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Á D Á R H AV I Ü N N E P I
SZOK ÁSOK

Ádár hónap elseje az idén február
15-én van. Szokás ilyenkor Ádártáblát kifüggeszteni az otthonokban (a
címlapon: Naomi Friedmann Ádártáblája). A szobába, a bejárat fölé
szokták kirakni belülről. Felhívja a figyelmet, hogy Ádár a vigasság, az
öröm, a mulatságok hónapja. A tábla
elkészítése alkalmat ad a művészi hajlamok megmutatására. Jellemző ábrái
a hal (a bőség jelképe), a boros serleg
és a táncoló figurák. Magyarországon
az a szokás, hogy az Ádár-táblát a
helyén hagyják egészen a következő
évig.

Február 21-én lesz Ádár hónap 7-e,
ismertebb nevén Zájin Ádár. Ez nem
ünnepnap, hanem emléknap, Mózes
születésének és halálának napja. Közösségekben ilyenkor rendezik a
Chevrá Kadisa lakomákat, amelyeken
az elmúlt évben elhunytakra emlékeznek nevük felolvasásával. A fő
fogás ilyenkor a hal. Zájin Adarkor
van a nagykállói csodarabbi jorcájtja.
A kállai rabbi hívei a mai napig komoly közösségeket alkotnak Amerikában és Izraelben.
Ezen a napon van a négy különleges
szombat közül az első: Párását Skalim
– a Sékelek Szombatja. Ezen a szombaton hirdették ki a jeruzsálemi Szentélyben az adakozás kötelességét.
Mindenki csak egy fél sékelt adhatott.
Se többet, se kevesebbet, hogy min-

denki egyformán vegye ki a részét, és
ne legyenek szembetűnőek a vagyoni
és társadalmi különbségek.
Február 27-én van Parasat Záchor
szombatja, emlékezés Amalekre, a
zsidók ősi ellenségére. A hagyomány
úgy tartja, hogy a bibliai Eszter könyvében megemlített Achasveros király
Amalek elődje volt. Ezen a napon a
nők és a nagykorú gyerekek is kötelesek elmenni a zsinagógába legalább
arra az időre, amíg a Tórából felolvassák a Záchor szakaszt. Kihívást
jelent ez a felolvasó számára is, mert

minden szót érthetően, hangosan és
tagoltan kell kiejtenie.
Purimkor olvassák fel Eszter könyvét, amely tulajdonképpen Eszter levele, és amelyet pergamen tekercsre
írtak, éppúgy, mint a Tórát. Külsőleg
az különbözteti meg a Tórától, hogy
csak egy rúdra van feltekerve. Ahol
igazán szépen akarják teljesíteni ezt a
micvát, ott letekerik a farúdról, levélszerűen összehajtogatják, úgy olvassák fel. A gonosz Hámán nevének
említésénél a gyerekek kereplőkkel
vagy lábdobogással igyekeznek minél
nagyobb zajt csapni. Egyes helyeken
két gyertyát tesznek a Megila mellé a
tóraolvasó asztalra.
Első alkalommal Purim előestéjén,
sötétedés után olvassák fel a Megilát.
Ilyenkor a Sékelek Szombatjához hasonlóan szokás fél sékelt adományozni.

Naomi Friedmann (Netanja) akvarellje
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Három tányért raknak ki, jelképezvén
a három purimi micvát, és mindegyikbe egy-egy azonos értékű pénzt raknak.

Másnap van Purim ünnepe (február
28.). Ilyenkor sincs munkatilalom, de
bölcseink javasolták, hogy aki teheti,
áldozza a napot a vigasságnak.
A három purimi micva közül az első
a Megila meghallgatása. Aki nem
tudja olvasni, törekedjék rá, hogy legalább egyszer meghallgassa a felolvasást a nap bármely időszakában.
Ágyhoz kötött betegeknek külön fel
szokták olvasni, ne maradjanak ki a
micvából. A másik a már említett
adományozás, a harmadik pedig a
slachmónesz (misloach manot) küldése. Ennek eredete a szegények
megajándékozása. Lényege, hogy legalább két olyan dolgot kell tartalmaznia, amely kézhezvétel után azonnal
elfogyasztható: süteményt, gyümölcsöt vagy bármilyen élelmiszert.
A reggeli imarendben három embert
hívnak fel a Tórához. Közvetlenül
ezután olvassák fel másodszor a Megilát.

Március 6-án van Parasat Párá
szombatja. Ennek a Szentély idejében
volt nagyobb jelentősége, mikor még
áldozatokat mutattak be. A megtisztuláshoz a Szentély papjai a vörös
tehén hamvainak porát szórták be a
vízbe, azzal mosták le magukat, majd
a Szentély használati tárgyait. Ezt a
szokást a Tóra részletesen leírja.
Parasat Ha’Chodes (március 13.) a
következő, egyben a Niszán hónap
előtti utolsó szombat. Ekkor fejezik be
Mózes második könyvének (Smot)
felolvasását. Tulajdonképpen Niszán
hónapban kezdődik az év. Tisri a zsinagógai év, a liturgiai év kezdete.
Chag Szameach!

Meiszinger István

MÓZES SZÜLETÉSE
A MIDRÁS SZERINT

Sófár

Hogyan kezdődött az egyiptomi rabszolgaság?
Miután József alkirály lett Egyiptomban,
és letelepítette apját, Jákobot és 11 testvérét
azoknak a családjával együtt, a zsidók eleinte
békében éltek az egyiptomiakkal, sőt, részt
vettek a cirkuszi mulatságaikon és egyéb ünnepeiken. Négy dologban azonban mindig
megőrizték a saját szokásaikat: nem adtak
egyiptomi neveket a gyerekeknek, nem váltottak át az egyiptomi nyelvre, nem öltöztek
egyiptomi ruhába, és nem árulták el a társaikat az egyiptomiaknak. Jákob halála után
a fáraó betiltotta a körülmetélést. Ennek
Lévi törzsén kívül mindenki engedelmeskedett. Amikor az Örökkévaló látta, hogy
ilyen méreteket öltött az asszimiláció, megváltoztatta az egyiptomiak érzéseit a zsidók
felé, és ez az új antiszemitizmus zsidóellenes
törvényekben mutatkozott meg.

