
  

 
 CHODES 5778. 

 
A  DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
Sziván havi Sávuoti ünnepi kiadványa  

 

Chag Savuot Szameach! 
Shabat shalom, git sabesz,  békés szombatokat kívánunk! 

Ezt kívánjuk minden olvasónknak és  Izrael egész népének ! 
 Önök a Sávuoti különszámunkat olvashatják. 

A Pészach, azután Lag Baomer alig hogy elmúlt, 
Omer számlálás közben máris Savuotra készülünk. 
Május 15-én este köszöntött be új hónapunk, a 
Sziván. 
Május 20. (Szivan 6), és Május 21. (Szivan 7) lesz a 
2 napos Savuot ünnepe. Ne feledjük el: Savuot 2. 
napján,  Május 21-én Mázkir! 

Szeretnénk az ünnephez méltóan zsinagógánkat 
feldíszíteni, ehhez szorgos kezeket és virágokat 
várunk. 
Díszítés időpontja Május 18-án péntek reggel az 
imádkozás után lesz.  Reméljük, hogy most is 
virágokban fog pompázni a kis Bet Hamidrasunk. 
Reméljük, hogy ezt a hónapot egészségben és 
békében fogjuk együtt eltölteni. 

 

Betegeinknek jó egészséget, mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
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Savout a Tóraadás Ünnepe 
 
Napjainkban, amikor már nem az írott anyagokhoz állunk közelebb, hanem az internet vilá-

gában a számítógépekhez, felmerül a kérdés, hogy hogyan gondolkodjunk, hogyan értékel-

jük a Tórában foglaltakat. Hogyan egyeztethetők össze a mai világ működésével a több ezer 

éve megkapott Tóránk 

parancsolatai? 

Fontosnak tartom, felada-

tunk és kötelességünk a 

Tóra szellemét, vallásun-

kat, vallási irányzatainkat 

a debreceni hagyományok-

nak megfelelően megtarta-

ni. 

A zsidóságot évezredek 

óta a tradíciók, a hagyo-

mány tartotta össze, tartja 

életben a mai napig. 

Ezzel szemben felmerül az a kérdés, hogy a hagyomány és a mai kor kihívásai nem ellent-

mondásosak  e egymással? Egyértelműen látjuk és tapasztaljuk a világ zsidóságában, hogy a 

tradíciók megtartása a gyökerekhez való visszatérés, a jövőnk szempontjából meghatározó 

feladat. 

Világi értelemben fontos, hogy nyitottak legyünk és együttműködőek. Világi feladataink 

között fontos az oktatás, a kultúra és a művészetek ápolása, gyakorlása. 

Szeretnénk a jelenben és a jövőben is megvalósítani, hogy a vallási életünket a gyökereink-

hez, hagyományainkhoz kötve tovább gyakoroljuk, ugyanakkor világi értelemben legyünk 

nyitottak és együttműködőek, hatékony közösségépítő programok megvalósításával. 

  

Bízunk benne, hogy a közelgő ünnepünkön is együtt mondjuk el imáinkat a Bet 

Hamidrasban, Május 21-én délelőtt közösen emlékezünk szeretteinkről a Mázkír alkalmá-

ból. 

Mindenkinek kívánok jó Ünnepet! 
 
 
Horovitz Tamás 
elnök 

E l n ö k i   k ö s z ö n t ő  
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V a l l á s i  r o v a t  

 
Ünnepi Imarend  

 
 
Május 18. (Péntek) - Sáchrit (reggeli ima) 7,00 h 
 
Reggeli imádkozás után templomdíszítés – Várunk mindenkit, aki szívesen közreműködik az 
ünnepi díszítésben. Kérjük, akiknek lehetősége van rá, hozzon magával virágot, illetve zöld 
ágakat, leveleket. 
 
Mincha és Máriv (délutáni és esti ima): 19,00 h 
 

Május 19. Szombat Sáchrit: 8,30 h, Tanulás:  19,00 h, Mincha  ima:  19,45 h   
  
Május 20. Vasárnap (Sávuot I.) Sáchrit 8,30 h , Tóraolvasás (Tízparancsolat),  
Mincha, Máriv:    19,45 h                                                                                                           
 

Május 21. Hétfő (Sávuot II.) Sáchrit 8,30 h, Mázkir Tóra olvasás után          
Mincha, Máriv: 19,45 h 

 
Gyertagyújtás 

 

   Máj. 12. –Ijar 27.   Máj. 19. – Szivan 5.     Máj. 26. – Szivan 12.   Jún. 2. – Szivan 19. 
      
Gyertyagyújtás:             19:41                      19:49                       19: 58                           20:05  
 
Szombat kimenetele:     20:55                      21:00                      21:16                            21:24           
      
                                     Böhar                  Bamidar                  Naszo                   Böháálotchá      
                                                                                                                                                                                                                                                             
Érdemes a heti szakaszokat alaposabban megismerni, majd levonni belőlük a napjainkra vonatkozó 
tanulságokat!  
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V a l l á s i  r o v a t  

 
HETI SZAKASZ TARTALMÁBÓL 

 
Böhár  ( ָּפָרָׁשת ְּבַהר(  
(3Mózes 25:1-26:2.)  

 

 

 

 

 

 

 

A hetedik (Smitá) és ötvenedik (Jóbel) év szabályai-
val foglalkozik. Ahogy a hetedik nap – a szombat – 
pihenésre szolgál, ugyanúgy a hetedik évben pihen-
tetni kell a földet; parlagon kell hagyni. Hétszer hét 
(vagyis) 49 év után jön a Jóbel év, amikor a földek 
visszamennek eredeti tulajdonosuk birtokába. 
Ugyancsak a Jóbel (jubileum) évben szabadulnak 
azok a zsidó rabszolgák, akik hetedik évben nem 
akartak szabadlábra kerülni, hanem inkább gazdáik-
nál kívántak maradni. A szakasz utolsó verseiben 
újfent figyelmeztet a Tóra a bálványimádás és a 
szombatszegés tilalmára. 

 

Bámidbár )ָּפָרָׁשת ְּבִמְדַּבר(  
(4Mózes 1:1–4:20.)  

 
Bámidár nyitja meg Mózes negyedik könyvét. Ismé-
telt népszámlálás után – melynek eredménye csodá-
latos módon egyezik az előzővel, amelyet egy évvel 
azelőtt ejtettek meg – Mózes zászlóaljakba szervezi a 
népet. Négy zászlóalj, mindegyikben 3-3 törzs jön 
létre, s készek a nagy útra, hogy elfoglalják az Ígéret 
Földjét. A szakaszban található még a leviták munka-
rendje a Szentély-szolgálatban és a törzsfőnökök sze-
repe.  

 

 

 

 

Nászó )ָּפָרָׁשת ָנׂשֹא(  
(4Mózes 4:21–7:89.)  

 
Több alapvető témával foglalkozik. Miután a 
leviták körében megejtett népszámlálás adatait és a 
Szentélyszolgálatban kifejtett tevékenységük módo-
zatait részletezi, a szakasz a fogadalomtevő (Názir) 
törvényéről, majd a hűtlenséggel vádolt házastárs 
ellen lefolytatott vizsgálatról szól, majd a Hajlék 
felavatásával és a törzsfőnökök által hozott 
egységes áldozatok ismertetésével fejeződik be. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Böháálotchá )TְתUָּפָרָׁשת ְּבַהֲע(   
(4Mózes 8:1–12:16.)  

A Szentélybeli Menóra napi meggyújtásával kezdő-
dik, majd a leviták felavatásával folytatódik. A siva-
tagi vándorlás módozatai következnek; mikor utaz-
tak, mikor táboroztak le és milyen jelek alapján 
(kürtszó); a vonulás formációja, a négy zászlóalj és 
a törzsek zászlai. A szakasz második felében a zú-
golódók és a húst követelők zendülése a téma, majd 
jön a fürj nagy tömegekben, és a nép annyit eszik 
belőle, hogy az orrán jön ki. Hetven ember lesz ki-
választva mint Mózes mellett működő tanácsadó 
testület (az első Synhedrion); az utolsó fejezetben 
Áron és Mirjam kibeszélik Mózest, és Mirjam pél-
dás büntetést kap. 

 



5 

 

Sviesz 
 
Sviesz, a Tóra-átadásának ünnepe, Izraelben egy, a 
világ többi részén, így Magyarországon is kétnapos 
ünnep. Az ünnep ötven nappal van Peszách után. A 
sávuot szó szerint a Hetek Ünnepe, mivel pontosan 
hét héttel van Peszách után, és megegyezik az Ómer-
számlálás 49 napját követő ötvenedik napjával. In-
nen a magyar “Pünkösd” elnevezés, ez a görög 
“Pentakosion” = ötven szóból származik. Sviesz éj-
szakáját ébren töltjük és a Tórát tanulmányozzuk. Ez 
köt össze bennünket a Színáj hegyi Tóra-adás emlé-
kével. A Tórában egyrészt, mint a “gyülekezés ünne-
pe” (áceret), másrészt a “Zsengék bemutatásának 
ünnepe” (chág hábikurim) van megemlítve, de legfő-
képpen a Tóra-átadásának ünnepének tartják. Ezen a 
napon olvassák fel a Tíz Parancsolatot a zsinagógá-
ban. 

