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Lélek mentés. Élet mentés. Hagyománya-
inkban az élet, az egészség fontossága na-
gyon előkelő helyet foglal el, és ennek tel-
jesen egyértelmű indoka van: csak az e-
gészséges, csak az élő ember tud szeretni, 
gyűlölni, micvákat teljesíteni, dolgozni, pi-
henni, és bármilyen cselekedetet végrehaj-
tani. A jelenlegi helyzetben, amikor jár-
ványtól félünk, amikor zsinagógákat zá-
runk be, amikor korlátozzuk magunkat, ak-
kor azon cél kell, hogy lebegjen a szemünk 
előtt, hogy óvni, védeni kell az Örökkévaló 
saját képmására alkotott embert - magunkat 
- mert élnünk kell, mert egészségesnek kell 
maradnunk.  

Az egész világon fertőz a kór, mindenki 
keresi a helyes utat, a lehetőséget, hogy ne 
legyen a gyomrunk összeszorulva, hogy ne 
érezzük a folytonos félelmet.

 Figyelnünk kell egymásra, segítenünk 
kell felebarátainkon, érdeklődni kell az idő-
seink és fiataljaink hogyléte felől, és korlá-
toznunk kell magunkat, mert ezzel sokat te-
hetünk a járvány lassítása érdekében. Lel-
ket menthetünk, egészséget nyerhetünk, é-
letet óvhatunk meg. 

Peszah ünnepe közeleg, a kivonulás, a 
szabadság ünnepe. Mindig különleges ér-
zés ott ülni a közösségi szédereken, és látni 
a sokaságot, az erőt, a jövőt. Most kisebb 

körben, akár magányosabban is, de elolvas-
suk a Hagadat, és folytatjuk hitünk 5780. 
peszahját. A hagyományainkat őrizve most 
azzal mutatunk erőt, ha a jövőnk érdekében 
kicsit megerőltetjük magunkat, kilépünk a 
jól megszokott életünkből. Most más, új 
szokásokat követve, más környezetben 
(netán egyedül, vagy szűk családi körben), 
de arra gondolunk, hogy a csapásoknak kö-
szönhetően kaptuk meg a tíz igét, a kőtáb-
lán olvasható parancsolatokat és most ne-
künk is, a csapást elviselve, a szebb és jobb 
jövő reményében kell vigyáznunk magunk-
ra. Vigyázunk a lelkünkre - ami a testi épség 
megvédése nélkül nem lehet egész -, tudva, 
hogy a tradícióink is ezt írják elő számunk-
ra.

Pikuah nefes. Mentsük magunkat, véd-
jük egymást. Ma nistana halajla haze? Mi-
ben különbözik ezen este a többi estétől? 
Többek között abban, hogy az 5780-as év-
ben eddig nem tapasztalt kihívással kell 
szembenéznie az egész világnak. Remél-
jük, hogy ismét elfogyaszthatjuk a négy po-
hár bort, megesszük a pászkát, a legkisebb 
gyermek felteszi a szokott kérdéseket! Az 
óriási különbség az, hogy fokozottan kell 
vigyáznunk egészségünkre, saját, környe-
zetünk, a világon élők életére. 

Kívánom, hogy legyen egészségben tel-
jes kóser peszahunk, a testi és lelki megpró-
báltatások ellenére jöjjön egy olyan idő, a-
melyben már túl vagyunk a gondok nehe-
zén! Hag szameach!

Dr. Verő Tamás
          főrabbi
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Imaidők
2020. év áprilisi imarendje - 5780. Niszán - Ijár

A Jahrzeit-Táblán szereplő elhunytakA Jahrzeit-Táblán szereplő elhunytak
nevei az 5780. év Niszán - Ijárnevei az 5780. év Niszán - Ijár
(április) havában(április) havában

A Jahrzeit-Táblán szereplő elhunytak
nevei az 5780. év Niszán - Ijár
(április) havábanJahrzeitokJahrzeitokJahrzeitok

5780. Niszán-Ijár2020. április

Április 02. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima     Niszán 08.
 03. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 18.59)  09.
 04. 10.00 szombat Ünnepi ima - CAV, SABAT HAGADOL (Hávdálá: 20.05)  10.
 06. 07.01 hétfő Sahrit - Reggeli ima      12.
 07.  20.00 kedd Bdikát háméc sötétedés után (19.54)    13.
 08. 07.00 szerda Ima, Elsőszülöttek kiváltása (hamec evés vége: 10.31, égetés: 11.38)   14.
 08. 18.00 szerda Erev Peszah, első széder este (gyertyagyújtás: 19.06)  14.
 09. 10.03 csütörtök PESZAH ELSŐ NAPJA      15.
 09. 18.30 csütörtök Erev Peszah II., második széder este (gyertyagyújtás: 20.13) Omer 1.  15.
 10. 18.30 péntek Peszah II. napja - ünnepi ima     16.
 10. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás:  19.09) Omer 2.  16.
 11. 10.00 szombat Ünnep ima - reggel ima, (Hávdálá: 20.16) Omer 3.   17.
 13. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima Omer 5.     19.
 14. 18.30 kedd Erev Peszah VII. napja (gyeryagyújtás: 19.14) Omer 6.  20.
 15. 10.01 szerda Peszah VII. napja - ünnepi ima     21.
 15. 18.30 szerda Erev Peszah VIII. napja (gyertyagyújtás: 20.22) Omer 7.  21.
 16. 10.03 csütörtök Peszah VIII. napja - ünnepi ima, MAZKIR (Hávdálá: 20.24) Omer 8.  22.
 17. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.18) Omer 9.  23.
 18. 10.00 szombat Ünnepi ima - SMINI (Hávdálá: 20.27) Omer 10.   24.
 20. 07.02 hétfő Sahrit - Reggeli ima Omer. 12. napja    26.
 21.   Yom HaSoa - Holokauszt Emléknapja    27.
 23. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima O. 15.      29.
 24. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.28) Omer 16.  30.
 25. 10.00 szombat Ünnepi ima - TAZRIA és MECORA (Hávdálá: 20.38) Ros Hodes, O 17. Ijár 01.
 27. 07.03 hétfő Sahrit - Reggeli ima Omer 19.     03.
 28.   kedd Jom Hazikaron - Emlékezés Napja    04.
 29.  szerda Jom Hacmaut - Izrael Állam Függetlenségi Napja   05.
 30. 07.03 csütörtök Sahrit - Reggeli ima Omer 22.     06.
 01. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.38) Omer 23.  07.
 02. 10.00 szombat Ünnepi ima - AHAREI MOT és KEDOSIM (Hávdálá: 20.50) Omer 24.  08.

Ábrahám Jenő    Április 16.
Békési Imréné    Április 02.
Deutsch Lajosné   Április 28.
Farkas György    Április 26.
Farkas Márta    Április 15.
Feithné Gráder Rózsa   Április 08.
Forgács Rezső    Április 30.
Földvári Dezsőné   Április 04.
Grósz Mór (Majs eben Dovid) Április 14.

Maior Judit    Április 14.
Pál Ernő    Április 02.
Pataki Györgyné   Április 12.
Sági (Spitzer)Pál   Április 24.
Sárosi Silber Andor   Április 15.
Stein Imréné    Április 25.
Szerdahelyi Ernő   Április 28.
Vámosi János    Április 12.
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Háztáji Hírek
csoportja a mai ülésén lényegbevágó dön-
téseket hozott a koronavírus terjedésének 
megelőzésére a , a Budapesti MAZSIHISZ
Zsidó Hitközség (BZSH) és a rabbikar veze-
tésének egyetértésével.
Elrendeltük budapesti és vidéki zsinagógá-
ink bezárását március 13-i, pénteki hatály-
lyal, a döntés visszavonásig érvényes. En-
nek következtében a közösségi istentiszte-
letek, esküvők, bár és bát micvák és egyéb, 

a zsinagógákban tervezett rendezvények 
elmaradnak.
Kértük közösségünk tagjait, hogy a zsina-
gógákon kívül tervezett, önszerveződő is-
tentiszteleteket mellőzzék.
Elrendeltük a Magyar Zsidó Múzeum és Le-
véltár, valamint a Dohány utcai zsinagóga 
bezárását, a turisztikai forgalom felfüg-
gesztését. Az intézkedés a március 13-i ka-
puzárás után visszavonásig érvényes.
A szövetséghez tartozó közösségek számá-
ra elrendeltük, hogy az idei széderestéket 
ne tartsák meg, a rabbiságunk pedig fel-
hívta híveink figyelmét arra, hogy semmi-
féle halachikus előírás sem írhatja felül az 
élet megóvásának és az egészség megőrzé-
sének parancsát.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
kormány intézkedéseit, ezek ismeretében 
várhatók további döntéseink.
A  és a BZSH vezetése, vala-MAZSIHISZ
mint a krízismenedzsment csoport kéri kö-
zösségünk tagjainak megértését és együtt-
működését annak érdekében, hogy közös 
erőfeszítéssel és összefogással minimálisra 
csökkenthessük az esetleges járvány kitö-
rése esetén várható veszélyeket.