A fáraó első rendelete: rabszolgamunka
A zsidó asszonyok hatos ikreket szültek
Egyiptomban, fájdalom nélkül, és valamennyi
gyerek erős és egészséges volt. Az egyiptomi nemesség ezt látva igyekezett pánikot
kelteni: „Ha háború lesz a szomszédos országokkal, a zsidók biztos melléjük állnak
majd ellenünk, és elűznek minket a saját
hazánkból.” A fáraó eleinte ellenállt, emlékeztette őket, hogy József mentette meg az
országot az éhínségtől, és hála neki halmozták fel a sok kincset a többi országtól,
akik élelmet vásároltak Egyiptomból. A
nemesség erre letaszította őt a trónról. A
fáraó három hónapig ellenállt, de aztán
beadta a derekát, és „új királyként” lépett a
trónra, aki úgy viselkedett, mintha sosem ismerte volna Józsefet. Ravasz tervet kovácsolt: el kell választani a zsidó férfiakat a
nőktől, hogy ne szaporodjanak. Kihirdette:
Pitom és Ramszesz városában kell magtárakat építeni, és ehhez mindenki önkéntes
munkájára szükség van. Még ő maga is
beállt az építkezésbe az első nap, hogy aztán
senki ne vonhassa ki magát a munka alól. A

zsidók is beszálltak, és mivel erősek voltak,
jól haladtak. A katonák kötelezték a zsidókat, hogy onnantól kezdve minden nap
ugyanannyi téglát készítsenek. A fáraó az
első hónapban adott fizetést nekik, utána
viszont nem, sőt, az egyiptomiak szép
csendben egyesével abbahagyták a munkát,
és csak a zsidók maradtak. Ekkor ráadásul
megjelentek a kegyetlen munkafelügyelők
is. A zsidók közül egyedül Lévi törzse nem
vett részt a munkában, mert ők már a legelején nem jelentkeztek, mondván, hogy ők
egész nap tanulnak. Az egyiptomiak különböző módokat találtak ki a zsidók kínzására:
mocsaras vidéken építtették a magtárakat,
ahol folyamatosan elsüllyedtek az épületek.
A nőkkel férfimunkát, a férfiakkal női munkát végeztettek, soha nem mondták meg,
hogy egy-egy munka mennyi ideig fog tartani, a kemény építőmunka mellett még házi
és mezőgazdasági munkákat is kiosztottak
nekik, és a férfiakat a mezőn tartották éjszakára is, a nőket pedig a városban. Így remélték elérni, hogy csökkenni fog a zsidók
száma.

A zsidó nők hősiessége
A nők azonban nem adták fel, tartották a
lelket magukban és a férjeikben is. Amikor
ételt vittek nekik a mezőre, emlékeztették a
férfiakat arra, hogy az Örökkévaló megígérte,
hogy kiszabadítja majd őket. Továbbra is
szültek gyerekeket, az egyiptomiak legnagyobb bosszúságára.
A fáraó második rendelete: csecsemőgyilkosság a bábák által
A fáraó, amikor látta, hogy a terve nem járt
sikerrel, elhatározta, hogy meg kell gyilkolni
a zsidó gyerekeket. Erre a feladatra a zsidó
szülésznőket, Jochevedet és Mirjamot
akarta kötelezni, ők viszont jobban féltek az
Örökkévaló haragjától, mint a fáraóétól, és
nem engedelmeskedtek neki. Azt a magyarázatot találták ki, hogy a zsidó nők
olyanok, mint az erdő vadjai, erősek, és

Sófár

egyedül szülnek, mire ők odaérnek, már
meg is van a kisbaba.

A fáraó harmadik rendelete: a fiúcsecsemőket be kell dobni a Nílusba
A fáraó belátta, hogy ez a terve sem vált
be, ráadásul álmot látott, amelyet a tanácsadói úgy magyaráztak, hogy egy zsidó gyerek
el fogja pusztítani Egyiptomot. A varázslói
és a tanácsosai azt javasolták, hogy az
összes zsidó fiúcsecsemőt dobják a Nílusba,
mert azt látták, hogy a zsidók megszabadítója víz által lesz megbüntetve. Ezt jól is
látták, csak azt nem tudták, hogy ez a
későbbi Meriva-vízénél történt esetre utal,
ami miatt Mózes nem mehetett be Izraelbe.
Mózes születése
Az akkori nemzedék vezetője Amram
volt, Lévi törzséből. Amikor a fáraó új rendeletét kihirdették, már volt két gyereke,
Áron és Mirjam, és a felesége, Jocheved
éppen három hónapos terhes volt Mózessel.
Amram elkeseredésében azt mondta a
zsidóknak, hogy nem érdemes új gyerekeket
a világra hozni csak azért, hogy a fáraó
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megölje őket, és elvált a feleségétől. A
példáját követte az összes zsidó férfi. Ekkor
azonban Mirjam vitába szállt vele: ”Apám,
a te döntésed kegyetlenebb a fáraóénál is: ő
csak a fiúgyerekeket fosztja meg az élettől,
te viszont a lányoknak sem adsz esélyt. Ezen
kívül a fáraó csak az evilági élettől fosztja
meg őket, te viszont az eljövendő élettől is.”
Amram belátta a lánya igazát, és ő és valamennyi zsidó férfi újra feleségül vette az
előző asszonyukat.
Mózes ádár hónap hetedikén született
meg. Három hónapos koráig anyja el tudta
őt rejteni, mert az egyiptomi rendőrök csak
az újraházasodástól számított kilenc hónap
múlva kezdték el figyelni a zsidók házait.
Ekkor Jocheved kis kosarat készített,
szurokkal és mésszel vízhatlanná tette, és
kis baldachint emelt fölé. Mirjammal együtt
levitték a Nílus partjára és ott a vízre tették.
Azért választották ezt a módszert, mert azt
remélték, hogy így az egyiptomi csillagjósok azt fogják látni, hogy a zsidók megmentője a Nílusba került, és abbahagyják a
csecsemők gyilkolását. Ez így is lett.
Az Örökkévaló ugyanazok az emberek

által mentette meg Mózest, akik az elpusztítására törtek: a fáraó házában nevelkedett fel. Bátja, a fáraó lánya már régen
elvetette a bálványimádó vallást, és aznap
reggel ment a folyóhoz, hogy megmerüljön
benne, és így betérjen a zsidóságba. Amikor
észrevette a kosárkát, és benne a gyereket,
kihúzta és magához vette.
Mózes felsírt, és Bátja gyorsan hozatni
akart egy szoptatós dajkát. Hoztak egy
egyiptomi asszonyt, de a csecsemő nem volt
hajlandó enni tőle, sem a többitől, akiket
még hívtak. Ekkor Mirjam, aki a bokrok
közül figyelte az eseményeket, jelentkezett,
hogy majd ő hoz egy zsidó asszonyt. El is
jött Jocheved, akire Bátja rábízta Mózest,
hogy nevelje neki két éves koráig, és azután
hozza el a palotába. A fáradságát pedig megfizette.
Az Örökkévaló így jutalmazta meg
Jochevedet, aki bábaként megmentett zsidó
csecsemőket, hogy nemcsak visszakapta a
fiát, hanem még pénzt is kapott a neveléséért.