 

Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyü-
levész rabszolgahad néppé-nemzetté válásának leg-
fontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. A 
megszabadult nép még nem tudta mit kezdjen a szá-
mára idegen fogalommal, a szabadsággal. Így követ-
kezett azután be a 40 évi vándorlás a sivatagban, 
mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt 
nemzedék, és egy új, fogékony generáció népesítette 
be az Ígéret Földjét. Zsinagógáinkban ezen a gyö-
nyörű zarándokünnepen zöldbe színbe öltözik, már 
az ünnep beköszöntekkor, majd a következő két nap-
ra is virágokkal díszítjük. Emlékezünk elhunyt sze-
retteinkre, mázkir imádságot tartunk. Tisztelettel 
kérjük Önöket, hogy minél többen jöjjenek el zsina-
gógánkba imádkozni. Hág száméách. 

V a l l á s i  r o v a t  

7x7 = Sávuot  

Sávuot a csodálatos esemény emlékét őrzi, amely 
Izrael gyermekeivel történt hét héttel az egyiptomi 
kivonulás után, amikor a Sinai-félszigeten letáboroz-
tak a Sinai hegy lábánál. Az esemény a Kinyilatkoz-
tatás volt: az Örökkévaló kinyilvánította akaratát 
Izrael előtt. Ezt a Tízparancsolat kihirdetése jelezte. 
Bár a Tórát, amely összesen 613 parancsolatot, 
"tárjág micvotot" tartalmaz, nemcsak ezek a paran-
csolatok alkotják, de ezek képezik a gerincét. A Tíz-
parancsolat vált a nyugati kultúrák többségének er-
kölcsi alapjává. 
 
Nem tudjuk, hogy pontosan mi módon történt az Is-
ten és az ember közötti kommunikáció, s erről a 
nagy gondolkodók és bölcsek is különbözőképpen 
vélekedtek, de hihetetlenül fenséges eseménynek, 
egyedülálló szellemi tapasztalatnak kellett lennie, 
amely kitörölhetetlen nyomot hagyott a zsidóság jel-
lemén, hitén és sorsán. 
 
Az imakönyv "zmán mátán Toráténu"-nak, 
"Tóraadás idejének" nevezi ezt az ünnepet, mert ez a 
nap legfontosabb tartalma. Ennek a vonásnak örökre 
szóló jelentőségét hangsúlyozza a válasz arra a kér-
désre, vajon miért nem "Tóra átvétele idejének" hív-
ják az ünnepet. A válasz úgy hangzik, hogy az adás 
egyetlenegyszer történt, és erről kell megemlékez-
nünk, hiszen a zsidóknak mindig és mindenütt, fo-
lyamatosan kell befogadniuk, "átvenniük" a Tórát.  
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K é r d e z d  a  R a b b i t !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dr. Asher Ehrenfeld  debreceni rabbival 
Beszélgetés a Savuot jelentőségéről 

 
Rövidesen közeledik a Savuot ünnepe. Hogyan kap-

csolódik ez az Izraelben 1 napos, nálunk 2 napos 

ünnep a többi ünnephez? Erről kérdeztem Dr. Asher 

Ehrenfeld debreceni főrabbit. 

 

Próbálok az ünnep nevéhez kapcsolódó magyaráza-

tokat Önökkel megosztani: 

 

Ez a Szivan 6-i ünnepünk nem önálló, folytatása a 

korábbi ünnepeknek. Mint ahogyan a Szukott 7 na-

pos, a 8. nap egy külön ünnep. Ez az Smini aceresz, 

mely már nem sátoros ünnep. Ilyen a Peszach 7. 

napja, a felszabadulás ünnepe is. Ez fizikai felszaba-

dulás, az Ö…való népét kivezette Egyiptomból. A 8. 

nap eltolódott 49 nappal, ez a Savuot ünnepe. Ennek 

több nevét is ismerjük a Talmudban és a Bibliában, 

melyek a következők: 

 

1. Hag kacír, az aratás ünnepe, 

2. Bikurim, az első betakarítás, a zsengék ünnepe, 

3. Savuot, azaz Hetek. 7 hét Peszachtól, 

4. A 2. Szent Templom lerombolása. Ennek emlé-

kére hozzatok egy aceret (munkaszüneti) napot, 

mely a Peszach utolsó napja. 

 

 

 
Az eddigi jelentések mezőgazdasághoz kapcsolódó 

magyarázatok voltak. 

 

A pusztulás utáni időkhöz kapcsolódik. A nép eljött 

Babilóniából, kevesebben foglalkoztak mezőgazda-

sággal. A megnevezés Chag matan Tora, a Tóra adás 

ünnepe, mely inkább az értelemhez kapcsolódik. A 

Peszach folytatódik, mely a felszabaduláshoz kap-

csolódik, folytatódik a Tóra adás ünnepével, amely 

már szellemi felszabadulás. Addig a zsidók pogá-

nyok voltak, ez már szellemi felszabadulással érték 

el a teljes szabadságot. Amikor már nem volt annyi-

ra a mezőgazdasággal való foglalkozás, akkor kap-

tuk az 5. magyarázatot. 

 

A zsengék ünnepéről a Tórában is olvashatunk Mó-

zes 2. könyvében a 23.19-ben. Az ünnep alatt olva-

sott heti szakaszban olvassuk a 10 Parancsolatot, 

melyből 2-t a Mindenható, a többit Mózes fogalma-

zott meg. 

 

Köszönjük, hogy magyarázattal szolgált ünnepünk 

újabb megvilágításával! 

 

k. g. 
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Januárban a Moszad ügynökeinek sikerült megsze-
rezni és Izraelbe csempészni 55.000 papíralapú do-
kumentumot és 183 CD-t 55.000 dokumentummal, 
amelyek alá támasztják a nemzetközi közösség rég-
óta fennálló gyanúját, hogy az Iszlám Köztársaság 
nagy erőfeszítéseket tett, hogy atomfegyvert építsen. 
“Az elmúlt hetekben azt történt, hogy a kérdőjelek-
ből felkiáltójeleket csináltunk,” – mondta Netanjahu 
a riportereknek. “Olyan dolgokat fedeztünk fel, ame-
lyeket igaznak véltünk, de nem tudtunk bizonyítani, 
és új dolgokra is fény derült az iráni nukleáris fegy-
ver programról.” 
Reagálva arra feltételezésre, hogy az Egyesült Álla-
mok május 12-én kilép az iráni nukleáris megállapo-
dásból, azt mondta: “A döntés kizárólag [Donald] 
Trump elnöké. Ő egy olyan vezető, aki képes dönté-
seket hozni, és meg is hozza őket.” 
Egy magas rangú hírszerző tiszt mindeközben azt 
állította, hogy Izrael még soha nem szerzett ekkora 
mennyiségű hírszerzési információt egy csapásra, 
mint januárban, amikor a Moszad ügynökei sikere-
sen behatoltak a dél-teheráni Shorabad kerületben 
lévő raktárba és fél tonna dokumentumot csempész-
tek át Izraelbe. 
 
A tiszt azt mondta, hogy Izrael valójában nem csem-
pészte ki az egész archívumot, mert “nagyon nehéz” 
volt, így a dokumentumok egy része hátra maradt. 
“Ez hatalmas mennyiségű információ,” – mondta a 
hírszerző tiszt, aki részt vett a művelet megtervezé-
sében. “Kihívás számunkra az anyag átfésülése – 
nagyon szakmai és nagyon bonyolult.” 
A Moszad legjobb fordítói még mindig dolgoznak a 
dokumentumokon közölte a tisztviselő, hozzátéve, 
hogy míg a legtöbb anyagot felülvizsgálták, még 
vannak olyan dokumentumok, amelyek további 
munkát igényelnek, és lehetséges, hogy még jelentő-
sebb információkra bukkannak a folyamat során. 
 
Netanjahu prezentációjának kritikusait azzal érvel-
tek, hogy Irán titkos nukleáris fegyverkezési prog-
ramjának létezését már közzétették és részletezték 
egy NAÜ-jelentésben 2011-től. A hírszerzési tiszt 
elutasította a kritikusok érveit mondván az ügynök-
ség jelentése “több mint ezer” oldalnyi dokumentum 
áttekintése alapján készült, míg Izrael több mint 
100.000 dokumentumot szerzett meg. 
 
 
 

 

 

 
Irán hazudott, és nukleáris fegyver 

kifejlesztésén dolgozott 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Benjamin Netanjahu miniszterelnök az iráni nukleáris 

archívum leleplezése közben a Védelmi Minisztérium tel-

avivi központjában 2018. április 30. 

fotó: AFP /Jack Guez 

 

Az iráni nukleáris megállapodás európai aláíró na-
gyon szeretnének többet megtudni az Iszlám Köztár-
saság titkos atomfegyver archívumáról, mondta Ben-
jamin Netanjahu miniszterelnök kedden. 
Az izraeli miniszterelnök hétfő este fedte fel, hogy a 
Moszad nemrégiben több mint 100,000 dokumentu-
mot szerzett egy teheráni raktárból, amelyek bizo-
nyítékul szolgálhatnak Irán nukleáris fegyverek ösz-
szeszerelésére irányuló titkos erőfeszítéseire. 
“Az E3 – Nagy-Britannia, Franciaország és Német-
ország – vezetői azt mondták, hogy szeretnék látni 
az anyagot. Nagyon érdekli őket, mire bukkan-
tunk,”- mondta Netanjahu az újságíróknak jeruzsále-
mi irodájában. 
A londoni, párizsi és berlini hírszerzési szakemberek 
a hét végén Jeruzsálembe utaznak, hogy megvizsgál-
ják az anyagot. 
Netanjahu hétfőn este Emmanuel Macron francia 
elnökkel, Vladimir Putyin orosz elnökkel és Angela 
Merkel német kancellárral is tárgyalt a Moszad meg-
állapításairól. 
 
