
  

                             CHODES Kiszlev-Tevet 5779 
                   A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ünnepi kiadványa  

 

 
Minden kedves hittestvérünknek Boldog Chanukát kívánunk! 

Kiszlév hónapot ünnepivé teszi a Chanuka! December 2-án este 
gyújtjuk meg az első chanukai lángot.  

 
Chag Chanuka Szameach!  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Horovitz Tamás elnök és a DZSH Elöljárósága 
 

Reméljük, hogy ezt a hónapot is egészségben és békében fogjuk együtt eltölteni! 
 

Shabbat shalom, git sabesz, békés szombatokat kívánunk. 
 

Ezt kívánjuk minden olvasónknak és  
Izrael egész népének ! 
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Kedves Hittestvéreim! 

 

A Hanuka a fény ünnepe, melynek minden napján eggyel több gyertyát gyújtunk meg. A 
gyertyák fénye beragyogja környezetünket, és a fények mindig láthatóvá teszik, 
megalapozzák, valamint egyértelművé varázsolják jelenünk és jövőnk valóságát. 
 
A Hanuka zsidóság életében mindig egy vidám ünnep, melynek jelentősége 
megmutatkozik a közösség által szervezett programjainkban. 
Hitközségünk életében fontos, hogy mindig tartsuk a tradíciókat, hagyományokat, hisz 
szüleinktől és nagyszüleinktől azt láttuk, hogy Hanuka ünnepén a zsinagóga és a Bet 
Hamidras ablakában meggyulladnak a gyertyák fényei. Ezen hagyományok mentén 
rendezzük meg minden évben a Hanuka ünnepét, melyet ez évben is egy különleges 
produkcióval fűszerezve tartunk meg. 
 
Ma már büszkék lehetünk arra is, hogy a családi lakhelyünkön és a zsinagógákban 
fellobbanó gyertyalángok mellett Debrecenben a főtéren is gyertyát gyújtunk. Együtt 
ünnepeljük a Hanukát zsidó és nem zsidó barátainkkal egyaránt. Nagyon jó szívvel tölt el 
minket, hogy a Hanuka ma már nemcsak a zsidó közösség számára jelent ünnepet, hanem 
más vallási felekezethez tartozó barátaink is örömmel töltik velünk az ünnepet. Együtt 
gyújtunk gyertyát és közösen fogyasztjuk el a Hanuka ünnepén szokásos fánkot. 
 
Mindenkit szeretettel várunk hanukai rendezvényünkön, december 9-én, 15 órától a 
hitközség kultúrtermében. 
 
 
Mindenkinek kívánok Boldog Hanukát, Boldog Ünnepeket! 

Horovitz Tamás 

elnök 

E l n ö k i  r o v a t  
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A hetiszakasz tartalmából 

Vájislách (ָּפָרָׁשת ַוִּיְשַלח)  

(1Mózes 32:4–36:43)   
 
Szakaszunkban Jákob és népes családja úton van 
hazafelé. Útközben találkozik fivérével, Ézsauval, és 
egy drámai jelenetben kibékülnek, majd végleg 
elválnak útjaik. Útközben, hazafelé idős apjához, 
Izsákhoz Kánaánba — történik a kínos epizód 
Schemben, ahol a helyi törzsfőnök fia 
megerőszakolja Jákob egyetlen lányát, Dinát, kinek 
két fivére, Simon és Lévi véres bosszút áll a helyi 
lakosságon. A szakasz Benjámin születésével és 
Ráchel halálával, valamint Ézsau és Edom 
nemzetségeinek és korabeli királyainak 
felsorolásával végződik. 

 

Vájésev (ָּפָרָׁשת ַוֵּיֶשב)  

(1Mózes 37–40) 
Szakaszunkban a fiatal József megutáltatja magát 

testvéreivel, akik 
halálhírét költik és 
eladják őt vándor 
kalmároknak, akik 
Egyiptomba viszik, 
ahol házszolga lesz 
Potifár, a Fáraó egyik 
főembere házában. 
Köz ben  J ehudá 
eltávolodik testvé-
reitől, önállósítja 
magát, megnősül és 
három fia születik, 
akik közül kettő 
me gh a l .  J óz s e f 

közben, Egyiptomban, emelkedik a ranglétrán, 
Potifár házának vezetője lesz, majd annak felesége 
szemet vet rá és amikor nem sikerül elcsábítania — 
megvádolja és börtönbe juttatja. 

V a l l á s i  r o v a t  

       Nov. 24.-Kiszlév 16      Dec. 1.-Kiszlév 23     Dec. 8.-Kiszlév 30        Dec. 15.-Tevet 7  

 
Gyertyagy.:         15:32                    15:27                           15:25                     15:25  
Szombat kim.:     16:40                    16:36                           16:35                     16:36  
Heti szakasz:      Vajislách              Vájésev                         Mikéc       Vájigás 

 

Mikéc (ָּפָרָׁשת ִמֵּקץ)  

 (1Mózes 41:1-44:17)  
 

Szakaszunkban Józsefet a börtönből egyenesen a 
királyi palotába szalajtják, hogy megfejtse a Fáraó 
álmát. Ez sikerül is neki és azonnali hatállyal 
alkirályi kinevezést kap, hogy előkészítse 
Egyiptomot a hét szűk esztendőre. Amikor ez eljön, 
az éhező országokból Egyiptomba jönnek gabonát 
venni és a Kánaánból jövők között vannak József 
testvérei is, akik annak idején eladták őt és apjának, 
az idős Jákobnak azt mondták, hogy vadállat tépte 
szét. József nem fedi fel magát, hanem követeli, 
hozzák le magukkal a “kicsit”, Benjámint is. 
Amikor ez megtörténik, a József-dráma a 
végkifejlethez közeledik. 

 

 Vájigás (ָּפָרָׁשת ַוִּיַּגש) 

(1Mózes 44:18-47:27) 
Jehudá elmondja nagy védőbeszédét, melyben az 
egyiptomi alkirályt (akiről nem tudja, hogy azonos 
eltűnt-eladott testvérével, Józseffel) hitszegéssel 
vádolja, felajánlja, hogy ő maradjon Egyiptomban 
Benjámin helyett, akinél megtalálták az “ellopott” 
ezüst serleget. Olyan átérzéssel ecseteli az ősz apa 
fájdalmát, ha kedvenc (tízgyermekes…) “kisfia” 
nem tér haza – hogy József elérzékenyül, sírva 
fakad és megismerteti magát testvéreivel. Utána 
hazaküldi őket minden jóval és azt üzeni apjának, 
jöjjön Egyiptomba, háza népével egyetemben és 
legyen a vendége. Ez meg is történik, Jákob 
“lemegy” Egyiptomba, és a család letelepszik 
Gósen földjén. 
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A hanuka eredete és szokásai 
 
Azon zsidó ünnepek közé tartozik, melyek nem a 
Tórán alapulnak, abban egyedi, hogy egy hadi 
eseményt örökít meg a világ népei emlékezetében. A 
hanuka (héberül  ֲחנָֻּכהḥănukkâ, pontozatlanul  חנוכה
is, felszentelés), a fények,  Hág háórim ünnepe. 
Az i.e. II. század során a Szeleukidák kezébe került 
Izrael. Az uralkodó, IV. Antiokhosz egyvallásúvá 
akarta tenni a birodalmát, ezért a jeruzsálemi 
templomot meggyalázta, Zeusznak szentelte, és 
erőszakkal kényszerítette a zsidókat vallásuk 
elhagyására. Erre válaszul a hitük mellett kitartó 
zsidók a Hasmoneus család vezetésével fellázadtak, 
és megkezdték a harcot az elnyomók ellen. A 
családfő után az egyik fiú, Juda vette át a felkelés 
vezetését, ő kapta a Makkabi (Kalapács) 
melléknevet is, amiről aztán ezt a harcot később 
makkabeus felkelésként kezdték emlegetni. Briliáns 
taktikájuknak köszönhetően a kis létszámú és 
rosszul felfegyverzett zsidó sereg végül kiűzte a szír-
görög csapatokat Izrael földjéről, és visszafoglalták 
Jeruzsálemet is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A meggyalázott Templomot i.e. 163-ban újra 
szentelték. Ekkor történt, hogy amikor a szentélyben 
meg akarták gyújtani az örökmécsest, a menórát, 
csak egy napra elegendő olajat találtak. Ahhoz 
viszont, hogy újabb adag megszentelt olajat 
előállítsanak, nyolc napra lett volna szükség. Ekkor 
azonban csoda történt, és a kicsi mécses az egy 
napra elegendő olajjal nyolc napig égett, amikorra 
már elkészült a következő adag sajtolt olaj. Ennek a 
csodának az emlékére aztán a zsidók évről évre 
meggyújtják a nyolckarú gyertyatartón a 
mécseseket. 

V a l l á s i  r o v a t  

 
Hanukai szokások 

 
A hanukát a zsidó naptár szerint minden évben 
Kiszlév hó 25. napján kezdjük ünnepelni. Az ünnep 
napjain nincs munkavégzési tilalom, mint számos 
más zsidó ünnep esetében. 
 
A menórát a Talmud előírásai szerint a lakás ajtajá-
nak bal oldalán kell elhelyezni. Ma már általában a 
lakások ablakaiba teszik, fényük hadd világítson 
kifelé, hirdesse az isteni csodát. A menóra általában 
rézből vagy ezüstből készül, vasból sohasem, és 
középen általában van még egy kar, rajta egy gyer-
tya, a samesz, vagyis a menóra szolgája. A zsinagó-
gában ezt nyújtják át gyertyástul a kántornak, hogy 
róla gyújtsa meg a többit. 
 
A hanuka lángjait otthon és a zsinagógában is meg-
gyújtják. Természetesen a gyertyagyújtásnak meg-
van a maga szertartása. A zsinagógában ez úgy 
kezdődik, hogy a kántornak átnyújtanak egy már 
égő gyertyát, és ő erről gyújtja meg az első lám-
pácskát, előtte persze énekelve elmondja az ilyen-
kor szokásos áldásokat. A második estén hasonló 
ceremóniával két gyertyát gyújtanak, mégpedig 
úgy, hogy először az új gyertyát, utána az előző 
napit. 
 
A hanuka ünnepének nagy eseménye az otthoni 
gyertyagyújtás is. Lehetőleg alkonyatkor kell meg-
gyújtani a menórát, és ideális, ha a család valam-
ennyi tagja jelen van. A gyertyáknak legalább fél 
órát égniük kell, utána azonban mindenképp el kell 
oltani őket. Nagyon lényeges, hogy a hanuka gyer-
tyák nem szolgálhatnak a helyiség megvilágítására, 
ezért a szoba szokásos fényforrásait is fel kell kap-
csolni. 
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A hanuka és a gyerekek 

  
Otthon nem az apa kizárólagos joga meggyújtani a 
gyertyákat, ezt a gyerekek is megtehetik, sőt  külön 
öröm a családban, amikor egy hat-hétéves kisfiú már 
kívülről el tudja énekelni a héber áldásmondatokat. 
A kicsiknek külön öröm, hogy a hanuka napjai alatt 
ajándékokat kapnak. 
 