A Tízparancsolat a nyíregyházi zsinagógában

Domán Chana
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EL FE LE DETT JI DDI S SZO K ÁS

Sófár

Két-három évvel ezelőtt láttam egy filmet „Az elfeledett jiddis világ”-ról. Még az ismétlésére is emlékszem,
mert néhány részletét annak is megnéztem. Ebben a filmben korosodó, Európából származó zsidók mesélték
el visszaemlékezésüket; milyen volt a gyermekkoruk (a háború előtti időszak), hogyan zajlott az akkori európai zsidók élete. Kiemelt helyet kapott a filmben az akkori étkezési kultúra: eseményekhez, ünnepekhez
kapcsolható speciális zsidó ételek, illetve azok elkészítése és fogyasztása. Olyan szokások elevenedtek meg,
amelyek kimondottan Európában alakultak ki a jiddis világban. Vártam, hátha említést nyer egy régi szokás,
ami kapcsolatos az étkezéssel és Peszach ünnepével. Sajnálatomra nem került szóba az a régi zsidó szokás,
miszerint Széder este – amikor még családi körben tartották az ünnepet – a megterített asztalra egy üres
teríték is került (ami nem azonos és nem kapcsolatos Elijáhu próféta serlegével). A zsidó szocialitás kis
szikráját szimbolizálta: ha véletlenül arra tévedne egy megfáradt, éhes vándor és bekopogna, a házigazda ne
jöjjön zavarba, hanem meg tudja kínálni étellel-itallal. Amint a Hagada kezdetén meg van írva: „Aki éhes,
jöjjön és egyék, aki rászorul, jöjjön és tartsa velünk a Peszach ünnepét”.
Békés László

EREV PESZACH JERUZSÁLEMBEN

A vallásos zsidók általában Purim
után elkezdik a peszachi takarítást, van,
aki még hamarabb. Szobáról szobára
haladva minden szekrényt, sarkot, zugot, könyvet, játékot, bőröndöt, zsebet
stb. kitakarítanak a morzsától, és ha egy
szoba kész, akkor a gyerekek kis cetliket rajzolnak „kóser lePeszach” felirattal és kiragasztják az ajtóra. A ház
körüli felújításokat, a lakás átrendezését, szépítését is ilyenkorra szokták beütemezni, ráadásul az ünnepre kicserélik
a konyhát peszachira, és azt évről évre
ki lehet egészíteni. Ennek megfelelően
a Peszach előtti egy hónapban a lakberendezési és háztartási boltok az éves
forgalmuk jelentős részét bonyolítják.
De nem csak ezek, hanem az ékszerés ruhaboltok is, mert a férjek egyik
micvája, hogy új ruhát vagy ékszert vegyenek a feleségnek mind a három
zarándokünnepre. (És persze a gyerekek sem maradnak ki.) A legtöbben kis
magánárudákban vásárolnak, amik este
8 körül nyitnak ki, és általában társasházak pincéjében találhatók. Azért
ilyen későn tartanak nyitva, mert a tulajdonosok nagycsaládos, vallásos aszszonyok, akik egész nap szintén
Peszachra készülnek.
A háziasszonyok a 4-5-6 hetes taka-

rítás mellett előre megfőznek-sütnek,
amit csak tudnak az ünnepre a családnak, és lefagyasztják. A gyerekek egészen
az utolsó napokig járnak iskolábaóvodába, kivéve a nagyobb lányokat,
akiknek otthon kell segíteniük. Sok
helyen 2-3 lány összeáll, és összegyűjtik
délelőttre a környék kisebb gyerekeit,
akik nincsenek óvodában, és lefoglalják
őket a játszótereken, udvarokban, hogy
a szülők nyugodtabban készülhessenek.
A pizzériákban is nagy a forgalom, mert
nincs sok idő hétköznapra főzőcskézni.
A konyhákban készülnek az „Alfa-holdbázisok”: alufóliával kell lefedni minden
felületet, pultot, asztalt, polcot stb., ahova étel kerül.
A Peszach előtti Sabeszt Sabesz
ha’Godajlnak hívjuk, szó szerint „nagy
sabesz”-nek, de ahogy egy magyar származású jeruzsálemi chaszid mondta,
inkább „kis sabesznek” kellene nevezni,
mert mindenki előszobákban, lépcsőházakban eszik, mivel a lakás eddigre
már mindenhol „peszachdig”, és nem
akarják „összechomecolni”. Mi egyszer
egy cipőboltban, egyszer meg egy osztályteremben voltunk vendégségben sabesz ha Godajlkor. Ezeket a helyiségeket
nem takarítják ki olyan alaposan, hanem eladják.

Vannak, akik elutaznak török, francia,
stb. (kikóserozott) szállodákba Peszachra. Ők nagyrészt megússzák a fárasztó
készülődést, de azért van valami abszurd
abban, hogy az egyiptomi kiszabadulás
ünnepén elutaznak Jeruzsálemből mondjuk Svájcba, hiszen minden évben azzal
fejezzük be a Széder estét, hogy „Jövőre
a felépült Jeruzsálemben!” Minden
peszachi takarítás véget ér az ünnep előtti
reggelre, a chomec-égetésre, olyankor már
az egész háznak peszachinak kell lennie.
Este pedig a gyertyagyújtás után a férfiak elmennek a templomba, a nők
megpihennek, és kicsit később elkezdődik a Széder este, ahol zsidóságunk
egyik alapjára, az egyiptomi rabszolgaságból való kiszabadulás csodáira
emlékezünk.
Domán Chana

Sófár

TÖRTÉNELMI EMLÉKEZTETŐ

A 2010-es esztendő első negyedére
eső évfordulók közül a budapesti gettó
65 évvel ezelőtti, 1945. január 18-ai felszabadulását emelném ki.
Két héttel a német megszállás után a
német-magyar zsidótalanítási törzs több
tervet készített a budapesti zsidóság elszigetelésére. A végleges döntés május
végén született meg.
Mintegy 2700 épületet jelöltek ki csillagos háznak, amelyekben csak zsidók
lakhatnak. (E számot majd mintegy
800-zal csökkentették.) A kijelölés alapja az épületben lakó zsidók százalékos
aránya volt. Az épületeket fekete alapra
helyezett 30 cm átmérőjű kanárisárga
Dávid csillaggal kellett megjelölni.
A rendeletet július 17-én tették közzé,
az átköltözésre három napot (!) adtak,
ezt meghosszabbították június 24-ig.
Budapesten ezt követően zsidó csak
csillagos házban lakhatott. Egy családnak egy szobához volt joga. Négynél
több tagú család, vagy 25 nm-nél kisebb
szoba esetén egy családnak csak két
szoba járt… Minden egyeztetés ellenére
a csillagos házakban csaknem 12 ezer
keresztény lakó maradt. Ezek egy része
visszaélt helyzetével, viszont sokan segítettek zsidó szomszédaiknak. A rendelet nyolc pontban írta elő a kijelölt
házakban lakók házon belüli és kívüli
(előbb 14-17, később 11-17 óra közötti)
magatartási szabályait.
Augusztus 6-áig a kitért zsidókat külön – kereszttel is megjelölt – csillagos
házakba költöztették át.
Ekkorra a vidéki zsidóság deportálása
már befejeződött.
Horthy a deportálásokat július 5-7-én
(?) állíttatta le.
A felső hivatalos szerveknél eközben
folyt a vita az elhurcolás-megmaradás
kérdésében. Fennállt a budapesti zsidóság deportálásának veszélye!
A Sztójay kormányt augusztus végén
váltó Lakatos kabinet 50 napja alatt kissé enyhült a fővárosban a zsidóellenesség közvetlen hatása, a rájuk nehezedő