“Mondtam Putyinak, hogy őt is szívesen látjuk, ha 
megtekintené az anyagot. Továbbá meghívtam Kínát 
és [Yukiya] Amanót is,” a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség vezetőjét, mondta Netanjahu. 
A hétfőn tartott előadás során Netanjahu azt mondta, 
hogy a megszerzett dokumentumok bizonyítékul 
szolgálnak az iráni AMAD Projekt létezésére, ame-
lyet 2003-ban leállítottak. 

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

 
Mindkét gyanúsítottat kihallgatták csütörtöktől-
péntekre virradóra, mert nem foglalkoztak a viharra 
vonatkozó figyelmeztetésekkel, mondta a rendőrség. 
Egy harmadik gyanúsítottat is kihallgattak az ügy-
ben, akit később házi őrizetbe helyeztek. 
Az igazgatót és az oktatót pénteken fogják bíróság 
elé állítani, ahol a rendőrség kérni fogja előzetes le-
tartóztatásba helyezésük meghosszabbítását. 
A Bnei Tzion katonai előkészítő akadémia által szer-
vezett túrán a 25 fős csoport 10 tagja halt meg az 
áradások miatt. A fiatalok holttestei közül kilencet 
csütörtök délután és este, a tizedik áldozatét pénte-
ken kora reggel találták meg a mentőcsapatok. 
A hatóságok azt tanácsolták az izraelieknek, hogy 
pénteken kerüljék el a Holt-tenger és az Arava siva-
tag régióit, mert az előrejelzések szerint mégtöbb – 
az évszakra nem jellemző – esőre és áradásra lehet 
számítani. 
 
A Bnei Tzion az életveszélyes időjárási körülmé-
nyekre való figyelmeztetések ellenére is megtartotta 
a túrát. 9 lány és egy fiú meghalt, amikor a csoportot 
elsodorta az árvíz a Holt-tenger déli területén. 
Két tanuló enyhe-közepesen súlyos sérüléseket szen-
vedett, másik 13-at a mentőcsapatok sértetlenül 
mentettek ki. 
tíz halottból hetet csütörtök este azonosítottak: Shani 
Shamir – Shoham; Ella Or – Ma’ale Adumim; 
Maayan Barhum és Yael Sadan – Jeruzsálem; Tzur 
Alfi – Mazkeret Batya; Agam Levy – Herut; és Ro-
mi Cohen. 
Az egyik tinédzser, aki túlélte a megpróbáltatásokat, 
azt mondta, látta, ahogy egy három méter magas 
hullám elsodorja a barátait. 
 
“Láttam a víz felszínén lebegő testeket, nem tudtam, 
hogy élnek-e, vagy holttesteket látok,” mondta a fiú 
a Hadashot híreknek az apján keresztül. 
“Egy ponton jött egy hullám, 3 vagy 4 méter magas 
volt,” – mondta a fiú az apjának. “Az egyik baráto-
mat nagyon szorosan tartottam … de nem tudtunk 
megbirkózni a hatalmas vízáramlattal. A szemem 
láttára sodródott el mellőlem.” 
 
Benjamin Netanjahu miniszterelnök és más törvény-
hozók részvétüket fejezték ki az áldozatok családjai-
nak. 
 
 
Forrás: ujkelet.live 

 
 

 
“Ez az archívum sokkal több részletet árul el Irán 
nukleáris fegyver programjáról. Most már sokkal 
részletesebb ismeretünk van arról, mi folyt ott.” 
Az Izrael által megszerzett dokumentumok egy része 
a nukleáris fegyverek építési módjait mutatta be, 
amelyeket nyilvánvaló okok miatt nem szabad nyil-
vánosságra hozni, mondta a tiszt. 
“De Iránnak magyarázatot kell adnia mindezekre.” 
 
 
Forrás: ujkelet.live 

 

 
Köszönetet mondott Izrael iránti állhatatos ba-
rátságáért és az elmúlt években kialakított szoros 
szövetségesi kapcsolatért Orbán Viktornak írt 
válaszlevelében Benjamin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök, és sok sikert kívánt magyar kollégá-
ja újabb kormányzati ciklusára. 
 
Benjamin Netanjahu megköszönte Orbán Viktor le-
velét, amelyet Izrael Állam fennállásának 70. évfor-
dulójára írt az elmúlt héten. Az izraeli kormányfő 
méltatta azt az előrehaladást, amit Magyarország és 
Izrael elért a kétoldalú kapcsolatok építésében vala-
mint a V4-Izrael együttműködés keretében. 
 
 
 

A rendőrség letartóztatta az igazgatót és 
egy oktatót, miután 10 fiatal életét vesztet-

te a heves áradások következtében 
 

A rendőrség pénteken letartóztatta a Bnei Tzion ka-
tonai előkészítő akadémia igazgatóját és egyik okta-
tóját gondatlan emberölés gyanúja miatt, miután a 
Tel Aviv-i intézmény által szervezett túrázás során 
10 tizenéves diák életét vesztette a heves áradások 
következtében. 
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E r e c i  h í r e k  

 
Greenblatt: a Hamász a tüntetéseket 

Izrael megtámadására használja 
 

Jason Greenblatt, Donald Trump amerikai elnök 
közel-keleti békeügyi megbízottja kedden rámuta-
tott, hogy az izraeli-gázai határ menti tüntetéseket a 
Hamász a zsidó állam megtámadására használja. 
“A Hamász és más terrorista csoportok energiájukat 
és erőforrásaikat a gázai palesztinok bátorítására for-
dítják, hogy rendezzenek tüntetéseket és kövekkel és 
Molotov-koktélokkal dobálják a határkerítést,” – 
mondta Greenblatt az Amerikai Zsidó Bizottság női 
vezetői táborának tavaszi ebédjén tartott beszédében, 
melyet a JTA idézett. 
“Egyes esetekben a Hamász a tiltakozások leple alatt 
támadásokat hajt végre az izraeli csapatok ellen és 
bombákat helyez el a határkerítés mentén,” – tette 
hozzá. 
Greenblatt a közel-keleti helyzetről is megosztotta 
nézeit. Elmondása szerint “jó hírek” is vannak a ré-
gióban, beleértve Izrael lehetősegeit, hogy jobb kap-
csolatokat alakítson ki a többi arab országgal. 

Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia és az Egyesült 
Arab Emírségek “egyre inkább biztonsági és gazda-
sági partnerként tekintenek Izraelre. Ezek a kapcso-
latok modellként szolgálhatnak a jövőbeli együttmű-
ködésre, amelyek mindannyiuk javát szolgálják, és 
szorosabb regionális kapcsolatokhoz vezethetnek,”- 
mondta Greenblatt a JTA szerint. 
Dicsérte Trump elnököt, amiért elismerte Jeruzsále-
met Izrael fővárosaként, és kijelentette, hogy Izrael 
és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok erőseb-
bek, mint valaha. 
“Az elnök úgy kezeli Izraelt, ahogy egy megbecsült 
barátot és partnert kell kezelni, és az Egyesült Álla-
mok és Izrael közötti kapcsolat Trump elnökkel erő-
sebb, mint valaha,” – mondta Greenblatt. 
 

 
Az amerikai küldött a régióban tapasztalt instabili-
tásért Iránt hibáztatta, amelyről azt mondta, hogy 
“egyre bátrabb és agresszívabb”, és kifejezte remé-
nyét, hogy az Egyesült Államok egy napon 
“újrakezdheti történelmi barátságunkat Irán népé-
vel”. 
Greenblatt megosztott pár történetet találkozóiról 
izraeliekkel és különböző háttérrel rendelkező ara-
bokkal, terrortámadásban megölt áldozatok családja-
inál tett látogatásokat, és beszélt a családjával szer-
vezett sábát vacsoráról, melyen vendégül látott öt 
fiatal palesztin arabot Jeruzsálemben. 
“Ezek a tapasztalatok rámutattak, hogy sokan közü-
lünk ugyanazokban a reményekben, álmokban és 
vágyakban osztozunk,” mondta. 
 
Greenblatt tagja a Trump-kormány izraeli-palesztin 
béketervén dolgozó csapatának, amely hamarosan 
bemutatásra kerül. 
A Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász azon-
ban nem hajlandó elfogadni az Egyesült Államokat, 
mint közvetítőt a béketárgyalásokon, mióta Trump 
elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként tavaly 
decemberben. 
 
A közelmúltban Saeb Erekat vezető tárgyaló azzal 
vádolta Greenblattot, hogy elfogadja Izrael kulcsfon-
tosságú álláspontjait, és az izraeli kormány de facto 
szóvivőjeként szolgál. 
Greenblatt később visszavágott, mondván: “Saeb 
Erakat személyes támadása a békéhez vezető út ne-
hézségeinek egy tünete. Saeb tudja, hogy nincs iga-
za. Ez a kifakadás, mint minden korábbi, csupán el-
terelésként szolgál az előttünk álló fontos munká-
tól.” 
“De ez az üres, önelégült retorika nem tart vissza 
minket a próbálkozástól. Saeb: Itt az ideje, hogy fel-
tűrd az ingujjad és munkához láss. Vagy folytatha-
tod a körbe-körbe szaladgálást, ami nem vezet seho-
va,”- tette hozzá. 
 