Forrás: mazsihisz.hu
YYY

Kedves Frankelesek! 
Hiszünk benne, hogy a Frankel közösség 
minden tagjára vigyáz az Örökkévaló, de a 
biztonság kedvéért most mi is segítünk ki-
csit ebben, és bevezettünk néhány óvintéz-
kedést, ezért most egy ideig személyen nem 
találkozhatunk! Addig is kövesd a Face-
bookon Verő Tamás rabbi oldalát (https://
www.facebook.com/verotomi/), ahol élő-
ben részese lehetsz például a péntek esti is-
tentiszteletnek. Ha aktívan beteg vagy, ér-
tesíts minket a rabbi@frankel.hu címen, és 
segítünk a vásárlásban, vagy segítünk ab-
ban, amire szükséged van! Jó egészséget 
kívánunk mindenkinek!

YYY
KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%-
ÁVAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALA-
PÍTVÁNYT!
ADÓSZÁM: 18114878-1-41
A MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 
0358
KÖSZÖNJÜK!

YYY
Koronavírus:

Radikális óvintézkedésekről határozott 
a krízismenedzsment

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége ( ) krízismenedzsment MAZSIHISZ

5780. Niszán-Ijár2020. április

Lefkovics Péter versei
Jitro

Végre Isten hegyéhez megérkezett a nép, ott várták a világra szóló eseményt,
Előtte megérkezett Mózes rég látott családja, hogy ők is részesei legyenek a csodának,
És óriási ceremónia közepette Isten személyesen vette fel a zsidókkal a kapcsolatot, azért, hogy 
Szigorú biztonsági intézkedésekkel megspékelve átadhassa az örök érvényű, máig ható Tízparancsolatot.

Isten és Mózes és a nép között miután többször volt egyeztetés, elhangzottak az örök igék Szináj hegyén:
1. Ahhoz, hogy megszentelt népem legyél, fogadd el, hogy én örökkévaló vagyok,
2. És a szívedben istenként lakom, én az Örökkévaló Isten, csak én lakok,
3. Hiábavalóságokra ne kérj tőlem, csak ha akadnak nagy bajok!
4. Minden nap jusson eszedbe a teremtés és az én nagy munkám végén a pihenés,
5. S még az is, hogy nélkülem, de szüleid nélkül biztos, hogy nem lennél!
6. A legnagyobb érték az élet, senkiét ne vedd el, ezt értsd meg!
7. És szent legyen nekem a házasság, a hűség, szent legyen a családi élet, tényleg!
8. Dolgozz, és ne vedd csak úgy el a másét, mindennek ára van már rég!
9. A szó fegyver is, vigyázz, ne legyen ember ellen, az Istent féld!
10. Dolgozz érte! Ha valamid nincs, az még nem az ínség, gyűlöletes a sárga irigység.
Isten mondandóját befejezte, remélve, a sokkhatás alatt álló nép tovább adja, amit hallott, évezredekre.

Életöröm

Milyen jó lenne ünnepelni,
A létezést minden pillanatban köszönteni,
És milyen jó volna, csak egy kicsivel, mindig előbbre lépni,
És amit elérünk, azért hálásnak lenni, a sok-sok apró dolognak meg örülni,
Ha felkel a nap, ha lemegy a nap, ha meleget ad, ha felhő takarja, mindegy, mindennek örülni!
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Gondolatok a gyermekekről XIII.
Pedagógus és családanya
(Napi pedagógiai esetek)   

Mottó: 
„Amikor a fiadat oktatod,

a fiad fiát is oktatod.”
(Talmud)

A következő eset egy komoly kérdést fe-
szeget, vajon mi a fontosabb, a családi sze-
retet, a béke megteremtése, az egymás tisz-
telete, vagy az iskolai megfelelés. Vagy van 
ennek egy egészséges változata is, amikor 
meg lehet teremteni a kettő közötti harmó-
niát? Kérem, olvassák végig a történetet és 
döntsék el, mit vihetnek tovább a saját gye-
rekek és mit a tanítványok!  És arra is gon-
doljanak, valóban a kudarc felér a bukás-
sal! 

„Megbuktam!”
A kolléganőt Ildikónak hívják, közép-

iskolában tanít történelmet és földrajzot. Az 
osztálya épp most fejezte be a kilencediket. 
Tizenkettedik tanéve dolgozik a középisko-
lában. A tanítási órák mellett sok időt fordít 
a tanítványai segítésére. Azt mondja, csakis 
olyan közösségben szeret és tud tanítani, 
ahol a tanítványok kedvelik egymást, ehhez 
azonban sok időre és iskolán kívüli helyze-
tekre van szükség. Ezért rengeteg időt for-
dít kirándulások szervezésére, múzeumlá-
togatásra, iskolán kívüli programok össze-
állítására, vagy egyszerű személyes beszél-
getésekre. 

- Amikor ezt az osztályt megkaptam, 
akkor tudtam, nagy feladat előtt állok. A 
harmincnégy gyerek tizenkét iskolából és 
számtalan osztályból érkezett. Az általános 
iskolai osztályfőnököknek is volt elvárá-
suk, s ezt hozták magukkal a kiskamaszok. 
Előre tudtam, hogy a különféle szokások 
összehangolása nagy türelmet, következe-
tességet igényel. Ehhez fel kellett vértez-
nem magam. Még a szünidőben tervet ké-
szítettem, mit is fogok az első naptól kö-
vetelni, de azt is feltérképeztem, mi az, 
amiben engedékenyebb leszek. 

Szeptemberben az érkező kilencedik 
osztályosok kicsit félénken indították az 
évet. A kolléganő minden lépésüknél jelen 
volt. Maga mutatta be az osztályban tanító 
szaktanárokat. Anyáskodó magatartására 
már csak azért is szükség volt, mert az 
osztály 60 %-a kollégiumi elhelyezésben 
részesült. 

Még szeptemberben úgy döntött Ildikó, 
hogy a gyerekeket megismerteti a várossal. 

Aki távolabbról érkezett, az egészen biztos, 
nem ismeri azt a környezetet, ahol legalább 
négy éven át fog élni. Korábbi tapasztalatai 
alapján azt is tudta, hogy a helyiek sem tud-
nak mindent a lakóhelyükről. Egy szombati 
napot szánt erre a feladatra. Reggel 9-kor 
találkoztak a gimnázium előtt, s késő dél-
utánig voltak együtt. Bejárták a várost, be-
néztek minden érdekes kapualjba, meg-
mászták a város magasabb pontját, sőt a 
belvárosban még azt is megmutatta a ta-
nítványainak, hogy hol érdemes a füzeteket 
szükség esetén beszerezni. Szép, kellemes 
napot töltött együtt a tanítványaival. 

Este, amikor a családjához hazaért, 
akkor a nagymama által megfőzött vacsora 
mellett számolt be két gyerekének a nap 
eseményeiről. Fia, a tizenhét éves Soma és 
lánya, a tizenhárom éves Imola némi irigy-
kedéssel hallgatta a beszámolót. Férje ke-
vésbé volt elragadtatva a történettől, illetve 
felesége távollététől. Szerencsére jött a va-
sárnap, s a család nem hiányolta az anyát. 
Visszazökkent minden a régi kerékvágás-
ba. Legalább is így gondolták mindannyi-
an. Azon a vasárnapon még arra is jutott 
ideje, hogy a gyerekeivel tanuljon. Fiával 
egy kicsit németet tanult, inkább az idegen 
nyelven beszélgettek, kislányától a törté-
nelmet kérdezte ki. Talán a tanév leghar-
monikusabb hétvégéje éppen ez a szeptem-
beri vasárnap volt. 

Az osztály lassan formálódott közös-
séggé. Ildikó mindent megtett, hogy a gye-
rekek jól érezzék magukat távolabb az ott-
honuktól, önállósodjanak. Ildikó valóban 
nevelte a gyerekeket. Örömmel töltötte el, 
hogy az osztályában tanító kollégák több-
ször is hangoztatták elégedettségüket. A 
félévi eredmények fényesen sikeredtek. 

Valahogy a családi élet kevésbé volt 
eredményes. A lányával nem volt különö-
sebb problémája, csak egy elejtett meg-
jegyzése zavarta meg. Egy alkalommal, 
úgy február körül Imola a következőt 
mondta: 

- Anya, neked most lehet, hogy harminc 

valahány gyereked van, de ők egyszer el-
mennek, mi viszont maradunk. Néha ve-
lünk is foglalkozhatnál. 

- Ugyan, ne mondj ilyet, hiszen mindig 
itt vagyok mellettetek!

Itt a beszélgetés be is fejeződött. Fia vi-
szont hallgatagabb lett, ha együtt is voltak, 
akkor is érezhetően távol volt a családtól. 
Ildikó azt gondolta, hogy ez a felnőtté válás 
folyamatának része. Fájlalta, hogy elsőszü-
lött gyermeke nem részese az életének, de 
valahogy beletörődött. A férje sokat segí-
tett, pontosabban minden feladatot átvett, 
ami a család összetartásához kellett. Te-
hermentesítette a feleségét. 