nyomás.
A Szálasi puccs után minden addiginál kegyetlenebb zsidóellenes akciókra került sor. A nyilas banditák
betörtek a csillagos házakba, raboltak,
gyilkoltak.
Megkezdődtek a halálmenetek. Az
épületekből és az utcákon összefogdosott férfiak és nők ezreit hajtották
gyalogmenetben az osztrák határig, ahol átadták őket a németeknek. Az útnak indítottaknak csak mintegy 50-60
százaléka ért Hegyeshalomba.

November közepén (12-20? között) az
V. kerületben kijelölt csillagos házakba
telepítették át azokat a zsidókat, akik a
semleges államok diplomáciai védelme
alatt álltak („kis” és „nemzetközi” gettó). E hónap végén a VII. kerület Király
- Nagyatádi Szabó István – Dohány
utca és a Károly krt. által határolt körzetben jelölték ki az ún. nagy-gettót,
amelybe az áttelepülést december 2-áig
kellett befejezni. Az ide átköltözött soktízezres tömeg – a felszabadulásig tartó
– hathetes fizikai és lelki terror alatti
kínszenvedése rémregénybe való történetsor. Állandósult a rabló, gyilkoló
nyilas bandák kegyetlenkedése. Árvaházak, kórházak, iskolák lakóinak megkínzása, meggyilkolása, Duna partra
kísérése… Ezrek tűntek el a jeges Dunában…

Az üldözötteket saját életük kockáztatásával bújtató, mentő, segítő diplomatákon és budapesti keresztény lakosokon
túl meg kell említenem a budapesti
zsidó ellenállást, amelyre több mint fél
évszázad után derült csak fény. Ha történetének lapjai nem is csillognak oly
fényesen, mint a varsói gettó hős harcosaié, az általuk megmentettek száma
több ezres nagyságú. Cionista zsidó fiatalok, az ún. HALUCOK vettek részt a
mentőakciókban. Közülük sokan előzőleg a lengyel és a szlovák zsidók mentésében vettek részt. Ők szervezték meg
a Románián át Palesztinába vezető
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menekülés útját, ezrek maradtak így
életben.
A nyilas terror idején katonatisztnek,
nyilasnak öltözve hajtották végre ak-

Láncz Pál Wallenberg-szobra Montrealban.
Lőrinczi-Kent Ágnes felvétele

cióikat. Hozzájuk fűződik a fogolyszabadítás december 26-án a Margit körúti
katonai börtönből. Közvetlenül hozzájárultak a gettó lakóinak életben maradásához. Sok száz tonnányi élelmet,
fűtőanyagot, gyógyszert stb. szereztek
be és juttattak a lezárt gettóba. Nekik
köszönheti életét mintegy ötezer gyermek. Valódi és jó minőségű – de az
életet jelentő – hamis okmányok tízezreit szerezték be, készítették és juttatták el az üldözötteknek.
Közülük sok áldozta ifjú életét a magyar zsidók megmentéséért. Az illegális
embermentő munkában résztvevő HASOMER HACAIR csoport tagjainak
többsége Izraelben telepedett le.
A szovjet hadsereg január 18-án szabadította fel Pestet, törte át a gettó palánkját
és nyitotta meg kapuit.
A gettókban szabaddá váltak száma
azóta még a történészek körében is vitatott. A becsült létszám 68-100 ezer közötti.
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Sokak által eddig nem ismert nagyjelentőségű adalék a budapesti gettó
történetéhez:
A zsidó vezetőség által az embermentéshez már megnyert Szalai Pál rendőrtiszt, nyilas párti összekötő megtudta,
hogy a nyilas vezetőség a város feladása előtt németek, nyilasok és rendőrök bevetésével a gettó felszámolását,
lakóinak elpusztítását tervezi. Jelentkezett – a vele egy épületben (Városháza)
tartózkodó – Gerhard Schmidthuber
német tábornoknál. Tájékoztatta őt és
kérte, akadályozza meg a készülő
vérontást. A tábornok intézkedett, magához rendelte a kötelékek parancsnokait, letartóztatta őket, és saját

alakulatából vezényelt őrséget a gettóhoz, megakadályozva ezzel a gettó
lakóinak meggyilkolását…
Két egykor érintett tanú szerint G.
Schmidthuber tábornok mindezen túl:
- már október 16-án (!) - német tábori
csendőrök által elfogott és kivégezni
szándékozott – mintegy 20-30 fős magyar katonaszökevény csoportot engedett szabadon;
- az akkor csillagos háznak kijelölt
mai Radnóti gimnáziumban fogvatartottakat január elején fegyveres nyilasok az udvaron sorakoztatták fel
(elhurcolás, kivégzés?). Miután ez a tábornok tudomására jutott, katonáival a

nyilasokat elzavartatta és német őrséget
állított az épülethez.
A tábornok nem érte meg a háború
végét, a fővárosi harcokban esett el.
Szalai Pált nyilas múltja ellenére embermentő tevékenységéért a háború
után a Népbíróság felmentette.
Gerhard Schmidthuber tábornok említett nagyjelentőségű tettei nem kitalált
vagy netalán most felfedezett egykori
történések. Ezekről már évtizedekkel
ezelőtt írtak:

- Lévai Jenő a pesti gettóról 1946-ban
megjelent könyvében;
- R. L. Braham A Magyar Holocaust
(1988) című könyvében, valamint
- Carl Lutzról szóló német nyelvű
könyvében (1995) Theo Tschuy.