 
Forrás: ujkelet.live 
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E r e c i  h í r e k  

 
A tavalyi Függetlenségnap óta 177,000 gyerek szü-
letett és 41 ezer volt az elhalálozottak száma. Az 
utóbbi évben 28,000 olé – zsidó bevándorló – érke-
zett. 
Az államalapítás óta 3,2 millió bevándorló érkezett 
Izraelbe. 
 
Két nagy bevándorlási hullám volt. Az első az ál-
lamalapítást követő két évben, amikor a „Seerit 
hápletá”, a Vészkorszak megmaradottjai és az arab 
országokból elüldözött zsidók érkeztek. A második 
nagy hullám az 1990-es években jött, amikor az egy-
kori Szovjetunióból több, mint 900 ezer bevándorló 
érkezett. 
 
Izraeli polgárainak 44 százaléka él az ország 16 leg-
nagyobb városában. A legtöbb lakosa Jeruzsálemnek 
van, összesen 882 ezer. 
Tel Aviv önkormányzati határain belül ennek csak a 
fele lakik, ám a körülötte épült, Gus Dán-nak neve-
zett konglomerációban 3 millió! A nagyvárosi öve-
zet északi határa Kfár Szábá, Ramat Aviv és Herzlia, 
a déli Rison Lecion, Bat Jam és Holon. Nyugatról a 
tengerpart, keleten Petach Tikva határolja, benne 
Ramat Gan, Bné Brák, Givátájim. 
A harmadik legnagyobb város Haifa, elővárosaival, 
a “Krajot”-okkal együtt félmillióan lakják. 
Beer Séva több, mint 200 ezer lakosú. 
Százezres városok még Asdod, Askelon, Natanja és 
Rehovot. 
 
Forrás: Izraeli Hírlevél – Halmos László 
 

 

 

 

 
 
 

 
Izrael 70 

 
Az Állam kikiáltása és az azt követő Függetlensé-
gi Háború óta eltelt 70 év során az ország lakos-
sága megtízszereződött. Míg 1948-ban 805 ezer 
ember élt az akkori fegyverszüneti határok kö-
zött, addig ma Izrael országát közel 9 millió – 
pontosan 8.842 millió ember lakja.  
 
Szemléltető példa: Az Egyesült Államokat 1948-ban 
146 millió ember lakta. Ha ilyen ütemben fejlődött 
volna, ma 1.46 milliárdan lennének, ezzel szemben 
ma 325 millióan vannak. 

 
A Statisztikai Hivatal számítása szerint ha a jelenlegi 
tendencia folytatódik, az Állam fennállásának száza-
dik  évfordulóján, 2048-ban meghaladja a 15 milliót 
(Izrael a “területekkel” együtt alig 26 ezer négyzet-
kilométeres!) 
Izrael sokszínű lakosságából 6,589 millió zsidó nem-
zetiségű (itt ezt nem vallásnak, hanem nemzetiség-
nek tekintik, mint ahogy az is), ez az összlakosság 
74.5%-át teszi ki. Az arab lakosság létszáma megkö-
zelíti a 2 milliót, pontosan 1,849 millió, az összla-
kosság 20,9%-a. Többségük muzulmán, a kisebbség 
keresztény vallású. 
Egyik csoporthoz sem tartozik 404 ezer lakos 
(4,6%): ők javarészt zsidó olék élettársai, zömmel 
orosz anyanyelvűek. 
 
 
 



11 

 

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

 Debreceni Pészach 5778-ban 
 
A szombati salot sideszi tanítások alkalmával már 
hetek óta a Pészachra készültünk Dr. Asher 
Ehrenfeld főrabbi segítségével. 
 
Erev Pészach alkalmával (Niszan 14 – péntek) nagy 
ünnep előtti sürgés-forgás, előkészület volt a Hitköz-
ségen a korábbi évekhez hasonlóan. Pár mondat az 
előkészületekről: 
 
A reggeli imádkozás után volt az első szülöttek böjt-
je, melyet inkább tanulással és a hagyományos lako-
mával váltottuk ki. Dr. Asher Ehrenfeld főrabbi 
megosztotta velünk a Pészach tanulásának utolsó 
traktusát a Talmudból, mely arról szólt, ha húsos 
késsel véletlenül puha tejterméket vágunk, akkor a 
kés 10-szeri földbe dugásával a kés ismét húsos kó-
ser kés lesz. 
 
Ezt a chomec eladása követte a Bet Hamidrásban. 
Az eladási listán a hitközségi konyha és a tagok el-
adásra váró chomecét gyűjtöttük össze. Már kint 
várta az üzletet a bevált „felvásárló”. Rendelkezünk 
egy komoly vevővel - évek óta Zámbori István sze-
mélyében. Stabil, jó fizető vevő, könnyű vele meg-
egyezni, most sem volt pénzügyi vita. A szerződés 
aláírása után, előleg megfizetése mellett a tulajdon-
jogot átruháztuk, megnyugodtunk, jó helyre került a 
chomec. Az üzlet megkötését eper pálinka 
„hitelesítette” a vevő, és a hitközségi tagok részéről. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 órakor elégetésre került a chomec a Kápolnási 
utcai zsinagóga udvarán. Egy vödör elegendő volt az 
elégetésre. Nem sok kovászos termék vált a tűz mar-
talékévá, takarékos hittestvéreink és a konyha is elő-
relátó volt. 
 

 
11 órakor kezdődött a micve macesz sütése. Idén 
helyszínül a Hitközség technikailag megújult kony-
hája szolgált, ahol Dr. Ehrenfeld főrabbi irányította a 
munkát, figyelt a szabályosságra.  A korábban 
igénybe vett pékség nagypéntek miatt zárva volt, mi 
tagadás, a hagyományos kemence ideálisabb pászka-
sütésre. 

 
 
A szakember pászkagyártó csapat kiváló eszközök-
kel felszerelve kezdték a munkát: nyújtófák és tész-
tahordó rudak, gyúródeszkák kerültek elő a smirgli-
vel. A megfelelő langyos víz vederben, és az elen-
gedhetetlen jó minőségű liszt alapját adta a munká-
nak. Idén is volt egy tészta vágó-lazító eszköz, ami 
segítette a gyártási folyamatot. A gyúrást és a nyúj-
tást szakemberek végezték: Margó  szakácsnő és, 
Edithke, az irodavezető. A nyújtott tésztát a rabbi úr 
ügyes mozdulattal helyezte a tésztahordó rúdra, és 
vitte a sütőhöz. Látszott, hogy ebben is van gyakor-
lata. A macesz elkészítésének ideje is szabott, mint 
tudjuk: a kovásztalan kenyérnek 18 percen belül el 
kell készülnie. A gyúrásnak a rész idejét is mérte a 
rabbi úr. A teljes sütés bőven a normán belül volt a 
gyakorlott kezeknek köszönhetően. A főrabbi nálunk 
nemcsak a vallási felügyeletét látta el a pászkasütés-
nek, sütésben is tevőlegesen vett részt. A saját ma-
gunk által készített étel mindig finomabb, mint a 
gyári, így a saját készítésű macesz jobban esik annak 
ellenére, hogy nem szabályos alakú. Tavaly a tészta 
vágó-lazító szerkezetnek köszönhetően javult a mi-
nőség. Az idén a kör papírlemez segítségével a kül-
alak is javult. Gyakorlat teszi mestert! Magán véle-
ményem, hogy az idén is egyenletesen sült meg a 
pászka a sütőben, pedig ez az új sütő nem elsősorban 
erre készült. Széderkor is kaptunk az asztalnál ebből 
kóstolót. 
 



12 

 

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

 
Az afikajment most sem őrizték gondosan, könnyen 
prédává vált. Az első este egy ifjú hölgy, Keresztes 
Attila lánya Horovitz Noel segítségével „orozta” el 
ezt a rabbi úr által féltve őrzött maceszt. Horovitz 
Tamás elnök „olcsón” megúszta, egy parfümért cse-
rébe visszakaptuk a „desszertet”. A második este, 
úgy, mint tavaly, Kovács Laciék unokája, Lídia volt 
a szemfüles gyermek. Az előző évben autót kért, de 
megelégedett csokoládéval is. Most óvatosabb volt, 
egyből ugyanazt kérte. A lényeg, az afikajmen visz-
szakerült a főrabbi úrhoz mindkét nap. 
 
A hitközségi családias hangulatú Széderek az éjsza-
kába nyúltak, és a hagyományos köszöntéssel búcsú-
zott a levezető főrabbi:  L'sáná há-bá'á bi-
J'rusálájim – Jövő esztendőben Jeruzsálemben! 
Annak ellenére, hogy minden évben az ismert törté-
netet hallhatjuk, most is felemelő érzés volt ennek a 
közös meghallgatása közösségünkben. Szeretnénk 
még sokáig együtt ünnepelni a szabadság ünnepét! 
 
Most a fél ünnepi napokon nem marad el Git Hol 
Hámoed köszönés a zsinagógánkban!  
 

k.g. 

 
 
 

Feladatunk és kötelességünk 
az idősgondozásban—Konferencia 

a Debreceni Zsidó Hitközségen 
 

Március 21-én „Feladatunk és kötelességünk az 
idősgondozásban” címmel konferenciát rendezett a 
Debreceni Zsidó Hitközség, a DAB Geriátriai és 
Szociálgerontológiai Munkabizottságával közösen. 
A zsidó hitközségek gondoskodása egyre inkább az 
idős emberek felé fordul, különösen azért, mert pél-
dául Debrecenben jelenleg is közel 30 holokauszt 
túlélő él a közösségben. 