 
A hanuka napjai alatt a gyerekek egy furcsa 
"szerencsejátékot" játszanak egy trenderli nevű 
pörgettyűvel. Természetesen ennek a játéknak is 
története van. A szíriai görög megszállás alatt a 
zsidóknak tilos volt a Tóra tanulmányozása, ezért 
amikor egybegyűltek, mindig kéznél volt ez a kis 
pörgettyű, hogy a megszállók azt higgyék, csak 
játszani gyűltek össze. 
 
Manapság úgy zajlik a játék, hogy minden gyerek 
egyenlő számú cukorkát kap, majd egyesével 
pörgetnek, és aszerint, hogy mit dobott számukra 
szerencse, elnyerhetik a játékostársaik cukorkáit. A 
játék addig folyik, amíg egy valaki el nem viszi az 
egész "bankot". 
 
A hanuka alatt a templomi olajmécsesek emlékére 
olajban sült ételeket készítenek: például krumpliból 
készült latkezt, ami leginkább a tócsnira emlékeztet. 
 
 
 
 
 
 

V a l l á s i  r o v a t  

 
Chanukai érdekességek  

 
Tudtad? 
 
- Chanuka nyolc napja alatt közel 17 és fél millió 
fánkot esznek meg Izraelben! (Ha belegondolunk 
ez nem is annyira sok, ha azzal számolunk, hogy 
körülbelül 8 millióan laknak az országban.) 
 
- A Szentélyben a menóra aranyból készült, manap-
ság szinte minden anyagból gyártanak chanukiákat. 
A világ legnagyobb chanukiája 975 centiméter ma-
gas Brooklynban található egy park közelében, év-
ről évre mindenki megcsodálhatja. 
 
- A trendeli nevű játékot eredetileg titokban Tórát 
tanuló gyermekek játszották. A görögök tiltották a 
tanulást, így amikor szem elé kerültek, a gyerekek 
elővették a játékot. A trendeli vagy jiddisül dreidel 
az egyik legismertebb zsidó játék a Földön. Négy 
betű szerepel rajta: nun, gimel, hé, pé/sin= Nagy 
Csoda Történt Itt/Ott, attól függ, hogy Izraelben 
vagy a galutból szemléljük az eseményeket. 
 
- Chanuka 8 napja alatt összesen 44 darab gyertyát 
gyújtunk meg. Minden este eggyel többet az úgyne-
vezett sámesz (szolgagyertya) segítségével. 
 
- A chanukiát az ablakba vagy ajtóban tesszük, 
hogy hirdessük a csodát, ami a zsidó néppel történt, 
a gyertyákat sötétedés után gyújtjuk meg. 

 
Forrás: ZSBLOG 
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Hanukai áldások 

 
Idén 2018. december 2-án beköszönt hanuka ünne-
pe… 
 
A hanuka szó felavatást jelent, és az ünnepet nyolc 
napon át ünnepeljük. Az ünnep egy másik elnevezé-
se: a fények ünnepe. 
Hanuka napjainak szokásai, hagyományai, előírásai 
sokfélék, igen sokrétűek. 
A legismertebb talán, hogy az ünnep minden napján 
fényt (olajmécsest/gyertyát) gyújtunk emelkedő sor-
rendben; tehát az első nap egyet, a második nap ket-
tőt, (…) a nyolcadik napon pedig nyolcat, ama csoda 
emlékére, hogy az egy napra elegendő olaj nyolc 
napig (amíg új kóser olajat nem préseltek) égett. 
(Figyelni kell arra, hogy péntek este a hanuka gyer-
tya meggyújtása mindig megelőzi a szombati gyer-
tya meggyújtását!) 

 
Ezt a gyertyatartót vagy mécsest (hanukijá) jól látha-
tó helyre (ablakba, ajtóba) kell tenni, hogy nyilváno-
san hirdesse a csodát, a Hanuka csodáját. 
A fények emelkedése szimbolizálja, az elnyomás 
sötétségéből, a szabadság világosságába vezető át-
menetet is. 
Utat mutat. Tanít és bíztat. 
 

Az áldások 
 

להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו -א’ ברוך אתה ה
.חנוכה] של[להדליק נר   

Báruh átá Ádonáj elohénu meleh háolám, áser 
kidsánu bemicvotáv vecivánu, lehádlik nér sel 
hánuka. 
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Istenünk, a világ kirá-
lya, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és 
megparancsolta a hanukai gyertya meggyújtását. 

 
להינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו -א’ ברוך אתה ה

.בימים ההם בזמן הזה  
Báruh átá Ádonáj elohénu meleh háolám, seászá 
niszim láávoténu bájámim háhém, bázmán háze. 
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Istenünk, a világ kirá-
lya, aki csodákat tett őseinkkel akkoriban, és a mai 
napon is. 
 
Amikor először gyújtjuk meg idén a gyertyákat: 
 

להינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו  -א’ ברוך אתה ה
.לזמן הזה  
Báruh átá Ádonáj elohénu meleh háolám 
sehehjánu vekimánu vehigiánu lázmán háze. 
Áldott vagy Te, Örökkévaló, Istenünk, a világ kirá-
lya, aki életben tartott bennünket, és megadta meg-
érnünk ezt a mostani időt. 
 
Együtt éneklik: 
 
Máoz cur jesuáti, lehá náe lesábéah 
Tikon beit tefiláti, vesám todá nezábéáh 
Leét táhin mátbéáh, micur hámnábéáh 
Áz egmor bésir mizmor hanukát hámizbéáh – 2x 
 
Szevivon szov szov szov (dal) 
Szevivon szov szov szov 
Hanuká hu hág tov 
Hánuká hu hág 
Szevivon szov szov szov 
Szov ná szov ko váko 
Nesz gádol hájá po 
Nesz gádol hájá po 
Szov ná szov ko váko.  
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K é r d e z d  a  R a b b i t  

 
Mi Hanuka igazi csodája? 

 
Megosztom Önökkel Birnbaum Ervin, általam sze-
mélyesen ismert rabbi ünnepi hanukai köszöntőjét. 

 
 
 
A Kassáról előbb 
Amerikába települt, 
majd 1970 óta Izrael-
ben élő Birnbaum Er-
vin a Netanján lévő 
Bét Jiszrael zsinagóga 
szellemi vezetője. A 
New York-i Zsidó Te-
ológiai Szeminárium-
ban diplomázó, a Co-
lumbia Egyetemen pe-
dig politológiából dok-
torált rabbi. 
 
 

 
Ki ne tudná, hogy Hanuka nyolc napig tart! De mi-
ért is éppen nyolcnapos az ünnep? 
 
A hagyomány szerint ennek az az oka, hogy amikor 
a Makkabeusok a görögöktől visszafoglalták és 
megtisztították a bálványokkal és tisztátalan áldoza-
tokkal megszentségtelenített Templomot, csak egy 
mécsesnyi rituálisan tiszta olajat találtak, amely – 
isteni csoda révén – nyolc napig égett. Éppen annyi 
ideig, ameddig az új olajat el tudták készíteni – így a 
hagyomány. 
 
A történelmi megközelítés különbözik ettől. A Mak-
kabeusok könyve szerint, mikor nem voltak hajlan-
dók imáikkal és áldozataikkal a görög panteon főis-
tenéhez, Zeuszhoz fordulni, a zsidók élete veszélybe 
került, menekülni kényszerültek. A hegyek között, 
barlangokban bujkáló zsidóságnak nem volt lehető-
sége megtartani Szukkot nyolcnapos ünnepét, ezért 
miután győzött a szabadságharc, kötelességüknek 
tartották bepótolni az elhanyagolt Szukkot nyolc 
napját – ezek szerint innen ered a Hanuka nyolc nap-
ja. 

 
Az is közismert, hogy az ünnep első napján egy 
gyertyát gyújtunk csak, és minden nap eggyel töb-
bet, így az utolsó napon már mind a nyolcat. Pedig 
talán logikusabb lenne, ha az első nap gyújtanánk 
meg mind a nyolcat, és mivel napról napra keve-
sebb olaj marad, minden nap eggyel kevesebb gyer-
tyát gyújtanánk. És valóban, kétezer évvel ezelőtt 
egy Sammaj nevű híres bölcs és tanítványai így 
ünnepelték a Hanukát, csökkenő számú gyertyákkal 
(Talmud Shabbat, 21b). A nem kevésbé híres bölcs, 
Hillel ezzel nem értett egyet. Szerinte, aki zsidónak 
tartja magát, az soha nem csökkenti, csak gyarapít-
ja a fényt és a világosságot. 
 
Így vagy úgy, történelmi tény vagy hagyomány, 
logikus vagy morális hozzáállás, egy dolog biztos: 
Hanukakor azt a hihetetlenül nagy csodát ünnepel-
jük, hogy népünk parányi kis szigetként ellenállt a 
borzalmasan felkorbácsolt, dühöngő tenger hullá-
mainak. A hatalmas hellén birodalom milliói sem 
tudtak mit tenni a jelentéktelen létszámú zsidó nép 
ellen, s míg ők már rég eltűntek a föld színéről, a 
mi népünk tehetsége tovább gazdagítja az emberi-
séget. 
 
Mint közel 2200 évvel ezelőtt, mai ellenségeink is 
hiába igyekeznek elpusztítani bennünket: mi itt va-
gyunk és itt is maradunk. 
 
Ha ez nem csoda, akkor milyen jelentősége van 
egyáltalán ennek a szónak? 
 
Drága testvéreim! Sorsunk túlélni ellenségeinket, s 
folytatni utunkat egy fényesebb jövő felé, amely-
ben a ma fenyegető veszélyeknek már csak a rom-
jai fognak emlékeztetni az egykori veszedelemre. 
Boldog és vidám Hanukát kívánok a zsidó népnek 
és az egész emberiségnek. Igyekezzünk továbbra is 
segíteni a haladást és növelni a fényt az egész föl-
dön. 
 
Birnbaum Ervin 
 
Forrás: Izraelinfo 
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Benkő Levente személyében új nagykövet 

érkezett 
a tel-avivi magyar nagykövetségre 

 
 

 
Benkő Levente, Magyarország újonnan kinevezett 
nagykövete a mai napon átadta megbízólevelét 
Reuven Rivlinnek, Izrael Állam elnökének. A 
nagykövetség Facebook-oldala szerint Benkő el-
mondta, hogy a Magyarország és Izrael közötti ba-
rátság további elmélyítésén fog dolgozni. 
 
Benkő Levente a Magyar Nemzet egy koráb-
bi cikke szerint már régóta tagja a kormánypárt kül-
politikai stábjának. Karrierjét az első Orbán-kabinet 
idején kezdte a Miniszterelnöki Hivatal külpolitikai 
tanácsadójaként, később az Európa Parlament ma-
gyar néppárti delegációjának titkára volt. 2010 után 
helyezkedett el a külügyminisztériumban, ahol ké-
sőbb a biztonságpolitikáért felelős helyettes állam-
titkárnak nevezték ki. 

 
Forrás: Izraelinfo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tel-Aviv újraválasztotta, Haifa leváltotta 
polgármesterét, Jeruzsálemben második 

forduló kell 
 

Jeruzsálem, 2018. október 31., – Haifa leváltotta , 
Tel-Aviv újraválasztotta polgármesterét, Jeruzsá-
lemben pedig újabb forduló dönt a helyhatósági 
választások eredményéről – jelentette a Jediót 
Ahronót című újság honlapja, a ynet szerdán. 
 