- Tudja, tanár úr - folytatta a történetet a 
kolléganő -, egészen májusig minden a szo-
kott módon ment, mindenki tette a dolgát, 
az iskolai sikereim újabb és újabb lökést ad-
tak nekem. Az otthoniak pedig szépen ön-
állósodtak. Legalább is én ezt hittem. Ám 
az egyik kolléganőm egy napon félrehívott 
és a következőt mondta: „Ildi, mindenki 
előtt bizonyítani akarsz, folyamatos tűzben 
égsz. A fiad, akit én németre tanítok, vi-
szont bukásra áll. Talán jó lenne, ha vele is 
foglalkoznál.” A kolléganőm nem mondott 
többet, leforrázottan álltam a folyosón. Egy 
év múlva érettségizne a fiam, s most itt ál-
lunk a bukáshoz közel. 

A kolléganő alig várta, hogy hazaérkez-
zen. Az elhangzottak után azon törte a fejét, 
mit is mondjon otthon. Tudta, ha kiabál, ve-
szekszik, akkor semmire sem megy, de azt 
is tudta, hogy valamit tennie kell. „Hogy 
van az, hogy a tanítványaimmal sikeres va-
gyok, de a sajátjaimmal nem?” - kérdezte 
magától. 

Szokatlanul korán érkezett haza. Mind-
két gyereke az íróasztala előtt ült, lánya egy 
feladatlappal bajlódott, a fia a számítógép-
pel foglalatoskodott. Ildikó úgy érezte, so-
ha ilyen mély csend nem vette körül. A né-
maságot a fiú törte meg:

- Tudom, hogy beszélt veled a kollé-
ganőd, a Frau. Ez van! Nem jött össze eb-
ben a félévben semmi. 

- Mi az, hogy nem jött össze? - Ildikó 
érezte, hogy nem a legjobb utat választotta. 
Hangnemet változtatott. - Tudom, hogy baj 
van a némettel, de a tanárnő még ad lehe-
tőséget a javításra. Tegyünk valamit!

- Anya, neked mi egyáltalán nem va-
gyunk fontosak. Téged eltemet a munka. 
Eltelt úgy ez a tanév, hogy igazából soha 
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Egy budai sírhoz…
Első világháborús zsidó hadisírok felújítása Magyarországon

Az első világháborúban elesett katonák 
milliói nem mindig részesültek temetés-
ben. Később sírjaik nagy része is megsem-
misült. Pedig voltak szép számmal, köztük 
zsidók is, akiket bajtársaik igyekeztek rabbi 
jelenlétében elföldelni, de tömegsírokban 
katonatársaikkal együtt, sokszor kereszt a-
latt nyugodtak, amelyre ezért néha Dávid-
csillagot véstek. Később hadseregparancs 
gondoskodott az „egységes zsidó sírjelről”. 
Számuk növekedésével megrendezték a 
Zsidó Hadisírok Napját.

Sajnos a második világháború munka-
szolgálatosai már nem részesültek katonai 
végtisztességben, csak bajtársaik mondhat-
tak felettük kádist, azután meszet dobtak 
rájuk és el volt intézve… Sírjaikra sem ír-
hatták: „Pro Patria”, akkor hivatalosan 
Magyarország nem volt a hazájuk. 

 Az idő, különösen a diktatúra szeku-
láris évtizedei nem kedveztek az elesettek 
tiszteletének, a katonatemetők tönkremen-
tek. Ezen próbált segíteni az a három és fél 
éves program melynek ünnepélyes zárására 
február 6-án került sor a Honvéd Kulturális 
Központban. Dr. Kovács Vilmos ezredes, a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancs-
noka üdvözölte a színháztermet megtöltő 
megjelenteket, beszámolva az Európában 
első, példaértékű kezdeményezés eredmé-
nyeiről. Mivel a távoli csatatereken elesett 
majd hatszázezer magyar katonának kevés 
sírja van határainkon belül, amelyeket, 
mintegy 25.000-t felújítottak és több mint 
180 emlékművet is. Viszont sok, a másik 
oldalon küzdő katona halt meg nálunk ha-
difogságban és az ő temetőiket is rendbe 
hozták. „Halott katona nem ellenség” - 
idézte a régi mondást. Ezután került sor a 
Véres csaták után látnak édes álmot című 
dokumentumfilm bemutatójára, amelynek 
előzményeiről rövid bevezetőt hallhattunk, 
hangsúlyozva: A háború az utolsó halott el-

temetésével ér véget. Többek között a film-
ben Totha Péter Joél tábori rabbi méltatta a 
magyar zsidóság első világháborús helytál-
lását, név szerint említve Hazai Samu ve-
zérezredes honvédelmi minisztert (tapin-
tatosan elhallgatva, hogy ő már kadétként 
kikeresztelkedett! R.P.) és Bauer  Gyulát, a 
híres somogyi 44. ezred (a „rosseb bakák”) 
parancsnokát. Az emlékezet.kultúra - 
amelynek fontos eredményét jelenti  a most 
lezárult projekt -  tárgyi részét jelentik a 
sírok és emlékművek. Napjainkban szere-
pük megnövekedett, hiszen ezek többszö-
rösen hasznos források egyrészt a kegyelet, 
másrészt a kor, az őket létrehozó viszonyu-
lás, valamint az adott település története 
szempontjából. Szép számmal vannak köz-
tük zsidó emlékművek is. Nem mind nyu-
godnak külön parcellában, így a már em-
lített Krupieci Bauer Gyula márványos sír-
ja a farkasréti zsidó temetőben található. 
Neki más budai vonatkozása is van. Még fi-
atal korában énekelt az egykori Öntőház ut-
cai zsinagóga kórusában, amire még akkor 
is büszke volt, amikor a budai Chevra 
Kadisa dísztagjává választották. Vallásá-
hoz hű maradt fényes katonai pályáján 
mindvégig. Többször megsebesült, mert 
mindig katonái élén volt, a legveszélyesebb 
pontokon, a legnagyobb tűzben is. Katonái 
tisztelték, szerették „Bauer apánknak” ne-

vezték. Katonai szakírók „a legvitézebb ez-
red” melléknevet adták az alakulatnak, a-
melynek katonáit a köznyelv „rosseb ba-
káknak” nevezte, valószínűleg gyakran 
használt "rossz sebet" emlegető káromko-
dásuk után. Somogyi ezredének katonái nó-
tát írtak róla, amit néha most is énekelnek 
„Somogyországban”:

Bauer ezredes úr levelet írt a frontról
Katonát kér a harctérre 
Somogyból-Tolnáról.
Meg is kapta a katonákat, ahogy a ma-

gyar nemességet is „krupieci” előnévvel, 
egyik győztes csatája után. Más dalok is 
megörökítették, az egyiknek ez a refrénje: 
„…a rossebnek a harctéren nincs párja”. 
Feiber Pál szakaszvezető egy könyvben 
gyűjtötte össze a vele kapcsolatos nótákat. 
Bauer Gyula maga sem idegenkedett a köl-
tészettől, fiatalon gyakran írt verseket. Így 
került Kiss József baráti társaságába, majd 
családi körébe, aminek köszönhetően vette 
feleségül a költő leányát. Bátorságát kitün-
tetések sora ismerte el, a háború után cím-
zetes tábornok lett, Zöld Márton után a 
Horthy-korszak egyetlen ilyen rangú (igaz, 
hogy már nyugdíjas) katonája. 1940-es ha-
lálakor a zsidóknak már a munkaszolgá-
latos századokban volt a helye, a „lapátos 
hadsereg” már csak a „zuhanótalicskákat”  
kezelhette!

Kiss Arnold budai főrabbi, a pap-költő 
szép beszédben búcsúztatta a zsidó fő-
tisztet, akinek katonái nagyszámmal állták 
körül koporsóját. Vörös márvány síroszlo-
pára rávésték: „Csak előre, rosseb!” Erő-
sen megviselt síremlékét 2014-ben állítot-
ták helyre.

Persze az elesett zsidó katonák zöme 
csak egyszerűbb sírban nyugszik, de ezek 
ápolása és emlékük fenntartása kötelesség 
feléjük, és történelmünk felé egyaránt!

Róbert Péter  

nem tanultál vagy beszélgettél velünk. Te 
meséltél a sikereidről, jobban ismerjük 
Szabó Gyöngyit és Albert Istvánt, mint saját 
magunkat. Ez nem egy család! Te kivonul-
tál belőle. 

- És tudja, tanár úr, ez az utolsó két mon-
dat végképp szíven ütött. Be kellett látnom, 
hogy nem a fiam bukik meg, hanem én ma-
gam buktam meg. Szégyen, nem szégyen, a 
gyerekeim előtt elsírtam magam. 

Az iskolaévből még közel hat hét volt 

hátra. A kolléganő, ahogy ő mondta, „ren-
dezte sorait”, azaz fontossági sorrendet ál-
lított fel a családi életére és az iskolai mun-
kájára vonatkozóan. Nehéz volt az arányo-
kat megteremteni, de sikerült. 

- Tudja, az év végén a fiam átcsusszant a 
kritikus tárgyból. Azt gondolom, ebben az 
is benne volt, hogy naponta tanultam vele, 
de azt is sejtem, hogy a kolléganőm is se-
gíteni akart rajtam és a fiamon. Nos, jövőre 
érettségizhet Soma, s ez nagyon fontos. Ám 

mind a mai napig nem hevertem ki azt a ku-
darcot, amelyért magam vagyok a felelős. 
Csak remélni tudom, hogy az elszalasztott 
év valaha bepótlódik. 