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség 
elnöke megnyitójában elmondta, hogy a kormány 
számos intézményt adott át egyházi fenntartásba, 
például az idősgondozás területén is.  

 

 

 
Harmadik alkalom immár, hogy a Széder estéinknek 
a Pásti utcai Ortodox Zsinagóga adott helyet, ele-
gáns, autentikus környezetben. Gyönyörűen előké-
szített ünnepi asztalok várták a vendégeket. 
 
Idén számos keresztény barátunk is együtt ült ve-
lünk, és hallgatták a felszabadulásunk történetét. Az 
izraeli diákok nagy része hazautazott – a mi bána-
tunkra, hiszen a tavaszi szünet egybeesett a mi 
Peszachunkkal is, és a helyből induló Tel-avivi járat 
is indokolta, hogy az egyetemisták jó része a család-
jukkal éljék át kiszabadulásunk történetét. 
Mindkét estet Dr. Asher Ehrenfeld debreceni főrabbi 
vezette. A Haggadat a rabbi úr olvasta fel magyará-
zatokkal kiegészítve. Majdnem éjfél körül zárult az 
első Széder, mely méltó megemlékezése volt az 
egyiptomi kivonulásnak. A felolvasott Haggada ma-
gyarázataival és napjainkra is érvényes igazságok-
kal, aktuális tanításokkal nagyon szívhez szóló 4 
kérdést tett fel rabbi úr, melyek napjainkra is vonat-
koznak, a jövő Pészachjaira gondolva. Az 5. képze-
letbeli kérdést is feltette, ami a távol maradottakra 
vonatkozott. A második estén Dr. Feuermann 
László tanár úr adott magyarázott a történelmi idő-
szakról.  
A Hitközség kóser konyhájának finom ételei járultak 
hozzá a sikeres Széderhez.  Az ismert Széderi dalla-
mok mellet újak is hallhatóak voltak „ZS-faktor” 
segítségével. Ez már hagyományos pontja a 
Szédernek, szorgalmasan készültek rá a kórustagok.  
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Ha a korral előre haladunk, egyre jobban visszame-
gyünk a gyökerekhez, és mindenkiben egyre mé-
lyebben előjön a saját vallása. A hit és a vallás ezért 
idős korban nagyon fontos szerepet tölt be az éle-
tünkben - hangsúlyozta az elnök. 

Szerettünk volna az egyházak, más városi és civil 
szervezetek idősek gondozásához kapcsolódó tevé-
kenységét közelebbről megismerni, ötleteket hallani. 
Elméleti és gyakorlati ismereteket szerezni. Eredmé-
nyeket hallottunk az idős emberek életének minél 
aktívabbá tételéről. Hasznos volt ez a baráti hangula-
tú összejövetel, előadások után lehetőség volt kötet-
len szakmai beszélgetésekre. 

A holokauszt túlélőknek egy csokor virággal ked-
veskedett a Hitközség, ezzel fejezte ki háláját, hogy  
a rendezvényünkön jelen voltak. 

Debrecen gondoskodó város, erről tartotta előadását 
Dr. Bene Edit a Polgármesteri Hivatal humán 
főosztályának vezetője a város képviseletében. Úgy 
fogalmazott: a szép korúak nem homogén csoport, 
más-más igényeik vannak nyugdíjas éveik alatt. 
Ezért fontos, hogy választhassanak a szociális szol-
gáltatások, vagy éppen az idősotthonok közül. Hoz-
zátette, az idősügyi tanács is újraindul, így a város 
még többet tud majd tenni a nyugdíjasokért. Ma már 
önkénteseket is bevonnak az ellátásba, és folyamato-
san figyelnek arra, hogy az idősek is jól érezzék ma-
gukat Debrecenben. Az ellátórendszert az igények-
nek megfelelően módosítják, az idősügyi tanács is 
újraindul, így a város még többet tud majd tenni a 
nyugdíjasokért. Ma már önkénteseket is bevonnak az 
ellátásba, és folyamatosan figyelnek arra, hogy az 
idősek is jól érezzék magukat Debrecenben - mondta 
a főosztályvezető, aki az idősek ellátásáért is felelős 
városi vezető. 

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

 
Az öregedés az élet egyik természetes szakasza, ám 
ezzel mindenki másképp birkózik meg – fejtette ki 
prof. dr. Gergely Judit egyetemi tanár nyitó elő-
adásában, a Debreceni Akadémiai Bizottság 
Geriátriai és Gerontoszociológiai Bizottság tisztelet-
beli elnöke. Elmondta: az öregedéssel együtt beszű-
külnek az anyagi lehetőségek, több betegség alakul-
hat ki, illetve súlyos probléma a társ elvesztése. Eze-
ket jobban viselik azok, akik nem szigetelik el ma-
gukat, megtanulnak ezzel együtt élni. Az azonban 
megnehezíti a folyamatot, ha éreztetik az emberrel, 
hogy nincs rájuk szükség, valamint az, ha szégyellik 
a változásokat és túlzott igényeket támasztanak ön-
magukkal szemben. 
 

 
Elfogadta a meghívásunkat, mint előadást tartó: a 
DAB Geriátriai és Szociálgerontológiai Munkabi-
zottság kiemelkedő tudósai, a MAZSIHISZ, 
MAZSA alapítvány, református egyház, Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszió, Debrecen Város Család-
segítő és Gyermekjóléti központja. 
 
A nap előadásai 3 témakörbe csoportosultak: 
 
1. blokk: DAB Geriátriai és Szociálgerontológiai 

Munkabizottság előadásai. 
 
Itt tudományos szintű, de gyakorlati előadások hang-
zottak el Dr. Imre Sándor kandidátus, Rozsnyai Ist-
ván szociál-pszichológus, Szita Tamás szakmai ve-
zető, és Pék Győző PhD egyetemi docens által. 
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K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
2. Blokk: Idősek ellátása egyházi 

intézményekben 
 

A vallását gyakorló ember jobban érzi magát saját 
életfelfogású embertársai között. Ebben a blokkban a 
nyitó előadást Goldmann Tamás, a MAZSIHISZ 
alelnöke, a Pécsi Zsidó Hitközség elnöke, a pécsi Dr. 
Szántó László Szeretet Otthon igazgatója tartotta, 
ahol egy Családbarát modellt mutatott be. Nem cso-
da, hogy ez a professzionálisan vezetett és működte-
tett intézmény Jószolgálati díjat kapott 2017-ben. Az 
előadás nagyon megragadta a hallgatóságot, a szüne-
tekben többen megkeresték szakmai konzultációval 
az intézményvezetőt. 
 
 A „Holokauszt túlélők otthoni gondozása Magyar-
országon” címmel Taly Shaul MAZS alapítvány 
igazgatója és Karajz Mira Holokauszt túlélők prog-
ramjának vezetője segítségével megismerhettük a 
MAZS alapítvány egész országot behálózó munká-
ját, melyet a debreceni holokauszt túlélők is élvez-
hetnek. Ez egy speciális ellátást végző idősember 
központú kiválóan működő szervezet.  Előadás után 
hosszas beszélgetést folytattak holokauszt túlélők-
kel. 
Ezt követte a „Magyar Református Szeretetszolgálat 
idősek között végzett szolgálata” című prezentációja 
képekkel bizonyította közösség körében kifejtett ál-
dásos munkájukat. Az előadó, Balogh Barnabás a  
Szolgálat lelkész igazgatója volt, akinek a Hitközsé-
günkkel már régi baráti kapcsolata van. Megismer-
hettük a Vértesi Református Egyház idősek Szeretet-
házának otthonát” is „Életképek” videó segítségével, 
ahol az idős emberek aktív családi életet élhetnek. 
 

3. blokk: Az idősek aktív élete 
 
Ez a Hitközség kóser konyhája által készített ebéd és 
a szakmai beszélgetések után következett. 
 
Természetesen nem maradt el a Debreceni Zsidó 
Hitközség Rahel nőegyletének bemutatása. 
Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna a Hitközség alelnö-
ke: „Kortalan „időskor”, aktív élet a Nőegylet szer-
vezésében” című előadásában az eseménydús prog-
ramokról hallhatott a közönség. A „ZS” faktor kö-
zösségformáló erejét élőben tapasztalhatták meg a 
résztvevők, a vallási énekek mellett Abba dalok is 
előkerültek, melyet nagy tapssal fogadtak. 
 
 
 

 
Az idősügyi infokommunikációs programot Gall 
Ildikó a Debrecen Város Családsegítő és Gyermek-
jóléti központjának munkatársa mutatta be. A jól 
előkészített programnak természetesen része a szá-
mítógép, oktatással és rendszeres otthoni kapcsolat-
tartással. 
A konferencia összefoglalóját Prof. Dr. Gergely 
Judith tartotta, mely tudományosságot és humort 
nem nélkülözött. 
Láttuk, hogy nagy szükség van társadalmunkban 
ezen tevékenységre, mindannyian ebben egyetértet-
tünk, ebben tevékenykedünk.  
 
Tisztában vagyunk azzal is, hogy ez nem egy író-
asztal mögül végezhető 8 órás munka. Igény van az 
ilyen szakmai tapasztalatcserékre a jövőben is. 
 
k.g. 

 

 

Előadás a Gaucher korról 
 

A Gaucher-kórról, mint ritka betegségről való isme-
retterjesztés volt az alapja a délutánnak március 25-
én, a Debreceni Zsidó Hitközségen. A szervezők 
városunkban folytatták előadássorozatukat. Ez nem 
csak egy egyszerű orvosi előadás volt.  
A délután 2 blokkból állt. 
 