Izrael északi tengerparti kikötővárosában, Haifán 
változást akartak a helyiek, s menesztették tizenöt 
éve kormányzó polgármesterüket, noha mellette 
kampányolt a kormánykoalíció több neves politiku-
sa. Helyette nagy többséggel egy fiatal várostervező-
építész nőt választottak meg. 
Ezzel az ország hetven éves történetében először áll 
majd nő a három legfontosabb izraeli város, Jeruzsá-
lem, Tel-Aviv és Haifa egyikének élén. Megválasz-
tása politikai drámák sorozatát hozta, ugyanis egy 
helyi bíróság először kizárta az indulásból, mert a 
szociáldemokrata Munkapárt ügyvédje tévedésből 
azt jelentette be, hogy két párt támogatja, és ez sza-
bálytalan, majd a legfelsőbb bíróság fellebbezése 
után mégis engedélyezték részvételét a választáso-
kon. 

 
Jeruzsálemben csak november 13-án, a második for-
dulóban dől el Nir Barkat utódjának személye, mivel 
a négy induló jelölt közül senki nem tudta megsze-
rezni a minimális negyven százalékot. Az 
ultraortodoxok támogatását élvező Móse Leon fog 
megküzdeni Ofer Berkoviccsal, a szekulárisok je-
löltjével, miután meglepetésre kiesett a versenyből a 
Likud színeiben induló Zeév Elkin, pedig Benjámin 
Netanjahu miniszterelnök is mellette kampányolt. 
 
 
 

E r e c i  h í r e k  
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E r e c i  h í r e k  

 
Tel-Avivban nem történt változás, ismét győzött már 
az első fordulóban a várost 1998 óta a baloldal szí-
neiben vezető Ron Huldai, aki ezzel ötödször is 
újabb öt évre polgármester lesz. 
 
A 2013-ashoz képest tíz százalékkal magasabb rész-
vételt mértek az idei helyhatósági választáson, ami-
hez jelentősen hozzájárulhatott, hogy első alkalom-
mal rendeltek el munkaszüneti napot Izraelben a he-
lyi önkormányzatok új irányítóinak megválasztására.  
 
 
Forrás: Shiri Zsuzsa,  MTI  
 

 
Bioetanol üzemanyagot készítettek 

olívahulladékból izraeli kutatók 
 

    Izraeli kutatók új technológiát dolgoztak ki, 
amellyel járművek üzemanyagaként használható 
bioetanollá alakítják át az olívabogyók feldolgozása-
kor keletkező hulladékot – jelentette a Jediót 
Ahronót című újság honlapja, a ynet pénteken.  
 
    Az olívaolaj préselésekor az olívabogyók súlyá-
nak mindössze ötödéből lesz olaj, négyötöde eddig 
veszendőbe ment, és még elhelyezése is nehézségek-
be ütközött: megtisztítása után általában a földeken 
szórták szét ezt a szerves hulladékot. 
 
    A nagyvilágban évente mintegy egymillió tonna 
efféle melléktermék keletkezik, Izraelben mintegy 
harmincezer tonna. Elégetése környezetszennyező 
füstöt okoz, természetes trágyaként alkalmazása vi-
szont rengeteg gonddal jár, mert ehhez komplikált és 
drága eljárásokkal elő kell készíteni. 
 
    A Haifai Egyetem és a Tel Háj főiskola kutatói az 
izraeli környezetvédelmi minisztérium anyagi segít-
ségével olyan új eljárást dolgoztak ki a hulladék új-
rafeldolgozására, amelyet akár kis mennyiségben, a 
földeken is használhatnak majd a mezőgazdászok. 
 
    Rengeteg motor képes elégetni az etanolt, még 
egy átlagos benzinüzemű motor üzemanyaga is tar-
talmazhatja tíz százalékban ezt az olívaolaj készíté-
sekor a hulladékból kinyerhető folyadékot. 
 
    A bioüzemanyagok, köztük a bioetanol felhaszná-
lása csökkentheti a függést a hagyományos fosszilis 
üzemanyagoktól, amelyek tartalékai folyamatosan  

 
fogynak, és amelyek elégésekor az üvegházhatású 
gázok kerülnek a levegőbe. 

 
Forrás: Shiri Zsuzsa,  MTI  
 
 

Önvezető taxikat indít 
a Volkswagen Izraelben 

 
A Volkswagen és a jeruzsálemi székhe-
lyű, autonóm vezetési technológiát fejlesztő 
Mobileye (amelyet nemrég vásárolt fel az Intel) 
együttműködési megállapodást írt alá. Terveik sze-
rint önvezető taxikat indítanak Izraelben. 
 
Előrejelzések szerint a mobility-as-a-service piac, 
azaz azok a szolgáltatások, amelyekkel igény sze-
rint gurulhatunk, vagy éppen repülhetünk el a meg-
felelő időben a megfelelő helyre, néhány évtizeden 
belül a világ egyik legzsírosabb üzletévé fejlődik. 
Nem csoda, hogy erre a paradicsomi időszakra 
igyekszik minél több cég a lehető legjobb pozíció-
ba kormányozni magát. Mivel a fejlesztések drágák 
és a szükséges know-how rendkívül szerteágazó, 
ezért természetszerűleg alakulnak ki a különböző 
szövetségek és partnerségek. Egy ilyenre hoz pél-
dát most a német autógyártó és az izraeli startup 
közös projektje. 
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Önjáró népautók 
 
A Volkswagen és az Intel által tavaly felvásárolt 
Mobileye önvezető autós szolgáltatás bevezetését 
jelentette be. Az Izraelben jövőre beinduló 
programhoz a német konszern adja a járműveket, 
míg az autonóm vezetéshez szükséges megoldásokat 
a Mobileye biztosítja. A projekt harmadik szereplője 
egy ottani autóimportőr cég lesz, amely a flotta 
menedzseléséért és az üzemeltetésért felel majd. A 
tervek szerint a csomagot 2022-re már több városban 
futó, teljesen kiforrott kereskedelmi termékké 
gyúrják. 
A kizárólag elektromos autókból álló robottaxik 
elterjesztésének érdekében az izraeli kormány is 
támogatja a New Mobility néven induló szolgáltatást 
és a mögötte álló vegyesvállalatot. Ez nem csupán a 
megfelelő szabályozói környezet biztosításában 
merülhet ki (bár kétségtelen, hogy ez alapvető 
fontosságú az ilyen ötletek tényleges 
megvalósításához), de az állami szervek közlekedési 
adatok megosztásával is hozzájárulnak majd a minél 
gördülékenyebb ügymenethez. 

Jól haladnak 

 

A Volkswagen kétségtelenül erős partnert választott 
magának, hiszen a Mobileye idén nyáron már 
előrukkolt a 4-es szintű autonóm vezetésre képes 
technológiájával, amely magában foglalja a 
szenzorokat és az irányításért felelős szoftveres 
környezetet is. 
Az autonóm vezetés kifejlesztésében Izrael az egyik 
piacvezető. Az önvezető autózás elméleti skálája 0-
tól 5-ig terjed, ahol a legmagasabb szintet a bárhol, 
bármilyen körülmények között önállóan elboldoguló 
robotjármű jelenti. Az izraeliek ettől már csak 
egyetlen lépésre vannak, hiszen autóik 
meghatározott területen már képesek mindenféle 
humán beavatkozás nélkül közlekedni. 
 
 
Forrás: Izraelinfo.com 
 
 
 
 
 

E r e c i  h í r e k  

 
Aranyérem és izraeli himnusz 

Abu Dhabiban 
 
 

 
 
 
 
 

Hatalmas sikerrel zárult október 28-án az Abu Dha-
biban megrendezett cselgáncstornán: Sagi Muki 
aranyérmes, miután iponnal legyőzte a belga Matti-
as Kuusikot. 
 
Korábban már beszámoltunk, hogy az elmúlt évek-
ben az Egyesült Arab Emirátusban folyó  csel-
gáncsversenyeken az izraeli judokák csak a nem-
zetközi szövetség színeiben léphettek tatamira, és 
győzelmük esetén nem hangozhatott el a nemzeti 
himnusz. Idén a Nemzetközi Judo Szövetség radi-
kális lépésre szánta el magát, és a tavalyi sportsze-
rűtlen viselkedés miatt törölte az abu dhabi Grand 
Slam versenyt az éves kiírásból. A torna csak az-
után került vissza a versenykiírásokba, hogy a ren-
dezők megígérték, hogy egyenlő bánásmódot bizto-
sítanak az izraeli versenyzőknek. 
 
A 26 éves Muki Sagi 2015-ben is aranyérmes volt 
az Európa-bajnokságon Bakuban és ötödik helyen 
végzett a 2016-os olimpiai játékokon (73 kg-os ver-
senyen). 
 
Sagi nem csak aranyat nyert, de győzelmének kö-
szönhetően először játszották el az izraeli himnuszt, 
a “Hatikvát” az Egyesült Arab Emirátusban. Annak 
ellenére, hogy nincsenek hivatalos diplomáciai kap-
csolatok a két ország között, a versenyen jelen volt 
Miri Regev izraeli sportminiszter is, és láthatóan 
nagyon elérzékenyült. 
 
 
Forrás: Izraelinfo.com 
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E r e c i  h í r e k  

 
Beszámoló a Tel-Aviv-i Magyar Napokról 

 
2018-ban már negyedik alkalommal került megrendezésre Tel-Avivban a Magyar Napok. Debre-
cen városa 3. éve kiemelt díszvendége a rendezvénynek. 
Elismerésünket fejezzük ki Debrecen város vezetésének, hogy minden évben színvonalas progra-
mot visz Izraelbe, melynek mindig nagy sikere van a Tel-Avivban és a környékén élő, Magyaror-
szágról elszármazott hittestvéreink, és az ott élő barátaink körében. 
Nagy jelentősége van annak, hogy Debrecen városa nagyon jó testvérvárosi kapcsolatot ápol 
Rishon Lezionnal, melynek okán kölcsönös látogatások valósultak meg.  
 
A hitközség elnökeként kezdettől fogva tagja voltam az Izraelbe látogató delegációnak. Debrecen 
városának vezetői büszkén mondják el, hogy a debreceni hitközség az ország második, a vidék 
legnagyobb hitközsége. 
 
Fontos szerepe van annak, hogy Debrecen városa lehetőséget kap minden alkalommal a bemutat-
kozásra, melynek eredményeként folyamatosan növekszik a városba látogató turisták száma. 
Minden látogatás alkalmából nagy szeretettel fogadja a debreceni delegációt a rishoni polgármes-
ter. Hasznos, jövőbe mutató együttműködések alakultak ki, mind az oktatás és a művészet tekin-
tetében. 
 
A Tel-Aviv-ban megrendezett Magyar Napokon szerves részét képezi a fellépők mellett a borá-
szati és gasztronómiai kínálat is. A rendezvény fontos jelentősége, hogy népszerűsíteni tudjuk 
Debrecent, be tudjuk mutatni a zsidó közösséget, és bízunk abban, hogy egyre többen látogatnak 
el hozzánk. 
 

Különleges eseménye volt a kint tartózkodásom-
nak, hogy abban az időben került hivatalosan be-
iktatásra Magyarország új izraeli nagykövete, 
Benkő Levente. Nagykövetúr a rövid kint tartóz-
kodása ellenére is színvonalas rendezvényt szer-
vezett meg munkatársaival. Elkötelezett annak 
tekintetében, hogy Debrecen még komolyabb és 
hatékonyabb együttműködéseket alakítson ki Iz-
raelben. 
 