K A M P Á N Y Á ’ L A M A G YA R O S C H

Javában tombol a honi viszonyok állatorvosi lovának
összes tünetét magán viselő választási hisztéria, mely állapotokért szokás szerint természetesen a zsidók felelősek, akik tudatosan züllesztették ilyen mélységekbe
az amúgy szittyásan korrekt közéletet, ami arról közismert, hogy a zsidózás már önmagában is szavazatszerző
tevékenységnek minősülhet. Tessék mondani, hogy
ebben a légkörben hogyan szavazzon egy magát a
klasszikus értelemben liberálisnak valló zsidó állampolgár? Merthogy alternatíva híján tiszta lelkiismerettel
ez lehetetlennek tűnik. Adódik ez abból a jelenleg csak
irreális álomképnek bizonyuló vizionálásból, miszerint
szeretnénk egy gyűlöletmentes országban élni, ahol a
polgárok érdekeit származás-függetlenül szem előtt
tartó, alapjogaikat védő törvények látnak napvilágot,
melyek egybeesnek a gazdaság, a tiszta közélet, azaz az
egész ország jobbulásának lehetőségével. Ilyen irányultságú párt jelenleg nincs a választhatók palettáján, de a
szélsőjobbant nyilas eszméket hirdető, álnemzetieskedő
populáris erők megfékezésére utaló valamiféle összefogás, szövetség, urambocsá’ együttműködési hajlam
sem, aminek figyelembe vételével emelt fővel távozhatnánk a szavazófülkéből. Ha esetleg ez a dilemma eljutna
valamelyik jobbikos honfitársunkhoz, csak szólok, hogy
kampányuk másokat ócsároló, kirekesztő része ellentétes az általuk előszeretettel használt szimbólumokkal
– mint Árpád-sávos zászló, Turul, stb. -, valamint az
ezeket eredeti értelemben értelmező eszmeiséggel, amit
a történelmi királyok, a Szentkorona tan, Kossuth, stb.

Kovács László

Áldd meg szeretett hazánkat... Egy 1899-es zsidó imakönyvből
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képviselt. Ergo, ezeket nem az általuk idegeneknek
kikiáltottak mocskolják be, hanem ők saját maguk,
akik nem átallnak ezen szimbólumok leple alatt
zigheilezni, azaz idegen hatalom kiszolgálóinak nyomdokaiban nosztalgiázni.
De nézzük a még számba jöhető alternatívákat, mert
azt mégsem kellene, hogy el se menjünk szavazni. Már
csak azért sem, nehogy túlsúlyba kerülhessenek a számunkra „negatív” szavazatok. Bármilyen mértékben,
ha nekünk tetszőkre nem is tudunk, de legalább valami
ellen szavazzunk.
Minden jóstehetség fitogtatása nélkül borítékolható,
hogy a Fidesz fog kormányt alakítani, ami önmagában
nem jelent semmi jót vagy rosszat, még akkor sem, ha
emlékszünk populáris frázisok leple alatti pökhendi
megnyilvánulásaikra, demokratikus intézményrendszereket megnyirbálásaikra, és összevetjük mindezt a
jelenlegi, semmi változást nem mutató kommunikációjukkal. Ne feledjük azt sem, hogy ők vezették be a
holokauszt emléknapot, az ő regnálásuk alatt nem engedélyezték a „Vér és becsület” című nemzetközi náci
demonstrációt. A tét csak a mérték, azaz a kétharmad,
vagy az ez ügyben kompromisszumra való késztetés nem mindegy, hogy kivel.
Hogy mindez így alakult, az nem a Fidesz érdeme,
hanem az MSZP sara, mely párt a korrupció állami szintre emelésével lejáratta, hiteltelenné tette önmagát, vi-

szont vészhelyzetben valóban nemzetközi elismerést is
magához vonzó módon elkerülte az államcsődöt, de ez
kevés a nyolc év „elkúrásainak” kompenzálására.
Szánalmas látni az egykori két nagy lánglelkű rendszerváltó párt, az MDF és az SZDSZ vergődését is, akik
már a hatalomban is megmutathatták önvalójukat,
amivel bebizonyították, hogy a „futottak még” kategóriában szereplő lehetséges alternatíva, az LMP már a
nevében is hazugság, ugyanis a politika nem lehet más.
A politika ilyen.
A magam részéről el fogok menni a szavazófülkébe,
ahol lehet, hogy majd csak a pillanatnyi intuíciók
alapján behúzok egy ikszet, és lelkiismeret-furdalás
nélkül távozok abban a megnyugtató tudatban, hogy
nem hittem el magamról, lám, milyen fontos vagyok.
Legalábbis négyévente.
Minden számomra fontos, hozzám közeli „szavazópolgárt” megpróbálok befolyásolni abba az irányba,
hogy ennél az egész hóbelevancnál nagyságrendekkel
többet jelent egyetlen hitközségi összejövetel, ha
halkocsonyával tetézve, az már maga a politika síkjából
be nem látható magasság, a következő ünnepek hangulatáról már nem is beszélve.
Kampány helyett…

VANNAK MÉG TANÚK II.

A következő interjút egy házaspárral
készítettem, közösségünkben már csak ők
azok, akik mindketten holocaust túlélők.
Betöltötték a 80.életévüket, és sok mindenen keresztülmentek. Ez azonban nem látszik
rajtuk, mindig derűsek és kiegyensúlyozottak.
Van humorérzékük és humoruk, nem is
akármilyen. Társaságukban az ember jól érzi
magát.
Ezek ismeretében nagy izgalommal vártam
a beszélgetést.
Tudtam, hogy készülnek a lányukhoz az
USA-ba, nem riadva vissza az átszállással
együtt csaknem 20 órás repülőúttól. Így az interjú időpontját az utazáshoz igazítottuk.
Egy napfényes novemberi délután fogadtak
barátságos, kényelmes otthonukban.
Csaknem három órát töltöttem náluk, és
csupán onnan vettem észre, hogy eltelt az idő,
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hogy az érkezésemkor fényárban úszó szobában lassan sötét lett, mert közben lement a
nap.
Következzen hát az általam nagyra becsült
házaspár hölgytagjának története.

Markovics Gyuláné Berkovics Irénke
1928. november 27-én született Debrecenben. Édesanyja: Farkas Hermina, édesapja:
Berkovics Béla.
Öten voltunk testvérek, három lány és két
fiú. Nem voltunk gazdagok, édesapám kereskedelmi alkalmazottként dolgozott, édesanyám otthon volt, nevelte a gyerekeket,
szervezte a család életét. Mindennapjaink a
zsidó vallás előírásai szerint zajlottak. Szigorú
kóser háztartást vezettünk, az ünnepeket megtartottuk, de ez természetes volt akkoriban.