Az I. blokk a „Posztholokauszt traumák” címet vi-
selte. Rózsa Pétert, az ismert újságírót, televíziós 
műsorvezetőt hallhattuk. Ő a generációkon átnyúló 
holokauszt-kutatást végzi, mely alapja lesz filmjé-
nek, amelyből 14  perces ízelítőt láthatunk.  
 
A II. blokkban Kovács Gergely Mózes Judaista, az 
ELTE doktorandusza tartotta az askenázi zsidó né-
pességről előadását. Ezután Dr. Csacsovszki Ottó, 
a Szent László Kórház orvosa egy ritka, de az 
askenázi zsidók körében gyakrabban előforduló be-
tegségre hívta fel a figyelmet, az úgynevezett 
Gaucher-kórra. 
 
A délutáni záró előadásban Wollák Zsuzsanna, a 
Szent János Kórház vezető dietetikusa az egészsé-
ges táplálkozás fontosságára is igyekezett felhívni a 
figyelmet, mely egyik célja volt a rendezvénynek. 
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K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
A hagyományos izraeli finomságokat a Hitközség 
kóser konyhája készítette el, és kínálta a hallgatóság 
részére. Így került az asztalra a sokfajta zöldség mel-
lé többek között zsidó tojás, padlizsán- és avokádó-
krém, illetve a különböző ízesítésű humusz. 
Természetesen a kérdések, az előadókkal való sze-
mélyes beszélgetések sem maradtak el ezen a sokol-
dalú délutáni programon. 
 

 
Kedves diákvendégek 

a Debreceni Zsidónegyedben  
 

A Svetits Debreceni Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola és Gimnázium tanári kara kereste meg a Debre-
ceni Zsidó Hitközséget 2018. április 12-én, hogy az 
iskola 7-12 osztályos diákjai, közel 300 fővel szeret-
nék meglátogatni a zsidónegyedet. A létszám halla-
tára felkaptuk a fejünket, de Ragány Rita tanárnővel 
való egyeztetés és komoly igény hallatán egy tartal-
mas programot sikerült összeállítani. 

 
A varsói gettólázadás (1943. április 19. – Niszan 
27.) kitörésének évfordulója alkalmából az izraeli 
kormány úgy döntött, hogy minden évben megemlé-
kezünk a második világháború 6 millió zsidó áldoza-
táról. Az emlékezés már túllépett Izrael határain, és 
szerte a világban a kegyetlen fájdalom napja lett a 
HOLOCAUST EMLÉKNAP. A Gergely-naptár sze-
rinti gettólázadás a zsidó naptár szerinti Niszán hó 
27.   
 
Egyik célunk az volt, hogy testközelből láthassanak 
bele a diákok a második világháborús korszakba, 
képet kapjanak a vészkorszak helyi szörnyűségeiről.  
Másik pedig, hogy a zsidónegyed szakrális tereibe 
betekintést nyerjenek, és információt kapjanak a zsi-
dó kultúráról, a zsidó hagyományokról, valamint a 
debreceni zsidóság történetéről. Próbáljuk megmu-
tatni, hogy egy megfogyatkozott aktív közösség mű-
ködik, hagyományokat őriz, jó a kapcsolata a többi 
vallási közösséggel. 
 
 

 
Igyekeztünk az iskolai merevséget mellőzve, a hit-
község nyíltságán keresztül felvillantani. Tematiku-
san felkészültünk a napra, a diákok forgó színpad 
szerűen hallhattak a zsidó vallásról, a kegytárgyaink-
ról, liturgiánkról, vallási intézményeinkről, és nem 
kevésbé a holokausztról. A rendezvényt Kreislerné 
dr. Grósz Zsuzsanna alelnök nyitotta meg, és több 
osztály részére tartott előadást a holokausztra való 
állandó emlékezés vallásunk szerinti fontosságáról, 
és az emléknap jelentőségéről.  
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K ö z e l m ú l t  e s e m é n y e i  

 
Amerikai vendégek 

a Debreceni Zsidó Hitközségen 
 

Április 26-án illusztris vendégek érkeztek Ameriká-
ból, Frank J. LaBuda, New York Állam Legfel-
sőbb Bíróságának elnöke, John R. Kelly, New York 
vezető ügyvédje.  A vendégeket Keresztes Attila hit-
községi elöljáró kalauzolta a nap folyamán. A házi-
gazda Dr. Asher Ehrenfeld debreceni rabbi, és a 
Hitközség elöljárósága volt. 

Az esti imádkozás után érkeztek a vendégek a Hit-
községre, ahol Horovitz Tamás távolléte miatt 
Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna alelnök köszön-
tötte őket. LaBuda elnök nagyra értékelte a vidék  
legnagyobb közösségének munkáját, melyről átfogó 
áttekintést hallhatott és láthatott. Ígéretet tett arra, 
hogy büszkén fog beszámolni otthonában a látottak-
ról befolyásos zsidó barátainak. Külön üdvözölte a 
vacsorán megjelent Dr. Gergely Judith professzor 
asszonyt, mint holokauszt túlélőt. A finom kóser va-
csora elfogyasztása után baráti beszélgetés követke-
zett. 

Ezek a vendégek már nem először keresték fel a 
Debreceni Zsidó Hitközséget és reméljük, nem utol-
jára! 

k.g.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heller Zsolt folk-esztéta zsidóságról szóló interaktív 
előadása, Éliás Viktor kántor vallási dallamokkal 
illusztrált zeneszámai, Kreisler Gábor Tóra bemu-
tatója nagy érdeklődést váltott ki. Lehetőség nyílt a 
Debrecen Televízió által készített „Akik lelke meg-
maradt a hitben” című dokumentumfilmjének meg-
tekintésére is a 9-12 osztályos gyermekek számára. 
A holokauszt emlékfal előtti néma főhajtás, a 3 zsi-
nagóga,  a rituális Vágoda és fürdő megtekintése ki-
egészítette a hallottakat. Bártfay Katalin Zsuzsan-
na igazgatónő és tanárkara vezetésével érkezett diá-
kok áhítattal hallgatták a számukra érintőlegesen 
ismeret témát. 
A kérdésekből kitűnt, hogy komolyan érdekelte őket 
vallási életünk, mely számunkra is felemelő érzés 
volt. A tanárok segítségével baráti kapcsolat alakult 
ki a két vallási közösség között. 
 
Április 12-én este az izraeli diákok egy csoportja 
Magal Deutsch vezetésével bejárta az egykori gettó 
területét, mely program a zsidó negyedben fejező-
dött be. Itt Horovitz Ernőné holokauszt túlélőt 
bombázták kérdéseikkel. 
 
Ez a nap több volt mintegy egyszerű emlékezés nap-
ja, méltón idéztük fel elpusztított drága elődeinket. 
 
k.g.  
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Z s i n a g ó g a  l á t o g a t ó i  

 
Peszach végétől Rosh Hásánáig szokás minden 
szombat délután a Pirket Avot (Atyák tanításai) egy-
egy fejezetét tanulmányozni. Szombat este a mincha 
7 órakor kezdődik, előtte 30 perccel lehetőség van a 
rabbinkkal a közös tanulásra a korábbi évekhez ha-
sonlóan.  
 
Szombaton Jehuda HáNászi tanításait tanulmányoz-
tuk a másik fejezetben: Melyik a helyes út, amelyet 
az embernek választania kell? Tartsd állandóan szem 
előtt, hogy mi van feletted: 1. látó szem és 2. halló 
fül, valamint, hogy 3. a tetteidet könyvbe jegyzik. A 
micvák után járó jutalom előre nem ismert! Nem 
dönthetjük el egyénileg, hogy melyek a fontosabb 
micvák. A harmadik fejezetnél Ákávjá ben 
Máhálálél mondását elemeztük: Három dolgot végy 
figyelembe, és akkor nem fogsz bűnbe esni. Fontold 
meg, 1. honnan jössz; 2. hová mégy; és 3. ki előtt 
kell majd tetteidről számot adni! 

Itt szerepelt az is: Az ember előtt két út áll, csak raj-
ta múlik, hogy a rossz vagy a jó mellett dönt. I'ten 
megmutatja mindkettőt, sőt kéri is az embert, hogy 
válassza a jót, az életet. Csak az embernek adatott 
meg a szabad választás lehetősége. 

A negyedik fejezetben olvastuk Ben Ázáj mondása: 
Ne nézz le senkit, és ne tarts lehetetlennek semmit, 
mert nincs olyan ember, akinek ne jönne el az ideje, 
és nincs olyan dolog, ami valahol ne lenne helyénva-
ló.  Ugye ezeken el lehet ma is gondolkodni! 
 
A salot szoudetnál is  tanítást hallhattunk az aktuális 
Möcorá heti szakaszról. Ebben olvashattuk, hogy a 
beteget karanténba zárták, és a kohanita feladata volt 
megállapítani, elmúlt-e a bőrbetegség (cáráát). Böl-
cseink felfogása szerint a cáráát olyan – szellemi 
eredetű – betegség, ami büntetésként sújtja az em-
bert különböző vétkek (mint pletyka, kibeszélés, rá-
galom, stb.) miatt. Ugye ez a betegség még napja-
inkban is él? 
 
Minden évben a következő áldást mondjuk, amikor 
először pillantunk meg rügyező gyümölcsfát Niszán 
havában: Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, Vi-
lág Ura, kinek világa nem szűkölködik semmiben, 
aki szép teremtményeket és fákat teremtett belé az 
ember élvezetére! Az imát közösen mondtuk el a 
Kápolnási utcai Zsinagóga udvarán, ez látható a ké-
pen. 
 