 
 

  A kép forrása: dehir.hu 
 (Dr. Széles Diána, Debrecen Alpolgármestere,  
 Benkő Levente, Magyarország Izraeli Nagykövete, 
 Horváth Ferenc, Nyíregyháza Polgármestere)  
 

 
A meglévő kapcsolatokon túlmenően tárgyaltunk a közeljövőben kialakítandó gazdasági- és 
sportegyüttműködésekről is. 
 
 
Horovitz Tamás 
Elnök 
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H i t k ö z s é g i  h í r e k  

 
Dr. Feuermann László hittestvérünk elköltözött Bu-
dapestre, az ünnepeken már Újpesten imádkozott. 
Ki Técé szombatján ünnepélyesen búcsúztattuk. 
Érezze magát jól 120 évig az új környezetében! 
 
Az ünnepre jöttek jó kívánságok az izraeliektől, aki-
ket a Hitközségünkön, a zsinagógában ismertünk 
meg a nyár folyamán. Üdvözleteket és jókívánságo-
kat kaptunk, Meir Shaiprától, rabbi Fromovitztól, 
Zev Horovitztól, Anatéktól, Grinbaumból, 
Necmanatól, Uritól .......nehéz felsorolni a neveket. 

 
A héten 2 olyan vendéget fogadtunk, akiknek debre-
ceni kötődésük van. Itt volt Kálmán János, 
Jakobovitz Mór bácsi, az egykori Kápolnás utcai 
samesz unokája. János egy kicsivel idősebb nálam, 
de voltak közös pontok a múltból. Képen János lát-
ható a nővérével. 
 

 
Ismét itt járt egy Kra-
usz Vilmos főrabbira 
emlékező családtag 
Jeruzsálemből, neve 
Ido, ő emlékezett a 
dédnagyapára. Város-
unk kiemelkedő rabbi 
egyénisége volt Kra-
usz Vilmos, héber 
nevén Benjamin 
Zeev, akit a kiskunha-
lasi főrabbi székből 
hívtak meg Debrecen-
be. A tatai, a tabi és a 
pozsonyi jesivákban 

tanult. zsinagógáját, a Kápolnás utcait.  

 
Az utóbbi helyen Ktáv Szofér tanítványa volt. Ido 
izgalommal nézte feleségével a dédnagyapa egykori 
zsinagógáját, a Kápolnás utcait. Képen Ido a felesé-
gével a Pásti utcai Zsinagóga bejáratánál. 
 
 
A népes Marmorstein 
család látogatta meg a 
temetőt.  A 13 főből 
álló család 5 generációt 
képviselt, és a 7. gene-
r á c i ó h o z  t a r t o z ó 
Marmorstein Herman-
nál imádkoztak Debre-
cenben. A képen a csa-
lád legfiatalabb tagja is 
látható a sírkőnél, aki-
nek a neve „rügyet je-
lent. A gyökerek a rü-
gyekig terjednek! 
 
 
A nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium, Általá-
nos Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 7. 
osztályos tanulói jártak a Zsidó Negyedünkben. A 
tanárok és diákok közül többen „Jeruzsálem” felira-
tú izraeli pólóban voltak. A kísérő tanár, aki bizton-
sági feladatot is ellátott, az izraeli védelmi erők 
dzsekijét viselte. Elmondták, hogy a Hit Gyüleke-
zethez tartozó iskola tanárai szerveznek gyakran 
utazást izraeli testvérvárosukba, Kiryat Motzkinba. 
Felkészült látogatókkal álltam szemben, minden 
érdekelte őket a vallásunkkal kapcsolatban. Ismer-
ték az Ó szövetséget, kérdezték, hogy most melyik 
heti szakaszt olvassuk.  
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K u l t u r á l i s  s a r o k  

 
Dénes Anna visszaemlékezése 

 
Lassan véget ér a Hanuka ünnepe. Ahogy korábban is, 
most is megkérdeztem a nagymamámat arról, mire 
emlékszik a régi pesti ünnepekből. 
Két részre vannak bontva az emlékeim. Az egyik a 
háború előtti, amikor a József utcába lementünk min-
den nap, egyébként is ott tartózkodtunk, mert az anyu-
ka az üzletben volt. Apu is odajött délután, arra nem 
emlékszem, hogy mentek-e előtte templomba. Este 
sokan összegyűltek: barátok, ismerősök, rokonok – 
nagy társulat volt. Bort ittak.  Vágni lehetett a füstöt. 
A nagymamáék csináltak csörögefánkot, rendes fán-
kot és pici kis mandulás tallérokat. Meggyújtották a 
gyertyákat. Előkerült a trenderli, és óriási 
trenderlicsaták voltak. És rettentően odavoltam, ha 
nekem a stell ájn volt. 
 
Mi az, hogy stell ájn? 
A trenderlin négy betű van: nun, gimel, hé és sin. A 
nun, az [jiddisül] nist, vagyis semmi, a gimel gánc, 
tehát egész, a hé hálb, azaz fél és a sin, stell ájn, vagy-
is tegyél be egyet a bankba. A férfiak valamilyen kár-
tyajátékot játszottak. Nem igazi kártya volt, kvitliztek, 
hatalmas csaták voltak. Én voltam egyedül gyermek, 
én kaptam ajándékot. Aztán később az unokahúgom is 
gyermek lett, de akkor már a háború volt, és nem mű-
ködött a József utcai részleg. 

  Fehér László: Joel trenderlivel 
 
 
A másik rész a Karácsony Sándor utcában volt, a háború után, négyen voltunk, mert az unokatestvérem is 
velünk volt. Az apuka, sose felejtjük el, akár katona volt, akár kint volt a fronton, valahogy mindig úgy jött 
össze, hogy Hanukára hazajött. Forgácsfánkot sütött az anyu, és almát pongyolában, azt nagyon sokat sütött, 
és én is sokat csináltam később. 
 
Ott is trenderliztünk, kaptunk ajándékot. A háború alatt csak épphogy egy pár harisnyát, vagy egy könyvet, 
a háború után már nagyobb dolgokat, hoztak ruhaanyagot, meg mindenféle könyvet, játékot kaptunk. Kitet-
tük az ablakba a gyertyatartót. A Lujza utcában lakott egy rokon, anya édes unokatestvére, ez még a háború 
előtt volt. Nyolc gyerekük volt, Gurman volt a nevük. Szemben velünk nem volt ház, ők is a 3. emeleten 
laktak, átláttunk a Karácsony Sándor utcából a Lujza utcába. Ők nézték a mi gyertyatartónkat, mi néztük az 
övéket. Amikor karácsonnyal összeesett, mint ebben az évben is, és a karácsonyi koszorúkat is kirakták az 
utcában, az nagyon szép volt. 
 
Egy szép hanukai emlék? 
Egyszer apuka elment segíteni egy textil nagykereskedésbe. Pont karácsonyra esett. Ott álltam az ablaknál, 
és esett a hó, és az apuka csak nem jött, csak nem jött. A Gurmanéknál égtek a gyertyák. Apuka végre meg-
érkezett, és hozott nekem egy gyönyörű kötött kabátot, aranygombokkal, és az anyunak egy fekete selyem-
ruhára való anyagot, azt kapta fizetségként. Ez volt életem egyik legmeghatározóbb Hanukája. 
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K u l t u r á l i s  s a r o k  

 
Kman Rivka:  
Chanukah 16 

 
Nem látni, érezni 

Kell álmok ébredését, 
Fánkba borult édes esték. 

Szíved érzi menóra melegét, 
Gyermekek Trendelli közepén. 

Hanuka, hanuka őrzi igaz csodánk 
Hitét, s énekeljük ősi lángunk kezdetét. 

Édesanyánk már süti nékünk Látke szeretetét. 
Már csak te hiányzol e boldog, meghitt estén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHANUKA 
 
Chanuka van, a gyertya fellobog 
És minden zsidó szív erősen feldobog. 
Eszünkbe jutnak hősi képek, 
Eltünedezett ősi népek. 
Volt Pharao, volt görög uralom 
S nem törhetett meg minket semmilyen hatalom. 
Vittük a Tórát vittük velünk, 
Abból merítettük minden hitünk. 
És mentünk a pusztán éhezve, szomjazva, 
de velünk volt Isten, nem voltunk elhagyva. 
És mi, kik ilyen ősöktől származunk 
Nem csüggedünk, mi tovább harcoljunk. 
Hisz bíztatóan int a gyertyafény: 
Ne csüggedj Izráel, van még remény! 
 
Budapest, 1933. december 
 
Forrás: Szenes Anna 

 
HANUKAI VERS 
 
Én vagyok, kit nagyon vársz, 
rajtam édes cukormáz. 
Olajban sült kerek szépség, 
velem teljes az ünnepség. 
Mogyoróhalom a szomszédom, 
a szerencsédet megmondom, 
négy héber betűt ismerek csak, 
az nyer, aki jobban forgat. 
Egy nagy család tagja vagyok, 
apám és testvéreim nagyok, 
igazi hősök, nagy lázadók, 
hősnek látnak mind a zsidók. 
Én vagyok, akit vársz télen, 
kit hívsz gyertyával sötétben, 
tőlem látod, mit látnod kell, 
megvilágosul, ki rám lel. 
Ágas-bogas furcsa szerzet, 
ez vagyok én, hogyha kérded, 
egyszer használnak az évben, 
nyolc napig világítok télen. 
Ha anya főz, sokszor használ, 
krumplinál és persze húsnál, 
de Hanukakor ünnepelek, 
nyolc napig csak én sercegek. 
áratlan vagyok, különleges, 
feladatom nagyon nemes, 
nem vagyok magányos, mert tudom, 
felnéz rám a nyolc barátom. 
 