Ennyi Ildikó története. Biztos vagyok 
abban, hogy a sebek, ha lassan is, de be-
gyógyulnak. S abban is, hogy a családi béke 
helyreáll, s tanítványai is egy derűs, követ-
kezetes tanárt tudhatnak a továbbiakban is 
osztályfőnöküknek. 

Csillag Ferenc 
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Egy csendes művész portréja
Salom Dani (Weisz Ernő) festő, hírszerző

Weisz Ernő rövid élettörténete bővelkedik a 
kalandokban. Akár egy Rejtő Jenő-regény 
hőse is lehetne! Életéről, munkásságáról a 
legtöbbet egy ismert kémregényből tudha-
tunk meg: Iszer Harelnek, az izraeli titkos-
szolgálat ötödik főnökének A Garibaldi ut-
cai ház című könyvéből, amelyben a náci 
Adolf Eichmann elfogását meséli el, és 
amelyben egy teljes fejezetet szentel Salom 
Dani festőművésznek.

Amikor az Izrael függetlenségének 
megünneplésére készített hetven magyar 
képeslaphoz méltó, magyar gyökerű izra-
elieket kerestünk, édesapám elküldte ne-
kem az általa sokat lapozgatott Berettyóúj-
falu és környéke zsidóságának emlékköny-
véből kimásolt rövid szöveget a Weisz csa-
ládról. Első látásra ez is a falu túlélőinek 
„szokásosan” tragikus története: zsidótör-
vények, munkaszolgálat, Bergen-Belsen, 
elpusztított apa és rokonok, túlélés, kiván-
dorlás Izraelbe és családalapítás, munka, 
majd az „új élet”: izraeli gyermekek, uno-
kák. Az itt megjelent többi képeslapban el-
meséltekkel még jó néhány átfedést talá-
lunk, például a Kasztner közbenjárásának 
köszönhető megmenekülést (a Weisz csa-
lád, az édesanya és négy testvér egy Ausch-
witz helyett Ausztriába irányított vonatra 
került, és így menekült meg), a Palesztiná-
ba indulást az Alija Bettel, az út során az 
angoloknak köszönhetően egy ciprusi me-
nekülttáborban való rövid tartózkodást, az 
új haza szolgálatát: két Weisz fiú, Tibor és 
Ernő is a Moszad (Izrael biztonsági és kém-
szolgálata) kötelékében kezdett dolgozni, 
és futott be sikeres karriert.

Salom Dani. Ezen a néven vett részt 
Weisz Ernő a Finálé akcióban. Azért vá-
lasztották be a csapatba, mert egyedülálló 
tehetséggel rendelkezett: mesteri szintre 
fejlesztette az irathamisítást. Salom Dani 
ecsetekkel, festékekkel, vásznakkal felsze-
relkezve járta a nagyvilágot, és mindenféle 
körülmények között, bármilyen nyelven 
képes volt szabad kézzel útleveleket, iga-
zolványokat és egyéb hivatalos iratokat ha-
misítani. Annak ellenére, hogy fiatal kora 
óta festőművésznek tanult és készült, már 
az üldöztetés és az új hazába vándorlás so-
rán is sokszor kamatoztatta a tehetségét, se-
gítette családját és bajtársait, amikor a leg-
primitívebb körülmények között, akár vé-
cépapírból is képes volt hamis dokumentu-
mokat gyártani számukra. Cipruson egy-
szer amerikai börtönbe is került emiatt.

1959-ben Marokkóban volt szükség ha-

mis útlevelek százaira. Marokkó független-
ségének 1956-os kikiáltása - és további isz-
lamizálódása - után ugyanis megtiltották az 
ott élő zsidóknak, hogy kivándoroljanak a 
frissen megalakult Izraelbe. 1956 és 1961 
között Izrael a Szochnut és a Moszad segít-
ségével közel ötvenezer marokkói zsidót 
juttatott ki sokszor titkos, veszélyes akci-
ókkal az országból, amelyeket a fent emlí-
tett moszados Iszer Harel az úgynevezett 
„casablancai hálózat” felállításával szerve-
zett meg. Az akció során Salom Dani Ma-
rokkóba költözött, és ott helyi festőnek adta 
ki magát, stúdiót bérelt, megtanult arabul 
írni - de művészi munka mellett, jobban 
mondva helyett hamis útlevelek gyártásá-
val foglalkozott, méghozzá olyan sikere-
sen, hogy a hatóságok nem fedezték fel, és 
így marokkói zsidók százai hagyhatták el 
az országot „legálisan”, viszonylag bizton-
ságos módon.

Salom Dani emellett részt vett a világ e-
gyik leghíresebb titkosszolgálati akciójá-
ban, a náci háborús bűnös Adolf Eichmann 
elfogásában. A náci SS-főtiszt Eichmann a 
második világháborúban a „végső megol-
dás” végrehajtásáért, zsidók tömeges de-
portálásának és kivégzésének megszerve-
zéséért felelt. A leghosszabb ideig Magyar-
országon tevékenykedett, majd megszö-
kött Európából, és Ricardo Klement néven 
Argentínában élt családjával. A Moszad és 
a Sin Bet éveken keresztül nyomozott utá-
na, majd amikor végleg megbizonyosodtak 
a hollétéről, 1960. május 11-én éjjel egy si-
keres akció keretében elfogták. Eichmannt 

egy bérelt lakásban kialakított rejtekhelyre 
vitték, és ott kénytelenek voltak kilenc 
napon át őrizni, mivel az Izraelbe való ki-
csempészéséhez azt a repülőgépet kívánták 
igénybe venni, amellyel egy izraeli kor-
mányküldöttség érkezett a fővárosba az ar-
gentin függetlenség százötvenedik évfor-
dulójának ünnepségére. A gép azonban az 
előzetes bejelentés szerint csak május 20-
án szándékozott visszatérni. Így Eichmannt 
csak az említett napon, az izraeli légitársa-
ság egyenruhájában, kicsit elkábítva, de 
járóképes állapotban „kísérték fe” a Mo-
szad-ügynökök az El Al-gépre.

Salom Dani szerepe Eichmann elfogá-
sában első látásra szerénynek tűnhet, hi-
szen nem ő nyomozott, követett, állt lesben, 
nem ő teperte le Eichmannt, és nem ő szál-
lította a rejtekhelyre. Közreműködése nél-
kül azonban az akció nem járhatott volna si-
kerrel. Így ítélik meg a bajtársai is, akik a 
visszaemlékezéseikben leírják, hogyan 
dolgozott napokon keresztül, szótlanul Sa-
lom Dani egy Buenos Aires-i lakásban a 
csapat iratainak az előkészítésén. Hamis út-
leveleket, vízumokat, jogosítványokat, 
rendszámtáblákat gyártott, majd Eichmann 
elfogása után az ő feladata volt a háborús 
bűnös lefotózása, útlevelének elkészítése. 
A leírások szerint Salom Dani, az alacsony, 
hallgatag, szerény művészember egy egész 
éjszakát volt kénytelen eltölteni Eichmann 
társaságában, hogy a feladatot elvégezhes-
se. Eichmann közvetlen közelsége nagyon 
megrázta a művészt, egész testében reme-
gett, de ezúttal is sikeresen elvégezte fel-
adatát. Eichmann számára elkészült az izra-
eli útlevél: Zeev Zikhroni néven, El Al-al-
kalmazottként szállt fel az Izraelbe tartó 
gépre, kísérői szintén a repülőtársaság al-
kalmazottainak voltak álcázva, és rendel-
keztek a megfelelő iratokkal.

Eichmannt Izraelben bíróság elé állítot-
ták a bűneiért. A nyilvános eljárást az egész 
világon élőben közvetítették, és ez volt az 
első alkalom, amikor a bíróságon tanúként 
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fellépő holokauszttúlélők személyesen szá-
molhattak be a velük és családjukkal történt 
borzalmakról. 1961. december 15-én a há-
rom bíróból álló izraeli törvényszék Eich-
mannt kötél általi halálra ítélte.

Az akció ötvenedik évfordulóját a Mo-
szad egy szokatlan kiállítással ünnepelte, 
amelyet a tel-avivi Diaszpóra Múzeumban 
és később más országokban is bemutattak: 
a látogatók megtekinthették az Eichmann 
elfogásához használt tárgyakat, iratokat. Itt 
láthatók Salom Dani szerszámai és az általa 
tökéletesen elkészített dokumentumok is.

Salom Dani később Párizsba került, a-
hol az állami szolgálat mellett végre képző-
művészettel is foglalkozhatott, és éppen ez-

zel a tevékenységével majdnem kisebb dip-
lomáciai bonyodalmat okozott. 1962-ben a 
párizsi Modern Művészeti Múzeum által 
rendezett kiállításon bemutatott spanyol, 
francia és marokkói tájképei közül egy 
megnyerte a marokkói király által évente 
kiosztott fődíjat, amely az általa legszebb-
nek tartott marokkói tájképért járt. A nyer-
tes azonban nemcsak az ezer dollár értékű 
pénzjutalmat kapta meg az uralkodótól, 
hanem egy többhetes marokkói utazást is, 
amelynek csúcspontjaként a király portré-
ját kellett megfestenie. Ám amikor kide-
rült, hogy a szerencsés nyertes izraeli ál-
lampolgár (hát még ha tudták volna valódi 
küldetését is!), a diplomáciai bonyodalmak 
elkerülése végett a tehetséges művész be-
leegyezett, hogy lemond a fődíjról, és meg-
elégszik a második helyezéssel.