 
 

 

 
Ijar 3-án emlékeztünk a Bodrogkeresztúri (Keresztir) 
rabbira, Reb Steiner Sajelére, ekkor van a Jahrzeitja. 
Ilyenkor a világ minden részéről ezrek zarándokol-
nak el a rabbi sírjához. Ennek mi is láttuk hatását, 
több turista érkezett hozzánk, többen nálunk imád-
koztak, itt pihentek meg és az udvaron 
kólecoltak. Slajme bácsi Londonból jött, bámulva 
nézte a zsidó élet múltját és jelenét. Különösen a 
Vágoda fogta meg, a múltját idézte. A képen a vallá-
sos bácsi látható. Igaz, hogy Londonban él, nem na-
gyon beszélt angolul, jidisül elboldogul az angol fő-
városban.  
 

 
A közelmúltban volt Yom HaSohah (holokauszt em-
léknap), hitközségen a zsidó negyedben az izraeli 
diákokkal együtt méltón emlékeztünk meg. 
 
 
k.g.  
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Április 11-én Nyíregyházára látogattunk. A tervezett 
program szerint a Seuso kincsek kiállításra érkez-
tünk, de út közben sikerült megszerveznünk, hogy 
ellátogassunk a Nyíregyházi Zsidó Hitközségre. 
Ferber György a hitközség elnöke vezetett minket 
körbe, aki megmutatta nekünk a különleges állatfi-
gurákat ábrázoló zsinagógát, illetve a hitközséget. 
A hitközségi és múzeumi séta mellett még volt al-
kalmunk a megyeszékhely más nevezettségeit is 
megtekinteni. 
Élményben gazdag, hasznos és kellemes kikapcsoló-
dásban volt részünk. 
 
 

**** 
 
Május 1-én a Nőegylet a Nagyerdőre látogatott el, 
ahol a kellemes sétát egy kis borkóstolóval egybekö-
tött beszélgetéssel fűszerezték. 
Az idő ideális volt a szabadprogramhoz. 
 

 
 

   A  N ő e g y l e t  é l e t é b ő l  

 
Tervezett programjaink: 

 
Május 9., szerda—14,00 h 

Találkozó a hitközségen: Borika tornája után a nyári 
programok egyeztetése, illetve a Határon túli konfe-
rencia szervezéséhez kapcsolódó feladatok kiosztá-
sa. 

Az énekkar tagjaival a dalok egyeztetése a konferen-
ciára. A próbák időpontja június 4, 5, 6, 14 óra. 

Június 3., vasárnap—19,30 h 

A zenés zsinagógai esték megnyitója a Pásti utcai 
Zsinagógában, Operett Dallamok Szárnyán címmel. 

Jegyek a hitközségi irodán és a helyszínen kapható-
ak. 

Június 8-9-10., péntek, szombat, vasárnap 

XIX. Nemzetközi konferencia 

A Nőegylet feladatai az előre egyeztetetteknek meg-
felelően. 

Június 17., vasárnap—10,00 h 

Mártír megemlékezés a zsidó temetőben 

Június 17., vasárnap—16,30 h  

Goldmark Kórus koncertje a Pásti utcai Zsinagógá-
ban. 

NYÁRISZÜNET június 20-tól 
 

Találkozunk szerdánként a Kerekestelepi fürdőben!  
 

Kövessétek figyelemmel a Ráchel Nőegylet facebook oldalát. 

Programjainkról, eseményeinkről ott részletesen olvashattok. 
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   K u l t ú r s a r o k  

 
A március 21-i idősgondozási konferencián Papp Lajosné, a Nyugdíjasok szervezete képviseletében, 

olvasta el a Hitközségen  „Mzsuzsó”  szerző versét: 
 

 
Szeresd magad 

 
 
Szeresd magad, 
Hogy másokat is tudj szeretni, 
Legyél türelmes 
Hogy máshoz is az tudja lenni, 
Ne rikácsolj, ha idős emberhez beszélsz, 
Gondolj arra ha te is öreg leszel, 
Hogy fájna néked az ily beszéd, 
Simogasd meg tested, 
Hogy érezd milyen jó a simogatás, 
Ne taposs más lelkébe, 
Mert a tiedbe is betapos majd más, 
Vissza kapsz mindent, amit az életedben 
Másoknak adtál, 
Jól vigyázz tehát 
a palettán te is sorban állsz, 
Úgy viselkedj, és tégy ma is és mindenkor, 
Ahogy szeretnéd, hogy veled történjen 
Majd egykoron: 
Szeress melegen, őszintén, tettekkel és ne csak szájjal, 
Szeress úgy ahogy szeretnéd, hogy téged is szeressen 
Családod, barátod, embertársad. 

Savuotot  zmán mátán Toráténu-nak, „Tóránk 
adása idejének” nevezik, mert ez a nap legfonto-
sabb tartalma. Az utóbbi elnevezés arról is szól, 
hogy a Tóra átadása egyszeri esemény volt, de 
annak átvételét a mindennapok részévé kell ten-
nünk.  
 
A képen látható Tóraszekrény függöny az óbudai 
közösségből. A tórafüggöny (parohet) a zsinagóga 
keleti fala előtt elhelyezett tóraszekrényt választja el 
az épület többi részétől. A fémfonalas hímzéssel ké-
szült függönyt a feliratai szerint Boskowitz Wolf 
adományozta a zsinagógának 1772-ben, a helyi ha-
gyomány mégis azt tartotta, hogy a függöny anyagát 
a királynő, Mária Terézia ajándékozta a közösség-
nek. Mivel a függöny a jelenlegi budapesti zsidóság 
egyik legkorábbi tárgyi emléke, ezért nagy becsben 
tartották, és számos alkalommal kölcsönkérték a 
pesti közösség ünnepélyes alkalmaira is, ezáltal biz-
tosítva a közösség történeti legitimációját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy muzeális tóraszekrény függöny  
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   P  r  o  g  r  a  m  a  j  á  n  l  ó  

 
Operett Dallamok Szárnyán 

 
Időpontja: 2018. június 3. 

Vasárnap 19,30 h 
 

Helyszín: Pásti utcai Zsinagóga 
 

Jegyek elővételben kaphatók a hitközségi irodán, illetve a 
koncert napján a helyszínen. 

 
**** 

Konferencia az egykori 
Deák Ferenc utcai Zsinagóga emlékére 

 
Időpontja 2018. június 7. 

A részletes programot a későbbiekben közöljük. 
 

**** 
 

XIX. Nemzetközi Konferencia  
 

Időpontja 2018. június 8-10. 
A részletes programot a későbbiekben közöljük. 

 
**** 

 
Mártír megemlékezés 

 
Időpontja: 2018. június 17. 

Vasárnap 10,00 h 
 

Helyszín: Monostorpályi úti zsidó temető 
 

**** 
 

A Goldmark Kórus koncertje 
 

Időpontja: 2018. június 17. 
Vasárnap 16,30 h 

 
Helyszín: Pásti utcai Zsinagóga 

 
Jegyek elővételben kaphatók a hitközségi irodán, illetve a 

koncert napján a helyszínen. 
 

**** 
 

Székelyföldi Kirándulás 
2018.06.24-29. között 

 
Badacsonytomaji Kirándulás 

2018.07.30-08.05. között 
 

A részletekkel kapcsolatban a hitközségi irodán 
lehet érdeklődni. 

 
A temető a Savuot-i ünnepek Május 19-21. között 

ZÁRVA tart. 
 

Sürgős esetben az alábbi elérhetőségek lehet érdeklődni: 
06-20-483-27-61 
06-30-846-17-03 

 
**** 

Jahrzeit tábla 

Feladatunk és kötelességünk emlékezni elhunyt hozzátar-
tozóinkra. A Pásti utcai Bet Hamidrasban van egy 
jahrzeit tábla. A Hitközség egy bizonyos adomány befi-
zetése után készített az elhunyt emlékekére egy réztáblát. 
A táblához emléklámpa tartozik, melyet a jahrzeit napján 
felkapcsolunk. Ez az izraeli mintára készült tábla a Bet 
Hamidras női részén, a falon található, melyet Budapes-
ten élő hittestvérünk, Dr. Balázs Pál adományozott a Hit-
községünknek. Vannak még szabad helyek, a részletekről 
az irodában lehet érdeklődni. Éljünk ezzel a lehetőséggel, 
mely méltó emlék elhunyt családtagjainknak! 

**** 
Játékok a Pásti utcai Zsinagóga udvarán 

 
A Debreceni Hapoel egykori vezetősége úgy döntött, 
hogy az egyesület megmaradt készpénzállományát első-
sorban arra fordítja, hogy közösségünk ifjú tagjainak ked-
vezzen. Ezen elhatározásból adódóan 2018. tavaszán egy 
trambulint vásárolt, amelyet minden hitközségi tag nyu-
godtan kedve szerint használhat. A játékpark már egy 
csúszdával bővült. Bár főleg gyermekekre számítunk, de 
a sporteszköz terhelhetősége 150 kg,  így mindenki hasz-
nálhatja, a biztonsági szabályok betartás mellett. A tram-
bulin elhelyezésre a Pásti utcai zsinagóga udvarán került 
sor, hogy a gyerekek a rendezvényeink alatt is használ-
hassák. 
Tervezzük még pár, szintén kültéri és beltéri gyermekjá-
ték beszerzést. Ha valakinek nem használt felesleges, de 
jó állapotú játékai vannak, szeretettel fogadjuk azokat. 
 