Forrás: Fritz Zsuzsa 
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K u l t u r á l i s  s a r o k  

 
HÁROM AJÁNDÉK HANUKÁRA 

 
Egyszer, réges-régen, egy gazdag ke-reskedő azt mondta három fiának: 
– Holnap este gyújtjuk az első hanuka-gyertyát, itt van egy-egy aranytallér, vegyetek valami különlegeset éde-
sanyátoknak. 
Másnap korán reggel a három testvér elindult, hogy ajándékot keressen. Együtt mentek egészen addig, amíg egy 
hármas útkereszteződéshez nem értek. Azt mondta a legidősebb testvér: „Azt hiszem, én balra megyek.” 
A második testvér azt mondta: „Akkor én jobbra tartok.” 
A legkisebb, Júda, elindult a középső úton. Addig ment-mendegélt, mígnem meglátott az út szélén egy kislányt, aki 
úgy sírt, mintha a szíve szakadna meg. Júda megállt és meg-kérdezte: 
– Mi a baj, kicsi, miért sírsz? 
A kislány azt válaszolta: 
– Az édesanyám nagyon beteg, és nincs pénzünk, hogy megvegyem a gyógyszert, amitől meggyógyulna. 
Júda erre azt mondta: 
– Van három aranypénz a zsebemben, az egyiket neked adom. 
A kislány hálásan nézett rá, majd elszaladt, hogy elvigye édesanyjának a jó hírt. Júda mosolyogva ment tovább. 
Kicsivel később meglátott egy férfit egy fa alatt. Olyan boldogtalannak látszott, hogy Júda megállt és megkérdezte: 
– Mi a baj, uram? 
A férfi azt válaszolta: 
– Zenész vagyok, azzal keresem a kenyerem, hogy hegedülök, de egy tolvaj ellopta a hegedűmet, miközben alud-
tam, és nincs pénzem, hogy újat vegyek. 
Júda azt mondta: 
Van két aranypénz a zsebemben, az egyiket neked adom, hogy vehess egy új hegedűt, és még mindig marad egy 
aranypénzem, hogy ajándékot vehessek az édesanyámnak. 
– Köszönöm, az Isten áldjon meg téged – mondta a hegedűs. 
Júda elmosolyodott, és továbbindult. Hamarosan meglátott egy várost a távolban, és felgyorsította lépteit, mert kép-
zeletében megjelentek az ajándékokkal teli kirakatok. Hirtelen hangot hallott: 
– Kérlek, állj meg, segíts rajtam! 
Egy idős asszonyt látott meg az út szélén, akinek a szekere az árokba fordult. Rúdja eltörött, a kosarak és a do-
bozok szétszóródtak. Júda odament hozzá, és azt mondta neki: 
– Micsoda balszerencse! Ne aggódj, boldogan segítek rajtad. 
– Köszönöm, fiam! – mondta az asszony. – Babakészítő vagyok, minden héten beviszem a városba eladni az áru-
mat, de most, hogy eltört a szekerem, nem tudom, mit fogok csinálni. 
Júda az utolsó aranypénzre gondolt, és a hanuka-ajándékra, majd ránézett az asszonyra, és tudta, mit kell tennie. 
– Ne aggódj, segítek vinni a kosara-kat meg a dobozokat, s ha a városba érünk, új szekeret vehetsz majd ebből az 
aranypénzből. 
A babakészítő nem hitt a fülének. 
– Milyen jó vagy – mondta. – Soha nem felejtem el a kedvességedet. 
Júda hanuka-ajándék nélkül tért haza. Másnap este, amikor lement a nap, a gazdag kereskedő és családja össze-
gyűltek, hogy megünnepeljék Hanukát. Miután megették a finom fánkot és elénekelték kedvenc hanukai dalukat, 
azt mondta a legidősebb fiú: 
– Boldog hanukát, édesanyám! Fogadd el ezt az ajándékot, e zafír kitűzőt, mely olyan remekül illik a szemed színé-
hez. 
– Köszönöm fiam, gyönyörű! – mondta az anya. 
Ekkor a középső fiú állt fel, és egy bársonykendőt adott át édesanyjának ajándékba. 
– Köszönöm, csodálatosan szép, fiam! – mondta az anyja. 
Júda lehorgasztott fejjel, szomorúan ezt mondta: 
– Nem tudok adni neked semmit hanukára, édesanyám. – S elmesélte a kislányt, akinek gyógyszerre volt szüksége, 
a zenészt, akinek ellopták a hegedűjét, és az idős babakészítő esetét. Az édesanya figyelmesen végighallgatta, majd 
így szólt: 
Dehogynem hoztál nekem ajándékot hanukára! A tudat, hogy ilyen jó szíved van, nagy örömet okoz nekem. Kö-
szönöm fiam, hogy segítettél a bajbajutottakon 
 
Forrás: Fritz Zsuzsa 
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A Jegesmedve című monodráma 

a Pásti utcai Zsinagógában 

 
Ismét megmutatkozott a Pásti utcai Zsinagóga 
multifunkcionális jellege. A Debreceni Zsidónegyed 
Kulturális- és Oktatási Központ, valamint a 
Művészetek Udvara szervezésében augusztus 27-én 
a közönség színházi előadásnak volt részese. Az ősi 
falak először lehettek tanúi ilyen művészi 
produkciónak. A Jegesmedve monodráma rendezője 
és szereplője Kiss Gergely Máté, a Csokonai 
Színház színművésze volt. Emléket akart állítani 
barátjának, Nagy László Zsoltnak. Ez egy szomorú 
történet kollégájának életéről és tragikus haláláról, 
mely Szegeden, a zsinagógában történt 
fiatalkorában. Egy színpadi halál valóságos halállá 
vált. 2010-ben Nagy László Zsolt rosszul lett az 
előadás közben, a kiérkező orvosok nem tudták 
megmenteni az életét. Minden szempontból nagy 
elismerést érdemlő, igazi katarzist kiváltó 
előadásnak lehettünk részesei. A színész nagy 
átéléssel játszotta a szomorú darabot, ahol csak 
időnként a kislánya jelent meg. A közönség tapsát – 
szokatlanul - nem fogadta a Zsinagógában, a 
bejáratnál búcsúzott el. Nehéz darabot látott az értő 
publikum. Az emlékezés fontos, ez most egy 
szakrális térben fogalmazódott meg. 

A  k ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
Láng Eszter kiállításának megnyitója 

a Pásti utcai Zsinagógában 
 

A Debreceni Zsidónegyed Kulturális- és Oktatási 
Központ, valamint a Művészetek Udvara szervezé-
sében augusztus 30-án ESZTER néven Láng Esz-
ter képzőművész kiállítása megnyitójának volt ré-
szese a népes közönség a Pásti utcai Zsinagógában. 
 
Eszter a festőművésznő, hitközségünk tagja, már 
korábban bemutatta műveit nálunk. A közelmúlt-
ban a Pásti utcai Zsinagógát ábrázoló alkotását 
nyújtottuk át David B. Cornstein amerikai nagykö-
vetnek. Művei, elhunyt férjének, Torok Sándor fes-
tőművésznek az itt kiállított alkotásait váltották fel.  
Gyakoriak kamara kiállításai, melyet sokszor a ba-
rátok számára állít össze. A kortárs képzőművészeti 
élet jól ismert alakja, rendszeresen kiállító művész. 
Barátjának tekinti Szénási Miklós író, főszerkesz-
tő, és Heller Zsolt folkesztéta, ez tűnt ki köszöntő 
szavaikból. 
 
Szénási Miklós megfogalmazta, hogy másképp mo-
zognak a fák, mások a színek, mások az ízek Ko-
rondon, ahonnan Eszter érkezett néhány évtizeddel 
ezelőtt. Életművét ismertette, melynek csak része a 
képzőművészet, a tudós művész munkái között. A 
közgazdaságtudományok kandidátusaként oktat az 
egyetemen, de az irodalom, a vers, a próza is része 
az életének. 
 
Heller Zsolt saját alkotásával köszöntötte a festő-
művésznőt, a pasztell, az olajképek, a számítógépes 
grafika hazai kiváló művelőjét. A sokoldalúságát 
tovább folytatta a művészeti szakírónak, az egyik 
sokoldalúbb hölgynek, aki a spiritualizmus és a 
misztikum kiváló ismerője. Örök lázadó, melyet 
művein keresztül is ábrázol. 
A megnyitón bevezetőként és zárásként közremű-
ködött a debreceni LED zenekar. Tagjai Szénási 
Miklós és Komódi Károly. 
 
A zsinagóga falai közé érkező vidám művészi szín-
világ finom, néha a kusza vonalak évszakokat je-
lentő színek, nyugalmas és háborgó gondolatokat 
ébresztő művek, szépek! Ennek ellenére is kiegyen-
súlyozottságra törekszik, ezt jelzi a nézőknek, láto-
gatóknak, akik a művek előtt megállnak. 
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Tanévnyitó a Debreceni Zsidó 

Szabadegyetemen 
 

A tanévnyitók időszakát éljük szeptember első nap-
jaiban. „Tanulás egy életen át” című előadással kez-
dődött a Debreceni Zsidó Szabadegyetem 6. évfo-
lyama. A zsidó újév előtt, szeptember 2-án (Elul 22) 
ez a rendezvény is a Debreceni Zsidónegyed Kultu-
rális- és Oktatási Központ heti rendezvény sorozatá-
nak része volt. A témához igazi „szakértőt”, Dr. 
Asher Ehrenfeld debreceni főrabbit kértük fel. 
A délutánt a Pásti utcai Ortodox Zsinagógában 
Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna elnökhelyettes nyi-
totta meg a népes hallgatóságnak. Kiemelte, hogy 
mennyire fontos számunkra a tanulás, ő is hamarabb 
tanulta meg a héber ABC-t, mint a latin betűket. Az 
édesapja kötelezőnek érezte a zsidó ismeretek meg-
tanítását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A főrabbi úr részére nem volt probléma az előadás 
megtartása, mert a napi tanítás és a tanulás világá-
ban él. A „rabbi” szó maga is tanítót jelent. 
Történelmi hátterét világította meg a tanulásnak. Az 
első iskolahálózatot már az első században kialakí-
tották. Ismert tény, hogy időszámításunk szerint 70-
re 300 iskolában tanultak a zsidó gyermekek. 
„Tanítsd gyermekedet” - az apák számára köteles-
ség a gyermek tanítása. Ez a parancsolat mára is 
érvényes. A kiskorúakat felnőtt társaságban sem 
küldték játszani, bent maradtak a szülők mellett.  

 
Mindamellett a tanulásnak célja is kell, hogy legyen, 
így hatásos. 
 
Hogyan tudott a zsidóság megmaradni? Ez a tanulás-
nak köszönhető, hiszen a TÓRA örök érvényű, benne 
megtalálható minden, mely a mára, a ma élő zsidóság-
ra, de az egész világra érvényes. Gondoljunk csak a 
Tízparancsolatra, mely az évezredek alatt változó jog-
rendszer alapja! Napjainkban a világi tanítási rendszer 
többször változik, de a zsidó tanokban nincs reform, 
örök érvényű! A zsidó embernek minden nap kell ta-
nulnia, maga jelölheti ki a napi tanulás időtartamát és 
témáját. Lehet egyénileg, de hatásosabb párosával. Ma 
már a tanulótárssal történő tanulás Skype segítségével 
is megvalósulhat. 
 
Az előadás után elhangzott kérdésekre a főrabbi kész-
séggel válaszolt. 
A főrabbi tanítása után zárszóként az elnökhelyettes 
megismételte, hogy nagyon fontos a minden napi ta-
nulás, mert ez is záloga a világ zsidóságának fennma-
radására! 
 
Jelenleg folyik az elkövetkező témák egyeztetése. Szí-
vesen várja a Szabadegyetemi szervező, Kreisler Gá-
bor a témajavaslatokat, az őszi ünnepeink után folyta-
tódik a 6. évfolyam! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
 

Látogatók a Debreceni Zsidónegyedben 
 
Szeptember 15-én este a „Nyitott templomok” napja 
program keretében a Debreceni Pásti utcai Ortodox 
Zsinagóga kapuja is megnyílt. A két csoportban érke-
ző nagyszámú érdeklődőnek Dr. Asher Ehrenfeld deb-
receni főrabbi mutatta be az 1892-ben épült, és a köz-
elmúltban felújított multifunkcionálisan is használható 
szakrális teret. A látogatók képet kaptak a hitközség 
jelenéről, múltjáról, valamint a Zsidónegyed többi in-
tézményéről is. Számos kérdés meg válaszolására is 
sor került. 
 