Párizsi tartózkodása során Salom Dani 
forradalmi eljárást dolgozott ki az üvegfes-
tés terén, amelynek segítségével szabadké-
zi rajzolás nélkül, fényképről átvihető a 
minta az üveglapra - ezt a vitrage-technikát 
azóta is alkalmazzák.

Egy hírszerző életéhez méltóan munká-
járól nehéz további információkat össze-
gyűjteni, de nevét megemlítik még olyan 
fontos Moszad-akciókkal összefüggésben 
is, mint például Josef Mengele elfogatásá-
nak kísérlete (aki Eichmann elfogatása után 
a Moszad első számú célpontja volt) és az 
egyiptomi rakétaprogramban segédkező 
német tudósok utáni kémakció. Annyit 
azonban tudunk, hogy Salom Dani nevét 

külön szoba és emlékmű őrzi az Izrael szol-
gálatában elhunyt hírszerzők emlékére lét-
rehozott múzeumban (habár őt nem szolgá-
lat közben, hanem szívbetegsége miatt érte 
utol a halál a 35 évesen). A múzeumot - 
amely egy labirintust formáló emlékművön 
kívül gazdag könyvtárat és archívumot 
tartalmaz - azért hozták létre legnagyobb 
részt közadományokból finanszírozva, 
hogy az izraeli kémek, titkos ügynökök és 
hírszerzők emléke, akik munkájuk miatt 
anonimitásban éltek és haltak meg, mégse 
vesszen az ismeretlenség homályába.

Izrael hőse volt tehát Salom Dani, te-
hetségével, munkájával szolgálta országát - 
és tette ezt csendben, a hírnévtől és a ref-
lektorfénytől távol. Emlékét ezzel a képes-
lappal mi is megőrizzük.

Politzer Maymon Krisztina
(Forrás: izraelinfo.com)
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Január közepén a hetvenöt évvel ezelőtti 
gyalázatos történtekre, a nyilas pribékek 
szörnyűséges tömeggyilkosságainak áldo-
zataira - 328 védtelen embert öltek halomra 
- emlékeztek a 12. kerületi Maros utcai or-
vosi rendelő épületében. Ott, ahol a Kun pá-
ter (kiugrott szerzetes) vezette hungarista 
bandának nyolcvannégyen estek áldoza-
tul. A rákövetkező napokban azután a Bíró 
Dániel kórházban százötven, az Alma utcai 
zsidó szeretetotthonban kilencvennégy 
védtelen embert gyilkoltak meg a nyilasok. 

A megemlékezés egyik szereplője, egy 
ismert politikus, elfúló hangon beszámolt 
arról, hogy a vérengzések egyik résztvevő-
je a nyilas nagyapja volt, akinek borzalmas 
tetteiről sokáig nem tudott semmit. (Az ese-
ményről a híradásokban is beszámoltak.) 
Tudni kell, hogy a politikus nagyapjának 
neve ott szerepelt a 2. világháború halottai-
ra (de közülük kikre is?!) emlékezni kívá-
nó, a 12. kerületben felállított turulszobor 

talapzatán, mely szobor felállításakor nagy 
vitát váltott ki annak szellemiségét közvetí-
tő szándéka miatt. 

Ugyanezen politikus a napokban (feb-
ruárban) a diákok számára kötelezően elő-
írni kívánt tananyagba írókként bekerülő 
Nyirő Józseffel és Wass Alberttel kapcsolat-
ban fellángoló vitához hozzászólva kijelen-
tette, a tantervi kérdésekben nem érzi ma-
gát otthon (megjegyzem, korábban gimná-
ziumi tanár, majd az egyik pedagógus szak-
szervezet vezetője is volt), de azért megje-
gyezte: „…egy nyilas is tud jó regényt ír-
ni…”

Kérdések: 
A családban nem volt szó a nagyszü-

lőkről, akik után természetes kíváncsiság-
gal érdeklődnek a gyerekek; még hetvenöt 
év múltán is? Vajon mit tudhatott e poli-
tikus arról, miért-mivel „érdemelte ki” a 
nagypapa, hogy nevét egy viharos vitát ki-
váltó szobor talapzatára felhelyezzék? 

Nem volt ismert e politikus előtt, hogy 
Nyirő József tudvalevően németbarát volt, 
aki számtalanszor elismerően szólt a Har-
madik Birodalomról, aki antiszemita meg-
nyilatkozásairól volt közismert, aki a nyilas 
hatalomátvételt követően a nyilasparla-
ment tagja volt, aki a menekülő Szálasi-
kormány Eleven Újság című lapjának fő-
szerkesztője volt, és aki a Magyar Tudo-
mányos Akadémia állásfoglalása szerint is 
tevékeny részt vállalt a gyilkosságokra ösz-
tönző rémuralmi rendszer működtetésé-
ben-fenntartásában. Vagy van jó nyilas is?

E bűnbánó politikusnak eredeti szak-
mája szerint tudnia kellett arról, hogy Wass 
Albertet az irodalmi értékek magyarországi 
reprezentánsai, neves-elismert írók a leg-
ellentmondásosabb szerzetnek tartják, 
akinek „munkásságát” szakmai szempon-
tokat figyelembe véve az írótársadalom ja-
va kétesnek, akár nélkülözhetőnek tartja?

Porosz Péter

Nyilasok

A díjnyertes festményA díjnyertes festményA díjnyertes festmény

Salom Dani és feleségeSalom Dani és feleségeSalom Dani és felesége
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Az Izraelben élő magyarokról III.
Itthon és otthon - avagy hogyan (nem) sikerül

a beilleszkedés az izraeli magyaroknak?
„Valahol mindenkinek kék-fehér lett a vé-
re” - állapította meg egy interjúalanyom.

Az integrációnak több aspektusa van, a 
dolgozatomban két dimenzió mentén cso-
portosítottam az interjúalanyaim beillesz-
kedési módozatait: ezek voltak a strukturá-
lis és szocio-kulturális dimenziók. Míg e-
lőbbi egy objektívebb mutató arról, hogy 
milyen körülmények között él az illető (la-
káshelyzet, megélhetés, általános életszín-
vonal), utóbbi - nevéből fakadóan - az izra-
eli életük szubjektívebb oldalát tárja fel. Er-
ről a témáról is a teljesség igénye nélkül 
írok, hogy az olvasó számára maradjon né-
mi újdonság a disszertációmban is.

A szocio-kulturális dimenzióban min-
den megkettőződik, hiszen mind a magyar, 
mind az izraeli kultúrát figyelembe vettem. 
Így tehát magába foglalja a magyar/héber 
nyelvtudást és nyelvhasználatot, ezeknek 
továbbörökítését (amennyiben az illetőnek 
van gyereke), a baráti kör etnikai összeté-
telét és kiterjedtségét, és a magyar és izraeli 
kultúrafogyasztás minden egyéb aspektu-
sát. Mindezen tényezők alapján kategóriá-
kat alakítottam ki. Hozzá kell tennem, hogy 
az integráció nem egy statikus állapot, ezért 
az interjúalanyok nem sorolhatók be szigo-
rúan egy kategóriába.

Izraelben élő magyarok vagy magyarul 
beszélő izraeliek

Az első és legnagyobb kategóriába azok 
tartoznak, akik leginkább városban élnek, 
sikerült a szakmájukban elhelyezkedni, 
több mint tíz éve élnek az országban és ott 
is terveznek maradni, vegyes összetételű 
baráti körük van, de kevesebb benne a ma-
gyar származású, ritkán látogatnak Ma-
gyarországra és a héber a leggyakrabban 
használt nyelvük. Ebből következik, hogy 
mind felső fokon beszélnek héberül. Ők 
már többnyire izraelinek identifikálták ma-
gukat az interjúkban és Izraelt tartják job-
ban a hazájuknak is. A magyar kultúra 
egyre kevésbé jelenik meg az életükben, 
legyen szó ételről, színházról stb.

A színházba járás elég speciálisnak 
tűnt, mert még azok sem feltétlenül járnak 
színházba, akik jól beszélnek héberül, hi-
szen ehhez már egy kulturális beágyazódás 
szükséges, ami csak nagyon sokára alakul-
hat ki (ha egyáltalán kialakul). Illetve sok 
esetben a gyengébb nyelvérzéknek is be-
tudható. Ági a következőképpen nyilatko-

zott: „Elmentem színházba és megnéztem a 
II. Richárdot, de nem jött be. Először is, 
nem Arany János vagy Babits fordították. 
És nem is igazán értettem.” Sokan az olva-
sást is nehéznek tartották. Eszter, aki test-
vérével él Izraelben, így számolt be erről: 
„Nem tudtunk gyökeret verni az izraeli kul-
túrában, még én sem, aki 22 éve itt vagyok. 
Mert nagyon nehéz olvasni.” Vannak azon-
ban, akik szerint a héber egy „agresszív 
nyelv, ami a többi nyelvet kilöki”. Továbbá, 
az izraeli kultúráról többen lebecsmérlően 
beszéltek: többek szerint Magyarországon 
sokkal magasabb a kulturális élet színvona-
la.