Sárosi György

Debrecenben népes zsidó közösség élt, biztosítva a vallásos élet feltételeit.
A status quo zsidó iskolába jártam elemibe,
ahol minden nap volt hittan óra, s ahova vegyesen jártak szegényebb és gazdagabb családok gyerekei. Ott tanultam meg szépen
imádkozni. A módosabbak az elemi után polgári iskolába mentek, nekem, mint tandíjmentes szegény gyereknek, erre nem volt
lehetőségem.
Az elemi elvégzése után tanoncnak álltam
kesztyűs-fűzős szakmában. A főnököm a mídereken kívül a háborús időkben egyujjas irhakesztyűket varrt eladásra, a gazdagabbaknak
pedig megrendelésre dolgozott. Nekem, mint
tanoncnak, egyik feladatom volt, hogy a készárut
hazavittem a méltóságos és nagyságos asszonyoknak. 1942-ben kezdtem kitanulni a szakmát, de nem fejeztem be a tanulmányaimat,
mert közbejött a háború.
Nagyon jól emlékszem a németek bevonulására.1944. március 19-én épp a Miklós
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utca sarkán álltunk a segédlánnyal. Már akkor
éreztem, hogy ennek nem lesz jó vége. Így is
lett. Hamarosan összeterelték a zsidókat a
kialakított gettóba, el kellett hagyniuk otthonaikat.
Debrecenben a Bajcsy-Zsilinszky utcán volt
a gettó, onnan rövid idő múlva mentünk a
téglagyárba, ahonnan elindult velünk a vonat.
Csak annyit sejtettünk, hogy valahova dolgozni visznek.
A szerelvényt Kassa közelében bombatalálat
érte. A megmaradt vagonokból az embereket
szétosztották. Voltak olyan családok, akik
Auschwitzba mentek tovább, és voltak, akik
Bécs felé.
A mi családunk szerencsére együtt maradt.
Bécsújhelybe kerültünk, ahol egy iskolai
kollégiumban aludtunk sok más emberrel
együtt. Nappal a Shell olajgyárban dolgoztam
én és Apám. Apukám a hatalmas olajtartályokat mosta, én udvari munkás voltam.
Egy napon sárga ruhás SS-ek jöttek,
összeterelték és elhajtották az embereket.
A mi csoportunk később indult el Bécsből
hol gyalog, hol szekérrel.
Én anyukámmal szekéren mentem, de aztán
engem leszállítottak. A szekér gyorsabban
ment, és én a családtól lemaradtam, teljesen
egyedül. Hetekig gyalogoltunk úgy, hogy a
menetet elől-hátul őrizték, megszökni nem
lehetett. Az egyik iskolatársam testvére előttem
haladt, a vállán vitte az öccsét, aki nem bírt
menni. A kísérő SS melléjük került, és ahogy
észrevette, nyomban lelőtte. Így járt mindenki,
aki nem bírta az utat.
Aztán egy éjszaka megérkeztünk Mauthausenbe. Az ott lévő foglyok kérdezték, honnan jöttünk. Mondtuk, hogy Debrecenből.
Voltak családok, akik ott találkoztak elválasztott családtagjaikkal. Én is itt találtam meg a
bátyámat.
Később Mauthausenből Günskirchenbe hajtottak bennünket, ami egy melléktábor volt az
erdő közepén.
Én ekkorra már flekktífuszban szenvedtem
Jártányi erőm sem volt. Olyan gyenge voltam,
hogy a fejem sem tudtam felemelni. Ott ért a
felszabadulás 1945. május 4-én. Az amerikai
hadsereg szabadította fel a günskircheni tábort.
Az amerikaiak állítottak talpra, gyógykezeltek, míg annyira erőre kaptam, hogy haza

tudtunk indulni. Vonat tetején, ütközőn utaztunk, amíg 1945. június 30-án hazaérkeztünk
a bátyámmal Debrecenbe.
Akkorra a szüleim és a többi testvérem már
otthon voltak. Édesanyám minden nap ment
az állomásra nézni, hogy hátha hazaérünk.
Éppen azon a napon nem jött ki, amikor
megérkeztünk. Én a régi lakásunkhoz mentem, de abban idegenek laktak. Úgy jártam,
mint Köves Gyuri Kertész Imre regényében.

Akik a mi lakásunkat elfoglalták, mondták,
hogy a családunk is egy üres lakásba költözött
be a Csap utca 5. szám alá.
Mikor a szüleim és a testvéreim hazaérkeztek, nem volt semmijük, de mindannyian
túléltük a deportálást, ami különös szerencse.
Az életünket újra kellett kezdeni semmi
nélkül. Édesanyám a felszabadulás után is
kóser háztartást vezetett, és tartottuk az ünnepeket is. Apukám rendszeresen járt templomba,
megbecsült tagja volt a debreceni hitközségnek.

Én először egy szabó mellett dolgoztam
nappal, majd amikor az egyik barátnőm hívott,
beiratkoztam a gyors- és gépíró iskolába,
ahova esténként jártam. 1951-ben végeztem,
és a KISZÖV-nél kezdtem dolgozni.
Egy nyíregyházi ismerősünk mutatta be
nekem Gyuszit, nagyon rendes zsidó fiúként
jellemezve őt. Ötvennégy éve annak, hogy az
Arany Bikában először találkoztunk, és azóta
nem tudom őt oda visszacsalogatni.
1956-ban összeházasodtunk, 1957-ben született a lányunk, Judit, aki családjával az USAban él.
Két fiú unokánk van.
A zsidó vallási szokásokat, az ünnepeket,
amíg dolgoztunk, nem tartottuk. A külvilág
felé nem voltunk vallásosak. A gyermekkoromban megtanultak azonban bennem élnek
ma is. A nyugdíjazásunk és a rendszerváltás
óta aktív tagjai vagyunk a zsidó közösségnek.

A zsinagógában

Klein Éva
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TÖRTÉNET

Mikor tízéves-forma lehetett, három siheder megvárta az iskola után a templomkertben. Lökdösték egymáshoz, majd az egyik begáncsolt neki. Aztán a porban
püfölték, rugdosták. Elszakadt a nadrágja, a táskája füle. Nem mert, csak nagy
kerülővel hazamenni. Várta, hogy otthon is megverik, megalázzák, de csoda történt.
Az anyja megmosdatta, tiszta ruhába öltöztette. Az apja, mikor hazajött, leültette
szemben magával. Csak címszavakat mondott: kerüld el őket nagy ívben… és megsimogatta az arcát. Ekkor megértette, hogy itt nagy a baj. Sokkal nagyobb, mint gondolta.