Szeptember 16-án, vasárnap a Debrecen Zsidónegyed 
kapui ismét kinyíltak a „Kulturális Örökség Napja” 
programján az érdeklődők számára. 
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Szokatlan sátoros ünnepi közösségi nap 

szeptember 30-án 
 

A Debreceni Zsidó Hitközség úgy gondolta, hogy a 
sátoros ünnep az az ünnep, amely érdekes lehet min-
denkinek,vallástól függetlenül. Szeptember 30-án 
(Tisri 21) a Pásti utca 4. szám alatt az Ortodox Zsi-
nagógában és az udvaron lévő 40 éves pusztai ván-
dorlásra emlékeztető sátorban nyílt közösségi napot 
rendeztek, mely része a 6. éve működő Zsidó Sza-
badegyetemnek Kreisler Gábor szervezésében. 
Horovitz Tamás köszöntője, valamint Dr. Széles 
Diana alpolgármesternő meleg hangú levele felolva-
sása után a hallgatók Dr. Asher Ehrenfeld-
 debreceni főrabbi élvezetes előadását hallhatták az 
ünnep történetéről és szokásairól. 
 
Napközben a közönség a zsidósághoz kapcsoló-
dó, Fehér Tamás humoros történetein szórakozott. 
Heller Zsolt folkesztéta a helyi zsidós vásárok törté-
netébe és a zsidó tanmesék irodalmába kalauzolta el 
a hallgatóságot.  
A bibliai neveket viselő vegyes csapatok tudásfel-
mérő totókat töltöttek ki ismeretterjesztő jelleggel. 
Élvezettel kerültek megoldásra a sátoros ünnephez, 
általában a zsidósághoz, valamint a mindennapi élet-
ben használt jiddis szavak ismeretére vonatkozó kér-
dések.  
 
Az elektronikus kommunikáció sem maradt ki, a 
csapatok a sátorban készült okos telefonokkal ké-
szült képeinek értékélése nem volt könnyű a zsűri-
nek. 
 
 
 

 
Minden korosztályra gondoltak a programban, a 
gyermek sarok székei megteltek, hozzáértő sze-
mélyzet foglalkozott a kis gyermekekkel. ehhez 
szakmai segítséget Budapestről Frőhlich Eri-
ka adott. Az elkészült munkák kiállításra kerültek a 
sátorban, melyek díszíteni fogják a hitközség őszi 
ünnepi sátrát jövőre is. 
 
Stílszerűen a sátorban a hitközség süteményei mel-
lett az őszi bibliai betakarításra emlékeztető, ön-
kéntesen hozott gyümölcsök kerültek felszolgálás-
ra. 
A délelőtt végén a rabbi válaszolt a személyes kér-
désekre a „Kérdezd a rabbit” fórumon. 
A helyezéseket nem közöljük, itt mindenki nyert, 
aki a délelőttjét a Debreceni Zsidó Hitközségen töl-
tötte, és bele szeretett volna látni a hitközség vidám 
vallási ünnepébe. 
 
 

Katonazenekar 
a Pásti utcai Zsinagógában 

 
Az őszi zsidó ünnepek zárásaként egy nem minden 
napi zenei eseménynek lehetett részese a Pásti utcai 
Ortodox Zsinagóga közönsége. A zsidó újév alkal-
mából adott koncertet október 7-én (Tisri 28) va-
sárnap délután az MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár helyőrségi zenekara ebben a gyönyörű szak-
rális térben. 
Most először látogatott el hitközségünkre a több 
mint hatvan éve működő, az országban és külföld-
ön is méltán ismert zenekar. 
 
Megnyitójában először Dr. Ruszin Romu-
lusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lö-
vészdandár parancsnoka híres zsidó származású 
klasszikus író idézetével köszöntötte a résztvevő-
ket. Kifejtette, hogy ezzel a koncerttel tovább foly-
tatódik a Hitközség és a Dandár jó kapcsolata. A 
zenekar tagjai nem csak a zenei életben kiválóak, 
de mint katonák is élen járnak a haza védelmében 
és hű szolgálatában. 
 
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség 
elnöke üdvözölte a megjelenteket és a zenekart. A 
program méltó zárása a Hitközségen rendezett elő-
adásoknak, mely hagyományteremtő az elkövetke-
zendő években. A zsidó újév a világmindenség kez-
dete is egyúttal, ezért is történik ennek nyilvános 
köszöntése. 
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A zsúfolásig megtelt zsinagógában felcsendülő zenei 
hangokra a katonás fegyelem mellett a könnyedség 
is jellemző volt. A zenekar próbált a hallgatók ked-
vébe járni. Ismert számokkal nyűgözte le őket. Kü-
lön érdekesség volt Jerry Bock: Hegedűs a házetetőn 
musical számos részeltének a felcsendülése, melyet 
erre az alkalomra tanultak meg. A helyhez illően zsi-
dó származású szerzők ismert filmzenéi is felhang-
zottak. Elkalauzoltak bennünket George Gershwin 
világába is, de érdekes volt hallani a Beatlestől a 
Hey Judet, vagy a 60-as és 70-es évek Amerikájának 
zenéjét. Záró szám Duke Ellington Caravane-je volt. 
A tapsvihar és az ismétlés nem maradhatott el. 
 
Nem mindennapos zenei csemegének volt részese a 
zsinagógánk zsúfolásig megtelt közönsége a Helyőr-
ségi Zenekar jóvoltából. Külön köszönjük, hogy sű-
rű programjaik közé bennünket is beillesztettek, és 
az új évünket megédesítették. 
 

 
 

 
XX. Nemzetközi dr. Kardos Albert 

Vers- és Prózamondó Verseny 
 

2018. október 21-22-én rendezte meg a Debreceni 
Zsidó Hitközség a MAZSIHISZ, Debrecen városa 
támogatásával ezt a nemzetközi rendezvényt. Halász 
János országgyűlési képviselő, valamint a Debreceni 
Alföldi Nyomda értékes könyveket ajánlott fel. Fele-
kezeti megkülönböztetés nélkül részt vehettek hatá-
ron innen és túlról érkezett magyar nyelvű verseny-
zők. A 2018-as jubileumi rendezvény elsősorban Dr. 
Kardos Albertnek, az irodalmárnak, pedagógusnak, 
nyelvésznek, legismertebb Csokonai-kutatónak kí-
vánt emléket állítani. 

 
Megnyitóján Heller Zsolt író, folkesztéta, a Zsidó 
Negyed kurátora, Debreceni Zsidó Templomért és 
Temetőért Alapítvány elnöke bejelentette, hogy az 
idei alkalomra két különdíjat is létrehoztak. Az 
egyiket Szabó Magda írónő tiszteletére, aki nagyon 
sokat segített a verseny elindításában, a másikat a 
nemrég elhunyt Drucker Tibor népművelő és 
könyvkiadó emlékére, aki kezdettől segítette a ren-
dezvényt, számos alkalommal volt a zsűri elnöke. 

 

A versenyt Szénási Miklós költő, író nyitotta meg. 
Kiemelte, hogy milyen nagy felelősség és magasz-
taló dolog a verseket előadni. 
Miskolczy Beáta az áldozatok emlékére írt „Kőbe 
zárt fájdalom” című művéből készült részletekkel 
kezdődött a program, aki párjával sok éve törzstag-
ja a vers – és prózamondó versenyünknek. 
A közreműködők családtagjai, tanárai, ismerősök 
és a DZSH tagjai színültig megtöltötték a Bajcsy-
Zsilinszky utcai székház kultúrtermét. 
 
A versenyt öt kategóriában – gyermek, ifjúsági, 
felnőtt, szép korú, és énekelt vers– hirdették meg. 
Az első négyben kötelező a megadott művek közül 
kettő, valamint két szabadon választott. A gyerme-
kek kategóriájában a 6-14 évesek, ifjúsági kategóri-
ában a 14-18 éves fiatalok, 18 és 60 év között a fel-
nőttek, 60 év fölött a szép korúak versenyezhettek. 
Sikeresen zárult az énekelt vers kategóriája is, mely 
új színfolt versenyeink történetében. A magyaror-
szági résztvevők mellett Románia számos helyisé-
géből, és Szlovákiából érkeztek előadók. 
 
A Debrecen és a környéki iskolák mellett a buda-
pesti dr. Scheiber Sándor Gimnázium Általános 
Iskola és Kollégium diákjai is a hagyományokhoz 
híven résztvevői voltak a megmérettetésnek. 
A másodi nap befejezéseként gála műsorral bűvöl-
ték el a hallgatóságot a „művészek”. Lehetőség 
nyílt tudásuk sokszínűségének újbóli bemutatására. 
A szellemi táplálék mellett a Hitközségi kóser 
konyhája gondoskodott a kulináris élvezetekről. 
A kulturális program idén sem maradt el. Az éne-
kelt kategória különdíjával kitüntetett Soós Judit 
tartott Karády Katalin-esttel, és ismert slágerekkel 
szórakoztatta vasárnap este a közönséget. 
A versenyzők többségét már „előadóművésznek” 
lehet nevezni. Zömükben évek óta visszatérők, csa-
ládtagként, öleléssel köszöntötték egymást és a ren-
dezőket. A meglévő barátságok megerősödtek, de 
újak is kötődtek a számos új versenyző által az ott-
honos hangulatú megmérettetésben.  
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A  k ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
A helyezést elért versenyzők pénzjutalomban, valameny-
nyi versenyző minden kategóriában könyvjutalomban és 
emléklap elismerésben részesült. 
 
A díjazottak névsora:  
Szabó Magda emlékdíj :  Asztalos Gábor  
Drucker Tibor emlékdíj: Mezősi Levente 
 
GYERMEK KATEGÓRIA 
Első helyezett megosztva: Horváth Brigitta, Újföldi 
Benett Jonatán  
Második helyezett: Petruska Kristóf, Horváth 
Amadea  
Harmadik helyezett: Puporka Benedek, Plavecz Kincső  
 
IFJÚSÁGI KATEGÓRIA 
Első helyezett: Zakar Panna  
Második helyezett: Lukács Zsuzsa 
 
FELNŐTT KATEGÓRIA 
Első helyezett: Demeter Katalin  
Második helyezett megosztva: Somogyi László Gá-
bor, Bohák Anikó 
 
SZÉPKORÚ KATEGÓRIA 
Első helyezett: Mezősi Leventéné  
Második helyezett: Veressné László Ildikó  
Harmadik helyezett: Soós Judit, Hajbók Klára, Nagy Ist-
ván  
 
ÉNEKELT VERS KATEGÓRIA: 
Első helyezett: Bácsi Bátor és Bácsi Donát  
Második helyezett: Jenei Judit és Jenei Jázmin  
Harmadik helyezett: Plavecz Kincső, Ács Panna és Ka-
racs Zsófia 
 
Közönségdíj: Bácsi Bátor és Bácsi Donát 
 
Különdíj:  
Ács Panna, Bökönyi Ambrus, Deli Titanilla, Gergely Il-
lés, Menyhárt János, Plavecz Zoé, Pollák Ilka, Szabó 
Bernadett Lídia, Szilágyi Ádám, Szilágyi Zsombor, Pém 
Mihályné, Soós Judit 
  

 

 
Egy élet - két csoda 

 
A világ döbbenettel áll a Pittsburghi vérengzés 
előtt, Áldozatok családtagjai soha nem fogják fel-
dolgozni ezt a szörnyű tragédiát. A világsajtóban 
rengeteg személyes jellegű cikk jelenik meg erről. 
A magyar sajtóban a debreceni származású Juda 
Szametről olvashatunk, aki a véletlennek köszönhe-
tően menekült meg, mivel késve érkezett az imád-
kozásra. Juda, akit barátomnak tekinthetek, már 
másodjára menekült meg a haláltól csodával hatá-
ros módon. Röviden leírom, hogy ismeretem meg 
Judat. 
 