Érdekesség, hogy még azok is, akik 
100%-ig izraelinek tartották magukat és ezt 
ismétlődően szóvá tették az interjúbeszél-
getés alatt, több jelét is mutatták a magyar 
identitásuknak. Ezzel szemben a második 
kategóriába olyanokat soroltam, akik szin-
tén jól beilleszkedtek az izraeli társadalom-
ba mind strukturálisan, mind kulturálisan 
(hiszen ők is legalább egy évtizede élnek 
Izraelben), de kifejezetten fontosnak tartot-
ták a magyar identitásukat is. Sokat hasz-
nálják a magyar nyelvet és a magyar kultúra 
is jelen van az életükben. Egyikük például 
magyar ételeket készít félállásban. Vannak, 
akik otthon is magyar ételeket készítenek 
főleg, de ezt inkább azzal próbálták magya-
rázni - a magyarságukat inkább tagadva -, 
hogy csak ilyen recepteket ismernek. Ők 
valamennyivel gyakrabban járnak Magyar-
országra látogatóba. Mindkét országot a 
hazájuknak tartják. Judit így foglalta össze 
az ebből adódó nehézséget: „Mindig az a 
hely hiányzik, ahol épp nem vagyok”. Han-
na pedig a repülőn érzi magát a legjobban, 
„de amikor Budapest felé tartok”.

A két csoport között nagy különbség 
volt a magyar kultúra (és azon belül is főleg 
a nyelv) továbbadásában és az ehhez való 
viszonyuláshoz. Míg az első csoport - hi-
szen maguk sem gyakorolják nagyon a 
nyelvet - inkább hárítja ezt a kérdést, a má-
sodik csoportnál fontos szempont. A nyelv 
átadását az is sokban befolyásolja, hogy az 
illető párja beszél-e magyarul. Illetve ezt 
még a nemi szerepek is néhol tovább bo-
nyolították. Voltak olyan nők, akik amiatt 
nem tudták megtanítani a gyereküket ma-
gyarra, mert elképzelhetetlen, hogy a férfi 
ne értse, mit beszélnek egymás között, mi-
közben fordított esetben ez nem merült fel 

problémaként (de itt gyorsan hozzáteszem, 
hogy ebben nem rajzolódott ki egyértelmű 
mintázat). A nemi szerepek témánál marad-
va érdemes kiemelni Juditot, aki fontosnak 
tartotta, hogy anyaként az anyanyelvén be-
széljen gyerekéhez (bár neki magyarul be-
szélő férje van, tehát nem volt dilemma, 
hogy így a férje megérti-e, amit beszélnek). 
Fontos szempont volt a nagyszülőkkel való 
kommunikálás, illetve többen is említették 
a többnyelvűség előnyeit is. Sokszor azon-
ban az elvi szint és a gyakorlat szétváltak 
egymástól. Értem ez alatt például Laurát, 
aki nagyon szerette volna megtanítani gye-
rekeit magyarra, de nem sikerült. Juli babát 
várt az interjú készítésekor. Ő még csak elvi 
szinten tudott beszámolni a tervekről, de 
előre megmondta, hogy nem fog „külön 
erőfeszítést tenni” annak érdekében, hogy a 
gyereke megtanuljon magyarul.

„Világpolgár vagyok”
A harmadik csoportban a nemzetközi 

buborékban élők vannak, akik leginkább - 
mivel multiknál vagy egyéb nemzetközi 
közegben dolgoznak/tanulnak - angol 
nyelven élik az életüket, héberül nem feltét-
lenül beszélnek folyékonyan, a barátaik és 
a tágabb közegük is főleg bevándorlókból 
áll. Anna így mesélt erről a helyzetről: „Itt 
mindenki beszél angolul, nemzetközi kö-
zegben vagyok, úgyhogy mindig angolul 
beszélek.” Többségük az interjú készítése-
kor Tel Avivban élt, de nem is biztos, hogy 
Izraelben fogják leélni az életüket. 

Ehhez - méretében is - nagyon hasonló a 
negyedik csoport, akik szintén mozgéko-
nyak. Őket transznacionálisnak hívhatjuk, 
mivel két lábon állnak: Izraelben és Ma-
gyarországon. Sokat ingáznak a két ország 
között abból kifolyólag, hogy munkájuk 
valamennyire (vagy teljesen) Magyaror-
szághoz (is) köti őket.

 
A társadalom peremén

Az ötödik és hatodik csoportba olyanok 
tartoznak, akik az izraeli társadalom pere-
mén, illetve egy kisebb szegmensében él-
nek. Az előbbiben volt Gábor, aki egy ki-
sebb településen él, nem sikerült (még) 
megtanulnia héberül, a szakmájában sem 
sikerült elhelyezkednie, és „félzsidó” stá-
tuszából eredően úgy érzi, hogy „nem fo-
gadtak el, csak elfogadták, hogy itt va-
gyok”. Az utóbbiba azokat soroltam, akik 

5780. Niszán-Ijár2020. április
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egy kisebb - akár vallásos - közösségben 
élnek, és kevesebbet érintkeznek a külvi-
lággal. Ők is egyfajta buborékban élnek, de 
a lehetőségeik szűkebbek. Ez persze nem 
feltétlen egy negatívum, ők tehát jobb hely-
zetben vannak, mint Gábor, aki rosszul éli 

meg helyzetét. Mindazonáltal Gábor egy 
kivételes esetnek számított: az interjúala-
nyaim nagyrésze pozitívan ítélte meg hely-
zetét.

Érdekes, hogy azok is, akik visszatértek 
Magyarországra, vagy egy harmadik or-

szágban folytatják életüket, elég jól integ-
rálódtak az izraeli társadalomba. Róluk a 
következő cikkben fogok írni részleteseb-
ben.

Surányi Ráchel

5780. Niszán-Ijár2020. április

A 101 éves asszony több emlékét is elmesél-
te, ami a német diktátorhoz fűződik. Példá-
ul azt, hogy mindig SS-tisztek kísérték a ko-
csijától az ajtóig, nehogy a bejáratig meg-
próbálják megölni. 

Adolf Hitlerrel élt évekig egy házban fi-
atalkorában egy most 101 éves zsidó nő. 
Alice Frank Stock az 1920-as és ’30-as 
években Németországban nőtt fel, és hosz-
szú ideig ugyanabban a lakóépületben la-
kott, mint a német diktátor, sőt a közvetlen 
szomszédságában.

„Egy nagy házban laktunk, aminek két 
bejárata volt. A miénk a 14-es lakás volt, a 
másik pedig a 13-as vagy a 15-ös, amiben 
Hitler lakott” - mondta.

Az asszony elmesélte, hogy bár szom-
szédok voltak, ő és a családja csak néhány-
szor látta Hitlert. A szakácstól és a többi la-
kótól viszont hallottak pletykákat, és több 
furcsaságra is felfigyeltek. Például amikor 
egyszer kihoztak az épületből egy kopor-
sót, amiben állítólag a diktátor unokahúga 
feküdt. „Szerintem ő is ott lakott, és ott is 
halt meg. Mindenki találgatta, hogy ho-
gyan és mikor hunyt el. Sejtettem, hogy egy 
nő fekszik a koporsóban, de soha nem erő-

sítették meg, hogy pontosan ki, és nem is 
beszélhettünk róla nyíltan” - emlékezett 
vissza Alice.

Később kiderült, hogy valóban Hitler 
unokahúgát, Geli Raubalt vitték a koporsó-
ban, aki 23 éves korában, nagybátyja la-
kásában öngyilkos lett. Állítólag Hitler 
fegyverével végzett magával, de a halálá-
nak körülményeiről máig vitatkoznak. A 
pletykák szerint egyébként a diktátor és 
unokahúga (aki Hitler féltestvérének lánya 
volt) titkos viszonyt folytattak a 19 év kor-
különbség és a rokoni kapcsolat ellenére. 
Erről még Hitler pártjában is tudtak, sőt 
nem is nézték jó szemmel.

Az idős asszony arról is mesélt, hogy 
bár soha nem beszélt a német politikussal, 
egyszer-kétszer látta őt, amikor hazajött, 
sőt egyszer az operában is találkozott vele. 
Az iskolán keresztül kapott jegyeket a ki-
rályi páholyba, de amikor odaült volna, az 
ott őrködő SS-tisztek azt mondták, hogy 
nem mehet oda, üljön két sorral lejjebb. 
Később Alice felnézett a királyi páholyba, 
és látta, hogy Hitler ült ott.

A nyugdíjas nő arra is tisztán emlékszik, 
hogy amikor a Führer hazaért, a kocsiból 
először két SS-tiszt ugrott ki, hogy közre-
fogják Hitlert, és szinte berohantak vele az 
épületbe, nehogy azon a rövid úton valaki 
megpróbálja megtámadni vagy megölni őt.

Alice azt is elmondta, hogy már akkor is 
féltek az emberek a megtorlástól, amikor 
Hitlernek még nem volt akkora hatalma, 
mint a második világháború idején.

„Volt egy csodálatos szakácsnőnk, aki 
mélyen katolikus volt, és nagyon Hitler-el-
lenes. Amikor egyszer meglátott egy képet 
Hitlerről egy falon, azt mondta: ,Igen, fel 
kellene akasztani, de nem így!’ Erre én azt 
mondtam: ,Mindannyiunkat koncentrációs 
táborba fogsz juttatni’” - mesélte.