A lágerben egy őrült katonatiszt kitalálta, hogy szervezzenek színházat. Valaha amatőr
színjátszóként önálló szerepre vágyott, de csak a népség, katonaság szerepéig jutott
vijjogó vércsére hasonlító hangjával, de most eljött az idő. A Hamletet kezdték
próbálni. Nő hiányában Ophélia szerepe jutott neki. A baj csak az volt, hogy a szerepekhez
ruha is kellett, meg főként élelem a botcsinálta színészeknek, hogy ne essenek össze
az éhségtől. Ezt csak a környékbeli parasztoktól lehetett beszerezni óráért, aranygyűrűért, cigarettáért. Mire nagyjából összeállt a darab, megjött a front. Lecsaptak a
partizánok, majd a bombázók. Csak néhány mondat maradt meg az emlékezetében.
Elindult az emberáradat visszafelé. Már nem a határokon túlról kellett védeni a dicsőséges hazát, Mária országát, hanem megmenekülni a golyóktól, a tetvektől, a
flekktífusztól, néhány szadista őr kínzásától. Hellyel-közzel sikerült. Hazafelé többször megpróbálták kifosztani. Nem sikerült, mert nem volt mit elvenni tőle. Igaz, lett
volna két karikagyűrű, amiket ügyesen bevarrt a válltömésbe. Ez volt a tőkéje, a biztonsága, ezért kapott kosztot, kvártélyt egy darabig, míg elkezdett cipőkkel
kereskedni. Egyik nagybátyja még a békeidőkben azt mondta: cipő mindig kell, ne
téveszd szem elől.

Azért maradt valami más is a háborúból, a lágerből. Két lábujjal kevesebb, egy kis
szájzug lefittyedés, meg millió kibeszéletlen szorongás, görcs, félelem, de ezek nincsenek kivarrva a hajtókára. Csináltatott egy csinos ortopéd cipőt, szinte jobb, mintha
tíz lábujja lenne. A szájzug elmaradás adott valami hamiskás mosolyt az arcának, és
persze az alkarján a számok, a beégetett számok… Nem hordott rövid ujjú inget a legmelegebb nyárban sem, csak Jeruzsálemben, ott a kutya sem kérdezte. Hálás volt a
teremtőnek, hogy túlélte a hetvenet, hogy jutott neki egy tüneményes asszony, egy jól
sikerült gyerek, és persze az unoka; végül végre ő is megérkezett. Felforgatta az egész
családot, a rokonságot, megjött. Már lemondott róla, már nem reménykedett,
elfoglalta a sok privát nyavalyája, morgása, a felesleges pengeváltások. Az unokája,
ha megfogta a kezét, ha hozzádörzsölte a homlokát, ha leköpte a szemüvegét a
maradék főzelékkel, az volt a földön túli boldogság. Ahogy kis tappancsaival
elkezdett totyogni, kipróbált minden rombolást, ahogy kiöntötte a vizet a szoba
közepére és ártatlanul kacagott, nem lehetett rá haragudni. Ahogy formálta a szavakat
és learatta vele a babérokat, megmutatta az elegáns ruháját, fordult – mit fordult! táncolt - benne. Már kapott tőle puszit is, igaz, csak módjával. Birkóztak. Meglátta a
karját, és kérdezte: milyen számok ezek, Papa? Ó, kislányom, csak a lottószámok.
Beleégették a kezedbe? Már nem volt újabb válasz. Néhány könnycsepp kikívánkozott az öreg szemeiből. Két kezébe fogta a gyerek fejét, arcát az aranyszőke fürtökre
szorította.
Dolinay Tamás

A SZÉLSŐJOBB
ELLEN

Január 20-án tartotta meg első sajtótájékoztatóját az Éljen Nyíregyháza
mozgalom, amely többek között a szélsőjobbos eszmék és a rasszizmus elleni fellépést tűzte zászlajára. Elnöke
Lengyel Károly független önkormányzati képviselő, akinek a tavalyi Mártírok
Napján mondott beszédéről részletesen beszámoltunk olvasóinknak.
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ZSIDÓ
HELYTÖRTÉNET

Egyházak és a honismeret címmel rendeztek konferenciát január 20-án a Jósa András múzeumban. Dr. Szabó
Géza, a Honismereti Egyesület elnöke köszöntője után
öt meghívott tartott előadást: Dr. Csepregi András, az
Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, Dr. Janka
György, a Szent Athanász Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára, Kertész Gábor főiskolai tanár, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség elnöke, Kósa László református
lelkész és Mohácsi Endre történész-muzeológus.
Az alábbiakban Kertész Gábor: A nyíregyházi zsidóság
szerepe a város életében című előadásából idézünk.

Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyék területén a török
hódoltság után jelentek meg a zsidók, de a lakosság létszámához képest még a 18. század közepén is elenyésző
volt a jelenlétük. Hiteles történelmi adatok szerint a
Cseh- és Morvaországból, Galíciából betelepült zsidók a
19. század közepén már progresszív erőként voltak jelen
a racionális kapitalista kereskedelem és gazdaság
meghonosításával, különösen kiszolgáltatott
helyzetükből adódó tenni akarásuk,
bizonyítási kényszerük hatására,
mivel az 1840-es
törvény letelepedési jogot igen, de
polgárjogot még
nem biztosított
számukra. Számos tény igazolja,
hogy a befogadást,
majd a teljes
polgári és vallási
jogot a zsidóság
meghálálta. E
szűk időkeretben
csak egy ipartörténeti kuriózumra,a
mátés z a l k a i
közvilágítás 1888A zsidóság meghatározó szerepéről