Idén májusban járt nálunk Juda Szamet. Előtte he-
tekkel levél érkezett a Hitközségre lányától 
Elizabettől, és vejétől, Dávidtól. A levélből meg-
tudtam, hogy édesapja, Juda Szamet szeretne hoz-
zánk ellátogatni. Juda 1938-ban született Debrecen-
ben. A bergen-belseni haláltábort túlélte, de nem 
tért vissza Debrecenbe. Izraelbe ment, majd Ameri-
kába, Pittsburghban kötött ki. A most 80 éves bácsi 
erőt vett magán, és családjával eljött Debrecenbe 
lánya unszolására és kérésére. Először a család 3 
tagját vártam, Judát, a lányát Elizabethet és Dávi-
dot. Kérdeztem e-mailben, hogyan ismerem fel 
őket, válasz: az apósomnak magyaros feje van, és 
velünk lesz 2 vörös gyermekünk. A vasútállomáson 
vártam őket, az előzetes levélváltásoknak köszön-
hetően barátokként üdvözöltük egymást. Az állo-
másról a megújult Pásti utcai Zsidó Negyedbe ér-
keztünk. 
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A  k ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
Az autóban beszédéből éreztem izgatottságát. Belé-
pett a zsinagógába, visszaemlékezett a recsegő pad-
lóra. Elmondta könnyes szemmel édesapja, és az 
odamaradt családtagjai után a gyászimát az emlék-
falnál. Átsétáltunk a Hatvan utca 20. szám alá. A 
korábbi lassú léptek az izgalomtól felgyorsultak. Ke-
reste a kis házat a kötőüzemükkel. Most egy több 
szintes ház áll ott, alul OTP-vel. Csodálkozott, hogy 
a Hatvan utca milyen keskeny, gyerekként akkor 
szélesnek tűnt. Judában 75 év múlva most merült fel, 
hogy lányának, unokáinak megmutassa, hol szüle-
tett. Búcsúzáskor, mint családtag köszöntem el tő-
lük, megcsókoltam a „magyaros fejű” Judát. A rossz 
emlékek ellenére magyar maradt. Beszélgetésünkbe 
egyre több magyar szó került. Éreztem nap végére, 
hogy feltöltődött Juda lelkileg, mely erőt ad további 
életéhez. 
 
Most, ezek után még nagyobb csodával emlékszem 
vissza a Judával való találkozásra. A világ Ura, éle-
tünk minden mozzanatának irányítója megóvta a 
családja körében nagy becsben élő embert. Hosszú 
életet kíván neki és családjának is a Debreceni Zsidó 
Hitközség! 
 
Az áldozatokra gyógyíthatatlan fájdalommal gondo-
lunk, és hozzátartozóikkal együtt gyászolunk!!! 
 
 

Idősek napja 
a Debreceni Zsidó Hitközségen 

 
A Debreceni Zsidó Hitközség meghívta egy kelle-
mesnek ígérkező délutánra nyugdíjas korú tagjait 
október 31-én. Mivel a tagság túlnyomórészét ez a 
korosztály tesz ki, ezért külön figyelmet fordít rájuk 
az elöljáróság. A Szentírásunkban többször olvasha-
tunk az idősek tiszteletéről. Megnyitó köszöntőjé-
ben Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna alelnök utalt a 
Tórára, a Vajikra heti szakaszra, ahol olvashatjuk: 
„Ősz fej előtt állj föl és tiszteld öregeknek az arcát”. 
 
A Rachel Nőegylet a karitatív munkája mellett hasz-
nos időtöltést is nyújt tagjainak. A Nőegylet örök 
ifjú tagjai közösségünk legaktívabb tagjai. Az idős-
gondozási konferencia, melyet a Hitközség idén 
márciusban, a DAB Geriátriai és szociál-
gerontológiai munkabizottságával közösen rende-
zett, szakmai tapasztalatok átadásában is segítséget 
nyújtott. Horovitz Tamás, a Hitközség elnöke be-
számolt közelmúltbeli izraeli útjáról, ahol a városi  

 
küldöttséggel Debrecen testvérvárosában, Rishon 
leZionban járt. Örömmel jelentette be, hogy az ot-
tani kórus ellátogat Debrecenbe, amit a már több 
éve a Rachel Nőegylet keretében működő „ZS” 
faktor viszonozhat. Ezt a hallgatóság kitörő öröm-
mel és tapssal fogadta.  
 
A zsúfolásig megtelt kultúrteremben lévő műsor a 
Mezősi házaspár, Katika és Levente műsorával 
kezdődött. A házaspár rendszeres résztvevője a dr. 
Kardos Albert szavalóversenyeknek, és a „ZS” fak-
tor kórusnak. Most is a szavalatok, az énekszámok 
előadása profi módon történtek. A „Lujza és Jenő” 
vidám jelenete nagyon nagy sikert aratott. Már ek-
kor megjelent a színpadon Tordai Zoltán és Zene-
kara, ahol előzetes próba nélkül kísérték Katika 
éneklését. Az igazi profik így dolgoznak! 
 
Ezután a műsor a Debrecenben és az országban is 
hírnevet szerzett Tordai Zoltán és zenekara prog-
ramjával folytatódott. Tordai Zoltán hegedűvirtuóz, 
kívánság műsor keretében járta végig az asztalokat, 
és kedvenc dalok-nóták eljátszásával szórakoztatta 
a közönséget. Nem hiányozhatott repertoárjukból 
ismert és kedvelt operett-részletek, nóták, dalok 
sem. A sikert a vastapsok bizonyították, a közös 
éneklések, a páros - és közösségi táncok sem ma-
radtak el. A hitközség a kóser konyhánk finom re-
mekeivel kedveskedett a közönségnek. „Terülj-
terülj” asztalok voltak. 
Fergetegesen jó hangulatú délutánnak lehetett ré-
szese a közönség. Több holokauszt túlélőnek is si-
került vidám órákat szerezni. A közönség nevében 
Hajdúné Magdika köszönte meg a figyelmességet a 
Hitközség elöljáróságának, mivel erről a korosz-
tályról sosem felejtkeznek el. Jó volt látni a vidám 
arcokat. 
Kívánjuk, hogy legyünk együtt egészségben 120 
évig ilyen rendezvényeken! 
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S z a b a d e g y e t e m i  h í r e k  

 
A zsidókról eddig tankönyveink - főleg a holokauszt kapcsán írtak valamennyit. A magyar történelemben 
játszott szerepükről, kultúrájukról, vallásukról, etikájukról már kevesebbet. 
A zsidó nőkről elsősorban  a családban betöltött fontos szerepéről hallhatunk. De a nők a tudomány, a kultú-
ra, ezen belül a művészet területén is kiemelkedő eredményt érnek el. 
  
Most is érdekes előadást ígérünk egy nagyszerű, Budapestről érkező előadó segítségével a fenti témához 
kapcsolódóan: 
 
Cím: Zsidó nők nemcsak háziasszony szerepkörben  (Különleges életutak) 
  
Időpont: 2018. november 25. (vasárnap) 14 óra 
Meghívott előadó Szunyogh Szabolcs író, újságíró 
Hely a Hitközség Kultúrterme (Bajcsy-Zs. u. 26.) 
  
Az előadás kötetlen - kávé, tea melletti beszélgetéssel fejeződik be. 16 óráig, az imádkozás kezdetéig  be-
szélhetjük meg a hallottakat, vagy cserélhetünk véleményt.  Természetesen téma lehet az előadó nemrégen 
megjelent Magyar Menóra című könyve is. 
  
Szeretettel várjuk Önöket Családtagjaikkal és Barátaikkal a kellemes délutáni programra! 
Januárra tervezzük Dr. Surányi Béla: "Az ókori Palesztina és a zsidó mezőgazdasági hagyományok" című 
előadást. 
Programjaink között szerepel majd ismét a mai Izrael, valamint honvédő háborúiról is hallhatunk. A csoda-
rabbik világába is ellátogatunk Heller Zsolt segítségével, de vendégünk lesz Dr. Szántó Imréné is történelmi 
előadásával. 

K ö z é r d e k ű  

G y á s z h í r e k  

Jahrzeit tábla 

Feladatunk és kötelességünk emlékezni elhunyt 
hozzátartozóinkra. A Pásti utcai Bet Hamidrasban 
van egy jahrzeit tábla. A Hitközség egy bizonyos 
adomány befizetése után készíttet az elhunyt emlé-
kekére egy réztáblát. A táblához emléklámpa tarto-
zik, melyet a jahrzeit napján felkapcsolunk. Ez az 
izraeli mintára készült tábla a Bet Hamidras női ré-
szén, a falon található, melyet Budapesten élő hit-
testvérünk, Dr. Balázs Pál adományozott a Hitköz-
ségünknek. Vannak még szabad helyek, a részletek-
ről az irodában lehet érdeklődni. 

Éljünk ezzel a lehetőséggel, mely méltó emlék el-
hunyt családtagjainknak! 

 

 

 
Hesván 21-én temettük a megboldogult Klein Hermann 
fiát, Klein Tibort (Pinchasz ben Chajim Cvi). A 71. éves 
korában elhunyt hittestvérünket Dickmann Sándor alel-
nök gyászbeszéde, és Éliás Viktor kántor imái mellett 
helyeztük örök nyugalomra. Nyugodjon békében!  

Az imádkozás hétköznaponként és pénteken este is 16:00-tól kezdődik. Hétköznap reggel 7:00, 
szombaton 8:30, vasárnap  imakezdet 8:00 óra. 

Szeretnénk, ha benépesített Zsinagógában olvasnánk a Tórát. A hétköznapi minjenekre is nagy 
szükség van a kaddis mondások miatt! Reméljük, hogy továbbra is közösen imádkozunk! 
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A  N ő e g y l e t  é l e t é b ő l  

 
A nyári szünetet követően szerdánként várjuk a hölgyeket nőegyleti összejöveteleinkre 14,30 
órától.  Lesznek jóízű beszélgetések, kártya partik, torna, önfeledt szórakozás és kikapcsolódás. 
Több értékes előadást és filmklubot is tervezünk, ezekről külön értesítést küldünk. 
 

***** 
 

A  „Zs-Faktor”  kórust  az  a 
megtiszteltetés érte - a januári nagy 
sikerre való tekintettel – hogy a 
Debreceni Kör Dáma Egyesület részéről 
ismételten felkérést kapott, csatlakozzon 
a Család-Ok program keretében zajló, 
országos templomi hangverseny-
sorozathoz. Éppen ezért gőzerővel 
készülünk erre az alkalomra, illetve a 
Hanukai műsorra. Az első próba 
november 21-én (szerdán) 13,30 órai 
kezdettel lesz a hitközség kultúr-

termében. A további alkalmakat ekkor fogjuk egyeztetni. 
 

 
***** 

 
Idén is csatlakozunk a Karitatív Testület felhívásához és „Cipős 
doboz” akciót hirdetünk. Kérjük, aki úgy gondolja, hogy segíteni 
szeretne nehéz sorsú embertársainkon, egy cipős dobozt töltsön meg 
tartós élelmiszerrel, édességgel, jó állapotú használati tárgyakkal, 
játékokkal és adja le a hitközségi irodán. 
A gyűjtést december 10-ig végezzük. 
 