Amikor megkérdezték tőle, hogy ő mit 
mondana Hitlernek, ha akkor tudta volna 
azt, amit most, így felelt: „Nem akarnék be-
szélni vele, mert az érzéseim túl erősek len-

nének. Egyszerűen nem tudnék.”
Alice Frank Stock az ausztriai Augs-

burgban született zsidó családba. Csak 3 
hónapos volt, amikor 1918-ban München-
be költöztek, ezért Németországban nőtt 
fel. 17 évesen Svájcba ment tanulni, mert 
akkor már egyre nagyobb veszélyt jelentett 
zsidónak lenni Németországban. Csupán 
két nappal a második világháború kirobba-
nása előtt költözött ki a családja Londonba.

Az asszony szerencsére megúszta a vi-
lágháborúval járó borzalmakat. Dolgozott 
az Egyesült Királyságban és Párizsban is - 
itt ismerte meg a férjét, akivel 38 évig jártak 
együtt, mielőtt összeházasodtak. 2009-ben 
költöztek az angliai Bristolba, ahol a férje 
született, az asszony pedig - már egyedül - a 
mai napig is ott lakik egy idősotthonban.

Nemrég ünnepelte a 101. születésnap-
ját, és úgy gondolja, jó élete volt eddig. Azt 
ajánlja, aki hasonlóan szép kort szeretne 
megélni, menjen sokat kirándulni és hegyet 
mászni, alkalmanként pedig igyon egy po-
hár vörösbort.

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

Hitler szomszédságában lakott évekig
egy ma is élő zsidó nő - elmesélte, milyen volt

A fiatal...A fiatal...A fiatal... ...és az idős Alice...és az idős Alice...és az idős Alice
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Sírni nem csak a győztesnek szabad
Elhunyt Székely Éva olimpiai bajnok úszó, a Nemzet Sportolója

5780. Niszán-Ijár2020. április

A zsidó kislány, akit helytelen származása 
miatt nem engedtek az uszodába, lépcső-
zött, lapátolt és edzett, ahogy tudott, bár-
mivel, mert tudta, hogy ha elmúlik ez a té-
boly, neki olimpiai bajnoknak kell lennie. 
Az is lett, a magyar sport legsikeresebb 
olimpiáján Helsinkiben, 68 évvel ezelőtt. 
Fiatalsága büszkeség és megaláztatás vál-
tójában telt el, ezért gondolta, hogy sírni 
csak a győztesnek szabad, de ebben az egy-
ben tévedett: ehhez nem kell bizonyítani 
semmit. Engedjük el magunkat és dőljünk 
hátra: sírni igazán bárkinek szabad és neki 
százszor és ezerszer megengedett. Székely 
Évára emlékezünk. 

Kilenc éves korában dönti el, hogy 
úszó, illetve nem, azt, hogy úszó olimpiai 
bajnok lesz. A strandon van, rádiós közve-
títést hallgat egy versenyről és hoz egy dön-
tést. A berlini olimpia évében vagyunk és 
egy kilenc éves zsidó kislány erdélyi és fel-
vidéki felmenőkkel úgy dönt Budapesten, 
hogy megnyeri nemsokára az olimpiát. 
Mert abban az egyben tévedett, hogy sírni 
csak a győztesnek szabad: ehhez nem kell 
bizonyítani semmit. Engedjük el magunkat 
és dőljünk hátra: sírni igazán bárkinek sza-
bad és neki százszor és ezerszer megen-
gedett. 

Székely Éva 1927. április 3-án Buda-
pesten született. Kilencéves volt, amikor a 
rádióban hallotta, ahogy Csík Ferenc olim-
piai bajnok lett a 100 méteres gyorsúszás-
ban. Ekkor határozta el, hogy egyszer ő is 
feláll az olimpiai dobogó tetejére, miatta és 
neki szól majd a Himnusz. 1939-ben lett az 
FTC úszója, egy évre rá tagja volt az ifjú-
sági folyamúszó-bajnokságot nyert váltó-
nak, 1941-ben már országos csúcstartó 
volt. A harmadik zsidótörvényt követő jog-
fosztó intézkedések miatt pályafutása eb-
ben az esztendőben félbeszakadt, az élet-
veszély, a bujkálás, a szökés évei következ-
tek számára. 1945-től az Újpesti TE, 1947-
től a Neményi Madisz, 1948-tól a BVSC 
(1954-ig Bp. Lokomotív, 1955-től Bp. Tö-
rekvés) színeiben versenyzett.

Tehetsége Sárosi Imre edző segítségé-
vel bontakozott ki, aki még a munkaszolgá-
latból is levelezőlapon küldte tanítványá-
nak az edzésterveket. Székely Éva többé-
ves kényszerszünet után 1945-ben lett a vá-
logatott tagja, mestere irányításával egyre 
jobb eredményeket ért el: 1945-ben orszá-
gos csúcsot úszott 100 méteres mellúszás-
ban, 1949-ben a 100 és 200 méter pillan-
góban az úszásnem első magyar bajnoka 
lett. A monte-carlói Európa-bajnokságon 

1947-ben ezüstérmes, a londoni olimpián 
1948-ban pedig negyedik lett 200 méter 
mellen, a gyorsúszó váltó tagjaként ötödik 
helyen végezett.

A csúcsra 1952-ben, a helsinki ötkari-
kás játékokon ért fel: a finn fővárosban úgy 
nyert aranyérmet 200 méteres mellúszás-
ban, hogy a világon első nőként pillangózta 
végig a távot. Az akkori szabályok megen-
gedték, hogy melltempó helyett a jóval 
gyorsabb, de sokkal megterhelőbb pillan-
gótempóval ússzák végig a számot, a pil-
langóúszás a következő olimpiától lett kü-
lön úszásnem. Székely Éva olimpiai re-
korddal győzött, és csaknem három másod-
perccel előzte meg az ezüstérmes Novák 
Évát. Az 1952-es nyári játékokon elindult 
400 méter gyorson is, melyen hatodik he-
lyen végzett. 

A „Pillangókisasszony” négy eszten-
dővel később 200 méteres mellúszásban a 
német Ursula Happe mögött ezüstérmes 
lett Melbourne-ben, ekkor már csak a ha-
gyományos tempózást engedték meg. A 
kiugró teljesítményekkel nem maradt adós, 
1955-ben 400 méter vegyesen ő úszta az 
első világcsúcsot. 1956-ig tízszer volt a vá-
logatott tagja, összesen 44 magyar bajnok-
ságot nyert, ebből 32-t egyéni számokban. 
Összesen 36 országos, 12 Európa- és hat 
világrekordot állított fel, 1947 és 1951 kö-
zött nyolcszor nyerte meg a főiskolai világ-
bajnokságot.

Pályafutását 1960-ban fejezte be, nem 
teljesen önszántából. A római olimpia előtt 
férjével, a vízilabdázó Gyarmati Dezsővel 
választás elé állították: csak egyikük mehet 
az ötkarikás játékokra, nehogy disszidálja-
nak, korábban, 1957-1958-ban egy évet az 

Egyesült Államokban töltöttek. Végül Szé-
kely Éva maradt itthon, aki gyógyszerészi, 
majd a Testnevelési Főiskolán edzői dip-
lomát szerzett, 1969-től mesteredző lett.

Miközben a MÁV Kórházban gyógy-
szerészként dolgozott, a BVSC, majd az 
FTC úszószakosztályának utánpótlásedző-
je lett, illetve 1969-től 1976-ig a Testneve-
lési Főiskola Kutató Intézetének munkatár-
sa is volt. Legeredményesebb tanítványa 
lánya, Gyarmati Andrea, aki 1972-ben a 
müncheni olimpián 100 méter hátúszásban 
második, 100 méter pillangóban bronzér-
mes lett, emellett kétszeres Európa-bajnok 
és világbajnoki bronzérmes úszó. Székely 
Éva istápolta vízilabdázó unokáját, Hesz 
Mátét, és átesett egy súlyos szemműtéten 
is.

1947-ben a Magyar Köztársasági Ér-
demérem arany fokozatát, 1949-ben a Ma-
gyar Köztársasági Sportérdemérem arany 
fokozatát, 1951-ben a Magyar Népköztár-
sasági Sportérdemérem arany fokozatát és 
a Magyar Népköztársaság kiváló sportoló-
ja címet, 1954-ben a Magyar Népköztársa-
ság Érdemes Sportolója címet kapta. 1976-
ban beválasztották az egyesült államokbeli 
Fort Lauderdale-ben az úszás halhatatlan-
jai közé. 1994-től a Minden Idők Legjobb 
Magyar Sportolói Egyesületnek, a Halha-
tatlanok Klubjának tagja. 1996-ban a 
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztjét, 2004-ben a Nemzeti Sportszövet-
ség Életműdíját vehette át, ugyanabban az 
évben az elsők között lett a Nemzet Sporto-
lója. 2006-ban megkapta a Nemzetközi Fair 
Play Bizottság Életmű-díját, 2007-ben a 
példaértékű sportolói és edzői életpálya 
elismeréseként a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje (polgári tagozat) 
kitüntetést, 2011-ben Prima-díjat kapott. 
2014-ben beválasztották a Magyar Úszó 
Hírességek Csarnokába, a Magyar Úszó 
Szövetség, az FTC és a BVSC örökös baj-
noka.