Sófár

ban történő kiépítésére utalnék, mely megelőzte Budapestet is. A közvilágítást Schwartz Mór gyártelepe
szolgáltatta.
A zsidóság integrációja viszonylag gyors volt, zsidóellenes megnyilvánulások csak elvétve akadtak.
Véleményem szerint a zsidóság integrációs törekvései
már jóval az emancipációs törvény előtt tényként
könyvelhetők el. Legmarkánsabb példája a zsidó önkéntes nemzetőrök viszonylag nagy száma országosan,
de Klapka tábornok feljegyzései szerint Szabolcs vármegye székhelyén, Nagykállóban is nagyszámú jelentkező volt. Megjegyzem, Kossuth tábori rabbinátust
működtetett Lőw Lipót vezetésével. Néhány éve a
mátészalkai zsidó temetőben ökomenikus megemlékezést tartottunk március 15-én egy zsidó nemzetőr sírjánál.
Az integrációs törekvések egyértelmű következménye
volt az 1880-as években bekövetkezett egyházszakadás,
mely a zsidó társadalmon belül keletkezett szociális, kulturális feszültségek miatt elkerülhetetlen volt, s melyet a
magam részéről a zsidó vallási sokszínűség szempontjából pozitív változásnak tekintek, azzal együtt, hogy a
mélyen vallásos réteget képviselő ortodox felekezet asszimilációja gyakorlatilag egyáltalán nem, de integrációja
teljes mértékben megtörtént. A Vészkorszakot követően
máig is tudományos szintű viták központi kérdése az asszimiláció, mely egyrészt nem szolgálta az európai zsidóság védelmét, másrészt épp a sokszínűség, az értékgazdagság
ellen működik.
Az 1840-es években Nyíregyházán letelepedett néhány
család 1843-ban már temetkezési helyett kapott a Kótaji
úton. Létszámuk 1850-ben már száz főt tett ki. Ebben az
időben már kóser étterem és húsvágó szék is működött.
1865-ben a közösség levált a nagykállói rabbinátusról,
ekkor már a lakosság 5 %-át jelentették. Az akkor
kizárólag ortodox felekezet első képzett, a pozsonyi rabbiképzőben tanult rabbija Friedmann Izsák volt, aki
1878-ban telepedett le a városban.
Az első zsinagógát 1880-ban a status quo hitközség
építette. 1944-ben kiégett, falazatából épült fel a
Mártírok Emlékfala, mely a temetőnkben őrzi az áldozatok csekély töredékének neveit. Az 50-es években a
Síp utcában épült helyette egy kis templom, de az
hamarosan vállalati központ lett.
Az ortodoxia 1922-23 között Baumhorn Lipót tervei
alapján építtette a neoklasszicista, ma műemlék zsinagógát, mely remélhetőleg a közeljövőben méltóbb
környezetet kap. Az ortodoxia utolsó elnöke Németi
Sándor földbirtokos volt, aki évtizedekig látta el feladatát. A gettósítás során elpusztult, dédunokái már
Amerika földjén születtek.
Hangsúlyozom, hogy Nyíregyháza már az emancipá-
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ciós törvény megszületése előtt több zsidó polgárt
választott a képviselő testület tiszteletbeli tagjává.
A város toleranciájáról ki tudna szebben mesélni, mint
legendás szülötte, Krúdy Gyula, kinek alábbi sorait
számtalan forrás hozza.
Idézem:
„…a nyíregyházi sétatér mentén, a mai Kossuth téren
állt egy pad, amelyen ült Verzár István, a plébános mellett Bartholomaidesz János, a lutheránus esperes, Lukács
Ödön, a kálvinisták papja, valamint Fekete István, a
görög katolikusok esperese. Ha a zsidó rabbinus
történetesen arra járt, helyet szorítottak neki is a padon.
Ettől a zöldre festett padocskától számítandó az új, a mai
Nyíregyháza megszületése…”

ország érdekét szolgáló fokozatosan erősödő gazdasági,
pénzügyi érdekközösség volt. Így nyert a zsidóság - nem
öncélúan - ha nem is vezető, de meghatározó szerepet a
város életének különböző területein.

Ennek, mármint a politikai toleranciának értékéből mit
sem von le az a tény, hogy alapja a város, persze az egész

KÖNYVBEMUTATÓ

A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltár kiadásában
megjelent A nagyhalászi Hevrakönyv, melyet 2009. december
10-én mutatott be a kiadó. A bemutatón részt vett Raj Tamás, a
könyv szerkesztője.

GYÁSZJELENTÉS

Taub Chajim (Ernő) Izraelben
80 éves korában hosszú betegség után visszaadta a lelkét a
Teremtőnek.

Raj Tamás dedikál

TEMETŐI NYITVA TARTÁS

Október 15. és március 30.
között:
vasárnaptól csütörtökig
9-12 óráig
április 1. és október 14. között:
hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig
vasárnap 9-12 óráig.
Pénteken és szombaton,
valamint állami és
zsidó ünnepeken zárva.
Telefonszám: 06-30-318-4907

Pataki Mária és egy volt nagyhalászi lakos,
Weisz Ferencné a bemutatón

Műemlék a Széchenyi utcán

Sürgős esetben hívható:
Somos Péter gondnok:
06-30-490-0084

Az emberi jóságában óriási ember megélte a poklok poklát.
1929-ben született Nyíregyházán, nagyon vallásos családban.
Szüleit, Taub Zoltánt és Grosz
Fridát, valamint testvérét, Endrét elvesztette a deportálásban.
Nővére, Magda nagyon rossz állapotban túlélte a poklot. 1948ban Izraelbe alijáztak.
Ott ismerte meg Ortesmann
Jonát, akit feleségül vett. Házasságukból három gyerek született.
Ma 12 unokája és 5 dédunokája van.
Sokszor jött Magyarországra,
és minden esetben elutazott
Nyíregyházára, hogy drága nagymamánk sírját meglátogassa.
Helle Lászlóné
(Grosz Zsuzsanna)
Az elhunyt unokahúga
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MEGHÍVÓ

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség 2010. február
21-én vasárnap 15.00-tól tartja ez évi
Közgyűlését,
melyre szeretettel meghívja a hitközség tagjait.

Napirendi pontok:
A 2009. évi zárszámadás és a 2010. évi pénzügyi
terv.
Előterjeszti: Kertész Gábor elnök.
Az Alapszabály és mellékleteinek módosítása.
Előterjeszti: Dr. Ungvári Istvánné vezetőségi tag.
Az előző közgyűlés határozatainak végrehajtása.
Előterjeszti: Kertész Gábor elnök.
A közgyűlés első két napirendi pontja a hitközség
hirdetőtábláján tanulmányozható.
A közgyűlés után rendezzünk meg a halvacsorával egybekötött

Zájin Ádár

ünnepséget.
A halvacsora hozzájárulási költsége 800 ft/fő, 13
éves kor alatt ingyenes.
Szeretettel várjuk minden kedves hittestvérünket!
Kérjük, részvételi szándékát február 17-ig
jelentse be a Hitközség telefonszámán:
06-42-417-939

KÓSER

PURIM

Sófár

Február 27-én 16 órától hitközségünk zenés purimi
ünnepséget rendez, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ünnepi nassolás a hozott slahmóneszekből!
A szombat kimenetele után Megila-olvasás.

PESZACHI IMAREND
Széder este a Hitközségben:
március 29, hétfő 17.00

Peszach I:

Március 29, hétfő 17.00: minchá, mááriv
Március 30, kedd 8.30: sáchrit

Peszach II:

Március 30, kedd 17.00: minchá, mááriv
Március 31, szerda 8.30: sáchrit

Sabat sel Peszach:

Április 2, péntek 17.00: minchá, kabalat sabat
Április 3, szombat 8.30: sáchrit

Peszach VII:

Április 4, vasárnap 17.00: minchá, mááriv
Április 5, hétfő 8.30: sáchrit

Peszach VIII:

Április 5, hétfő 17.00: minchá, mááriv
Április 6, kedd 8.30: sáchrit, Mázkir.

borok, italok, sütemények, fűszerek,
konzervek, édességek kaphatók:
Budapest, Dob u. 35.
(az ortodox hitközség épületben)
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8-16,
pénteken 8-13 óráig.
Tel.: 06-20-318-0640
SÓFÁR
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