K ö z é r d e k ű  
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R e j t v é n y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 kérdés a 70 éves Izraelről 

 
A helyes válaszok meghatározása előtt lévő betűket 
összeolvasva egy az Izraelben kedvelt étel nevét 
kaphatjuk: 
 
 
      Izrael legmagasabb pontja ? 

F: Har Meron, 

H: Maszada 

I:       Eilat 

 

Ki volt az ország első miniszterelnöke? 

K: Moshe Dajan 

A: Dávid Ben-Gúrión 

L: Golda Meir 

 

        Melyik izraeli vezető írta alá a Camp David-i 
nyilatkozatot és az izraeli-egyiptomi békeszerző-
dést ? 

 L.  Menachem Begin 

 N: Dávid Ben-Gúrión 

 P: Jichak Rabin 

 

Mekkora létszáma az izraeli parlamentnek, a 
Knesszetnek? 

 T: 70. 

 C: 100. 

 A: 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-ben kb. mennyi volt Izrael lakossága? 

       N: 5 millió 

       V: 17 millió 

       F:  8 millió 

 

      Kb. az Izrael lakosságának hány százaléka 
zsidó? 

       C: 85 

       E: 75 

       D: 65 

 
Melyik nem tengerparti kikötő? 

       G: Haifa 

       H: Asdod 

       L: Natanya 
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Haldoklik az öreg Kohn. Mondja a feleségének: 
- Asszony, ha meghalok, minden vagyonomat te-
mesd el velem! 
Pár nap múlva a temetés után áll a sírnál Kohnné és 
a barátnője. Azt mondja a barátnő: 
- Ugye, nem voltál olyan hülye, hogy minden vagyo-
nát eladtad, vettél egy nagy gyémántot, és betetted 
abba a kis dobozba az urad mellé!? 
- Ó, barátném, én mindig engedelmeskedtem az 
uramnak. Eladtam minden vagyonát, betettem a 
számlámra, írtam neki egy csekket, ha beváltja, be-
váltja, ha nem, nem. 

 

**** 
 

A cigány álláshirdetésre jelentkezik, mint favágó. 
- Hát cigány, milyen referenciamunkát tudsz felmu-
tatni, hogy elnyerd az állást? 
- Há' dikmá, á káláhári erdőt! 
- Cigány, a Kalahári az nem erdő, hanem sivatag!!! 
- Mosmá. 

**** 
 

Egy katolikus férfi benősül egy zsidó családba, ezért 
elhatározza, hogy felveszi a zsidó vallást is. Egy 
éven keresztül tanulmányozza a könyveket, szokáso-
kat, majd elmegy a rabbihoz. A rabbi így szól hozzá: 
- Fiam, mielőtt elvégeznénk a szertartást, egy vizsgát 
kell letenned. Szeretném, ha most megbeszélnénk 
ennek a költségeit. Az én tiszteletdíjam 5000 dollár. 
- 5000 dollár?! - kiált fel a jelölt - Az nagyon sok. 
500 dollárnál többet nem adok érte! 
- Gratulálok, átmentél a vizsgán! 

 

**** 

HUMOR, HUMOR, HUMOR, HUMOR 
 

**** 
 

Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte 
nyáját: 
- Hányan bocsátottatok meg az ellenetek vétkezők-
nek? 
Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny 
idős hölgyet. 
- Jones asszony!? Ön elzárkózik attól, hogy megbo-
csásson ellenségeinek?! 
- Nekem nincs egyetlen ellenségem sem - mondta 
kedvesen mosolyogva az apró hölgy. 
- Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, 
mennyi idős is Ön? 
- Kilencvennyolc múltam - felelte az ősz matróna. 
- Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön ki 
ide a gyülekezet elé, s mesélje el nekünk, miképpen 
lehetséges, hogy valaki majdnem százéves, és nincs 
egyetlen ellensége sem! 
Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, szembe-
fordult a gyülekezettel, és csak ennyit mondott an-
gyali mosollyal: 
- Túléltem a rohadékokat! 

 

**** 
 

A zsidó kisgyerek katolikus gimnáziumban tanul. Az 
egyik órán a tanár azt mondja, hogy kap 1000 forin-
tot, aki megmondja, hogy ki volt a legnagyobb em-
ber a világon. Az egyik gyerek: 
- Szerintem Leonardo da Vinci. 
- Jó, jó, de én nem rá gondoltam. 
A másik gyerek: 
- Talán Einstein? 
- Még jobb, de még mindig nem rá gondoltam. 
Erre a zsidó kisgyerek: 
- Jézus Krisztus. 
- Úgy van kisfiam, itt az 1000 forint. De én úgy tu-
dom, hogy te zsidó származású vagy. Neked nem 
inkább Mózest kellett volna mondanod? 
- De igen, viszont Mózes az Mózes, az üzlet meg 
üzlet. 



23 

 

K ó s e r  g a s z t r o  

 
Savuot: Sajtos brokkolis Casserole 

 
A Savuot (Hetek) zsidó ünnep kulináris részét Izrael-
ben főként a tejes alapú ételek jellemzik. Ilyenkor 
sok sajtos Casserole-t, mindenféle tésztát, túrótortát, 
gyümölcsöt, süteményt eszünk, melyek rendszerint 
rengeteg zsírt és kalóriát tartalmaznak. 

De jó hír, hogy lehet finom ünnepi ételeket készíteni 
alacsony zsír- és kalóriatartalmú, ugyanakkor kalci-
umban és fehérjékben gazdag alapanyagokból is. 
Szerintem egyszerű és egészséges receptötlet a zöld-
ségekből és alacsony zsírtartalmú sajtokból készült 
Casserole. Sokféle zöldséget keverhetünk össze, pél-
dául: gomba, hagyma, póréhagyma, karfiol, brokko-
li, cukkini, édesburgonya, sütőtök és sárgarépa…, 
hozzáadunk tojást és legfeljebb 5%-os sajtot (pl. tej-
föl, bolgár sajt, cfatit, …), aztán be a sütőbe. 

Ha az ünnep folyamán mégis kalóriadús finomsá-
gokkal megrakott asztalhoz kerülnénk, nem kell 
megijednünk, nyugodtan megpakolhatjuk a tányé-
runkat azzal, amit a leginkább szeretünk, aztán más-
nap visszatérhetünk a szokásos egészséges táplálko-
zásunkhoz, természetesen sok testmozgással kiegé-
szítve. 

 

 
 

Hozzávalók (12 adag): 
 

olívaolaj vagy repceolaj 
1 nagy fej vöröshagyma, felaprítva 

1/2 brokkoli 
1 csésze 3%-os Cottage sajt 

1 csésze 3% krémtúró 
1 köteg apróra vágott metélőhagyma 

2 evőkanál liszt 
3 tojás 
só, bors 

 
Elkészítés: 
 
Egy serpenyőben alacsony lángon megmelegítjük az 
olajat, és átlátszóra pirítjuk benne a hagymát. 
A felvágott brokkoliszirmokat körülbelül két percig 
forró vízben főzzük, majd leszűrjük. 
A brokkolit is beletesszük a serpenyőbe, és mintegy 
három percig pirítjuk, aztán átrakjuk egy tálba. 
Hozzáadjuk a sajtokat és a metélőhagymát, és össze-
keverjük a brokkolival. 
Beletesszük a tojást és a lisztet is, majd alaposan 
összekeverjük. Sóval, borssal ízesítjük. 
Megkenünk olajjal egy tepsit, beleöntjük a keveré-
ket, és mintegy 40 percig, aranysárgára sütjük a 180 
fokosra előmelegített sütőben. 
 
(adagonként kb. 120 kalóriát és 150 mg kalciumot 
tartalmaz) 
 
 

Sajtkrémleves cipóban  
 

Hozzávalók: 1,3 l víz, 20 dkg trappista sajt + 10 -10 
dkg bármilyen más sajt, esetleg füstölt v. krémsajt, 4 
evőkanál liszt, 5 dkg margarin, 1 dl tej, 2 dl tejföl, 
tálaláshoz zsemlekocka, só, fekete bors, fehér bors. 
 
Elkészítése:  
A hozzávalókból 2 ek. liszttel besamell-mártást ké-
szítünk. (A margarint felforrósítjuk egy kb. 1,5 lite-
res edényben, hozzáadunk 2 ek. lisztet, a rántáshoz 
hasonlóan kicsit összepirítjuk, majd felöntjük a tej-
jel.) Ha kész a mártás, vízzel  felengedjük, a fűszere-
ket is hozzáadjuk. Közben a sajtokat lereszeljük és a 
tejföllel és a megmaradt 2 ek. liszttel elkeverjük. Ha 
felforrt a leves alap, belekeverjük a sajtot, majd ösz-
szeforraljuk, amíg be nem sűrűsödik és a sajt el nem 
olvad. Tálaláskor cipóban  pirított zsemlekockával 
díszítjük.  
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1 + 1 % 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2017-ben rendelkező nyilatkozatuk-
ban a Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítványt jelölték meg 

kedvezményezettnek! 
 

Kérjük ajánlja fel személyijövedelemadójának 1+1 százalékát jövőre is a  
MAZSIHISZ (technikai szám: 0358), illetve A Debreceni Zsidó Templomért és 

Temetőért Alapítvány javára. (adószám: 18550775-1-09) 

A kiadvány támogatója a Debreceni Zsidó Hitközség 
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