***** 
 
Programjainkra sok szeretettel várunk mindenkit! Ízelítőül néhány 
fénykép Nőegyletünk életéből! 
 
Hidasi Kati 
elnök 
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P r o g r a m a j á n l ó  
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GYÓNÁS 
 
A pap gyóntatja Mórickát: 
- Móricka, miért loptad el a hentes biciklijét? 
- Atyám, nem hallom. 
Az atya most már hangosabban: 
- Móricka fiam, miért loptad el a hentes biciklijét? 
- Atyám, a rácsnak ezen az oldalán semmit sem 
hallani, - cseréljünk helyet! 
Helyet cserélnek, mire Móricka megkérdezi: 
- Atyám, miért bujt ágyba a hentes feleségével? 
- A francba, itt tényleg nem hallani semmit! 
 
 
SZENT PÉTER 
 
A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a 
mennyország kapuján. 
Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd 
beengedi a buszsofőrt. 
A pap fölháborodva kérdezi: 
- És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát 
hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez? 
- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki 
aludt. Bezzeg amíg buszsofőr vezetett, addig min-
denki imádkozott. 
 
 

MISE 
 
A vasárnapi mise végén így szól a pap a 
gyülekezethez: 
- Van egy jó és egy rossz hírem! A jó hír az, hogy 
van elég pénzünk a templom tornyának a 
megjavításához. A rossz hír az, gyermekeim, hogy 
mind a ti zsebetekben van. 

R e j t v é n y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 kérdés a Hanukáról 
 
A helyes válaszok meghatározása előtt lévő betűket 
összeolvasva a közelgő ünnepünkhöz kapcsolódik 
megfejtés: 
 
Mikor gyújtjuk az első hanukai gyertyát? 
 
 A: December 8-án, Kiszlév 30-án 
 F: December 2-án Kiszlév 24-én 
 G: December 9-án Tévét 1-én 
 
Milyen ételeket fogyasztunk ilyenkor? 
 
 É: Olajos 
 T: Tejes 
  I:  Édes 
 
 
A trendelin a Gimmel érték (Jidisül ganz) mit je-
lent? 
 
 R: Semmi 
 S: Fél 
 N: Minden 
 
Ki vezette a győzelmes zsidó csapatokat? 
 
   I: Maimodinesz 
 O: IV Anthiokosz 
 Y: Juda Makabi  
 
 
Megfejtés: _ _ _ _   
 
 

 

HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 



26 

 

F ő z ő s a r o k  

 
Mit eszünk a fény ünnepén? 

 
Mint minden más ünnepnek, hanukának is 
megvannak a maga sajátságos ételei. Kétféle 
étkezési hagyomány létezik: az olajban sütött 
finomságok fogyasztása az olaj csodájához 
kapcsolódik, a tejes ételek evése pedig a bibliai 
Jehudit történetéhez. 
 
Kétféle hagyomány 
 
Az ismertebb hagyomány alapján, mivel a 
Szentélyben talált kis kancsónyi olaj egy nap helyett 
nyolc napig égett, olajban sütött ételeket 
fogyasztunk. Fánkot, lángost, édes vagy sós 
palacsintát, latkeszt – az adott ország szokásai 
szerint. Ez a hagyomány egyáltalán nem újkeletű – 
a chanukai étkezési szokások az ünnep megülésének 
egészen korai időszakából származnak. Céljuk, 
hogy emlékeztessenek azokra a csodákra, melyek 
őseinkkel történtek „azokon a napokon, abban az 
időben“. Már a Talmud is említ egy élesztővel 
készített, olajban kisütött tésztát, melyet 
szufgáninnak, vagyis nedvszívónak nevez amiatt, 
hogy sütés közben nagy mennyiségű olajat szív 
magába. Ez a modern héber szufgániá, azaz fánk 
szó eredete. A szufgánint mézzel édesítették, akár 
meg is töltötték vele. 
 
Kevésbé ismert szokás a tejes ételek fogyasztása 
ezen az ünnepen. A szokás eredete szintén a 
görögök elleni harc idejére nyúlik vissza. A júdeai 
Betulia településen lakott Jehudit, egy fiatal és bátor 
zsidó asszony. A település mellett felsorakozott 
görög csapatok vezetője Holofernész volt. Jehudit 
sós sajtokkal etette meg őt, majd amikor a hadvezér 
megszomjazott, erős bort hozott neki. A sok 
alkoholtól elálmosodott Holofernész gyanútlanul 
feküdt le sátrában aludni, az asszony pedig nem 
késlekedett, egy karddal levágta a görög fejét. 
Amikor a katonák megtalálták megölt vezérüket, 
fejvesztve menekültek el. Jehudit tettének emlékére 
kerülnek tejes ételek az asztalra chanukakor. 
 
Érdekes kapcsolat, hogy a másik ünnep, amikor 
tejes ételeket eszünk, sávuot, a tóraadás ünnepe. 
Ennek az egyik oka az, hogy a Tórát a tejhez 
hasonlítják bölcseink. A két ünnepet a Tóra köti 
össze, az egyiken megkaptuk a Tórát, a másikon 
pedig hőseink megvédték a Tóra parancsolatait. 

 
Nemzetközi szokások 
 
Az eltelt évszázadok során a világ minden tájára 
szétszórt zsidóság sokféle módot talált arra, hogy az 
olajban sütött, illetve a tejes ételeket összekapcsolja, 
és beemelje hanukai lakomáiba. Spanyolországban 
például sajtot adtak az élesztős tésztához. Ebből fej-
lődtek ki a szfárádi zsidók ma ismert, különféle saj-
tos fánkjai és egyéb, olajban sütött, tejes ételei. A 
közép-európai zsidó közösségekben ismert tejes 
tésztákra is hatással lehettek ezek a sütemények. A 
lekvárral töltött fánk Németországban volt népsze-
rű. Onnan vitték magukkal az államalapítás előtt 
alijázó németországi zsidók az 1930-as években Iz-
rael Födjére. A lekvárral töltött szufgániákból milli-
ószámra adnak el Izraelben kiszlév hónap bekö-
szöntétől egészen chanuka végéig. Indiában mézzel, 
vagy cukorral édesített, élesztős tésztát készítettek, 
melyhez tejet és vajat is adtak. 
 
Azokon a területeken azonban, ahol az olívaolaj 
nem volt elérhető, csirke-, vagy libazsírt használtak 
a sütéshez, így nem lehetett tejtermékkel gazdagíta-
ni a fánkokat. Ezeken a tájakon a reszelt krumpliból 
és tojásból készült latkesz, az almalepénykék és 
más, nem tejes ételek váltak a legnépszerűbb 
hanukai fogásokká. Ma, amikor bőségesen állnak 
rendelkezésünkre a különféle növényi olajok, ter-
mészetesen ezeket az ételeket is készíthetjük tejter-
mékekkel gazdagítva. 
 
Ismerkedjünk meg néhány különleges recepttel! 
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F ő z ő s a r o k  

 
Marokkói szfindzs 

 
A marokkói közösségek 
fánkja az édesítetlen 
t é s z t á b ó l  k é s z í t e t t 
szfindzs. 
Az elkészült tészta kissé 
ragacsos, és bőségesen 
kell időt hagynunk arra, 
hogy megkeljen. Melegen 
fogyasztják, magában, 
vagy porcukorral meg-
szórva, reggelire, vagy 
uzsonnára. 

 
2 evőkanál porélesztőt feloldunk egy és negyed 
pohár meleg vízben. 3 pohár lisztet és egy kiskanál 
sót összekeverünk, és az élesztős vízzel simára 
keverjük. A tészta ragacsos, nem formázható lesz. A 
tésztát 3-4 órán át letakarva kelesztjük, ameddig 
legalább a duplájára nő. Széles edényben 2-3 ujjnyi 
olajat hevítünk, a tésztából vizes kézzel leszakítunk 
egy szilva méretű darabot, gyűrű alakúra formázzuk, 
majd a forró olajba helyezzük. 
A szfindzseket aranybarnára sütjük, sütés közben 
egyszer-kétszer meg kell őket forgatni. Papírtörlőn 
lecsöpögtetjük, és forrón tálaljuk. Porcukorral is 
megszórhatjuk fogyasztás előtt. 
 
 

Zöldséges latkesz 
 

A latkesz a világon sokfelé ismert, reszelt 
krumpliból és más zöldségekből álló, olajban 
kisütött étel. A család étvágyának megfelelő 
mennyiségű krumplit finomra reszelünk. Egy nagy 
batátát, cukkinit, egy-két szál répát is reszelhetünk 
hozzá. Az arányok változtatásával különböző ízeket 
érhetünk el. 
Egy nagy fej hagymát finomra aprítunk, 3-4 gerezd 
fokhagymát összenyomunk, és ezt is reszelt 
zöldségekhez adjuk. Sóval, borssal, pirospaprikával 
ízesítjük. Mennyiségtől függően 2-3 tojás teszünk 
hozzá majd néhány kanál maceszlisztet keverünk 
bele. Széles serpenyőben olajat forrósítunk, a 
latkeszeket beleszaggatjuk, és mindkét oldalukon 
alaposan megsütjük őket. Papírtörlőn lecsepegtetjük, 
és melegen, magában, vagy valamilyen körettel, 
például zöldséges rizzsel tálaljuk. 

 
 

 
Édes levivá 

 
Izraelben a latkeszt sokszor nem sósan, hanem éde-
sen készítik. A latkesz héber neve a levivá. Az 
alábbi levivákat sütőben is elkészíthetjük, de 
chanukára olajban szokás őket kisütni. 
 
Egy maréknyi mazsolát egy kanál kóser brandybe, 
vagy rumba áztatunk néhány percre. 500 gramm 
áttört túrót, 5 púpozott evőkanálnyi lisztet, egy 
zacskó sütőport és 5 kanál cukrot összekeverünk. 
Hozzáadunk 3 tojást, majd a mazsolákat, és alapo-
san összekeverjük, hogy lágy tésztát kapjunk. Szé-
les serpenyőben olajat hevítünk, abba szaggatjuk 
bele kanál segítségével a levivákat. 
Mindkét oldalukon aranybarnára sütjük őket, papír-
törlőn lecsepegtetjük, és forrón, porcukorral meg-
hintve tálaljuk.  

 
 

Cukkini-édesburgonya latkesz 
 

Felaprítunk egy kis fej vöröshagymát, és leresze-
lünk egy cukkinit, valamint egy édesburgonyát 
(batátát). A levüket alaposan kinyomkodjuk, majd 
hozzáadunk 2 tojást, 3 kanál lisztet és fűszereket: 
kakukkfüvet és egy kis őrölt szerecsendiót, végül 
ízlés szerint sózzuk-borsozzuk. Serpenyőben két 
kanálnyi olajat hevítünk, és evőkanállal beleszag-
gatjuk a keveréket. A latkeszeket kissé lenyomkod-
juk egy kanál hátával. Néhány perc alatt aranyszí-
nűre sütjük a latkeszeket, papírtörlőn lecsepegtet-
jük, és tálaljuk. A sütéshez felhasznált olajat szük-
ség szerint pótoljuk a serpenyőben. 
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