Versenyzői pályafutásának eseményei-
ről, oktatási módszereiről több könyvet is 
írt: Az én módszerem (1963), Ússzál velem 
(1971, társszerző Peterdi Pál), Jöttem, 
láttam... Vesztettem? (1986) és a Megúsz-
tam (1989). A legnagyobb sikert 1981-ben 
megjelent emlékirata, a Sírni csak a győz-
tesnek szabad aratta. Egyik szakkönyvéért 
Ezüstgerely-díjjal jutalmazták, életművé-
nek része az 1986-ban kiérdemelt Gyer-
mekekért díj is. (MTI, MAZSIHISZ)

Legyen neki könnyű a föld!
Forrás: mazsihisz.hu

Székely ÉvaSzékely ÉvaSzékely Éva
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Az én zsinagógám, az én rabbim
Pályázati kiírás zsidó óvodák és iskolák tanulói számára

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége (MAZSIHISZ) 2020 évben is pályá-
zatot hirdet zsidó óvodák és iskolák tanulói 
számára azzal a céllal, hogy a gyerekeknek 
lehetőséget adjon zsidó értékekből fakadó 
gondolkodásra és alkotásra, és jövő nemze-
dékeit segítse bevonni a zsidó közösségi é-
letbe és a zsidóság megélésébe. A pályáza-
ton óvodától a gimnáziumig négy különbö-
ző korcsoportban lehet indulni, a korosz-
tálynak megfelelő pályaművek elkészítésé-
vel.

PÁLYÁZATI TÉMÁK ÉS LEÍRÁSUK

Óvodás korcsoport:
„Kedvenc zsidó ünnepem a családommal”

A feladat egy rajz elkészítése A4-es 
papíron Kedvenc zsidó ünnepem a csalá-
dommal címmel. A rajz bármilyen, a csa-
láddal otthon eltöltött zsidó ünnep egy jel-
legzetes pillanatát ábrázolhatja, például 
péntek esti vagy hanukkai gyertyagyújtás, 
Haggada olvasása szédereste, vagy étkezés 
a szukkoti sátorban. A rajz fotó és számí-
tógépes program kivételével bármilyen 
technikával (vízfesték, grafit, kollázs stb.) 
elkészíthető.

DÍJAK
- Egyéves állatkerti vagy élménypark-
belépő
- 15 ezer forintos játékvásárlási utal-
vány
- 10 ezer forintos játékvásárlási utal-
vány
Az az óvodai csoport, amelyből aránya-

iban a legtöbb pályamű érkezik, 15 ezer 
forint értékű játékvásárlási utalványban is 
részesül.

Elemi tagozat (a hagyományos tagolás 
szerinti 1-4. osztály)
„Zsidó ünnep a családban” 

A feladat egy képregény elkészítése, 
legalább egy, legfeljebb négy oldalon, ol-
dalanként minimum 4 darab képpel. A kép-
regény témája egy zsidó ünnep - szombat-
fogadás, hanukka, szédereste vagy bármely 
más zsidó ünnep - megörökítése a család-
ban. A képregény elkészítéséhez fotó és 
számítógépes program kivételével bármi-
lyen technika használható.

DÍJAK
- 20 ezer forintos könyvvásárlási utal-
vány
- 15 ezer forintos könyvvásárlási utal-

vány
- 10 ezer forintos könyvvásárlási utal-
vány

Felső tagozat (a hagyományos tagolás 
szerinti 5-8. osztály):
„Legkedvesebb családi történetem” - A 
családom és a zsidó ünnepek 

A feladat egy legalább 2 oldal, legfel-
jebb 3 oldal terjedelmű mese megírása, Ti-
mes New Roman betűkészlettel, 12-es betű-
nagysággal és a másfélszeres sortávval, a 
címlapon a mese címével és jeligével. A 
mese szólhat saját élményről, de szülők, 
nagyszülők emlékeiről is. A mesében szere-
peljenek a következő szavak és kifejezé-
sek: család, zsidó ünnep, történet.

DÍJAK
- 25 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány
- 15 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány
- 10 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány 

***

9-12/13. évfolyam (a hagyományos tago-
lás szerinti gimnáziumi 1-4. osztály):

A gimnazista korosztály pályázói két 
feladat közül választhatnak, a két kategó-
riát külön díjazzuk:

„A”
„Zsidó példaképem”

A feladat egy A3-as méretű portré elké-
szítése. A portré modellje olyan családtag 
vagy ismert zsidó személyiség (művész, tu-
dós, sportoló, közéleti személyiség) le-
gyen, aki a pályázót zsidósága megélésére 
is inspirálta. A pályamű tartalmazzon egy öt 
mondat terjedelmű bevezető, amelyben a 
pályázó indokolja választását. A portré fotó 
és számítógépes program kivételével bár-
milyen technikával (vízfesték, grafit, kol-

lázs stb.) elkészíthető.

DÍJAK
- 25 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány
- 15 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány
- 10 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány

 „B”
„Legszebb zsidó történetem”

A feladat egy 5 000 - 10 000 karakter 
terjedelmű novella elkészítése (Times New 
Roman, 12-es betűnagyság, másfélszeres 
sortávval, a címlapon a történet címével és 
jeligével). A novella témája egy olyan csa-
ládi esemény megörökítése, amely előse-
gítette vagy megerősítette a családtagok 
számára zsidóságuk megélését. A családi 
esemény lehet egy zsidó ünnep, esküvő, bar 
micva/bat micva, de egy izraeli utazás is. A 
novella megtörtént, valós eseményeket is 
feldolgozhat, de lehet teljes egészében fik-
ció, azaz kitalált is.

DÍJAK
- 25 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány
- 15 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány
- 10 ezer forint értékű könyvvásárlási 
utalvány 

VALAMENNYI PÁLYÁZAT BENYÚJ-
TÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS CÍME

A rajzokat, képregényeket és portrékat 
(óvodás, elemis és gimnazista korcsoport) 
postán vagy személyesen lehet eljuttatni a 
MAZSIHISZ címére (Elnöki Titkárság, Ró-
zsa Katalin, MAZSIHISZ, 1075 Budapest, 
Síp u. 12. 5. postafiók 333). A meséket és a 
novellákat e-mailben lehet eljuttatni az 
elnök@mazsihisz.hu címre. A beadási ha-
táridő május 4. (hétfő). 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ 

által felkért pedagógusok, neves szakem-
berek, valamint a MAZSIHISZ vezetése bí-
rálja el. 

A díjazottakat a díjátadás időpontjáról 
és helyszínéről levélben értesítjük, az ered-
ményeket és a díjátadó helyszínét és dátu-
mát a honlapon és a sajtóban is közöljük. 

Részletek és jelentkezi lap megtalálha-
tó a mazsihisz.hu honlapon! 
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Ajánlások a COVID-19 
vírusfertőzéssel kapcsolatban

Az új koronavírus (COVID-19) járvány 
legveszélyeztetettebb csoportja az idősek, 
elsősorban 60 év felettiek! Az ő egész-
ségük, életük védelmében el kell érni, hogy 
az idősek otthonukon kívül ne érintkez-
zenek senkivel! Még a szomszéddal se ta-
lálkozzanak!

AZ ÚJ KORONAVÍRUSÓL RÖVIDEN
= A COVID-19 fertőzés fő forrása az 

emberről-emberre való terjedés, mely jel-
lemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött vá-
ladékokkal történő direkt vagy indirekt 
kontaktussal történik:

o köhögés, tüsszentés által levegőn 
keresztül,
o kézre került nyál, tüdőből vízpára 
révén szinte mindenen keresztül, 
amihez a fertőzött személy keze 
hozzá ér.

= A betegség lefolyása (minden életkor 
átlagában - az időseknél eltolódik a sú-
lyosabb felé):

o Enyhe vagy közepes: az esetek 
80%-ban,
o Súlyos: az esetek 14%-ban,
o Kritikus: az esetek 6%-ban (légzé-
si elégtelenség, sokk, többszervi 
elégtelen-ség).

SEGÍTSÜK AZ IDŐSEK ÉLETÉT!
Az idősek másokkal való érintkezésének 
elkerülése csak akkor valósulhat meg, ha a 
fiatalabbak segítik az életüket. Ehhez a tár-
sasházon, utcán, lakóközösségen, egyház-
közösségen belül:

= Szervezzék meg és intézzék helyet-
tük a napi bevásárlást - étel-ital, kiemelten a 
zöldség és gyümölcs, higiéniás áruk!

= Menjenek el helyettük gyógyszer-
tárba, váltsák ki a gyógyszereiket!

= Fontos: a szabadban lét, szabad 
levegőn séta, kertészkedés ajánlott - de 
csak egyedül! Így

o ha kell, vállalják át tőlük a kutyák 
sétáltatását!
o ha kell, vigyék le, vigyék ki he-
lyettük a szemetet!

= Ellenőrizzék minden nap, hogy min-
den rendben van-e velük!

= Telekommunikációs eszközökkel, 
zárt ajtón keresztül, vagy legalább 2 méter 
távolságból az ajtó előttről tartsák velük a 
kapcsolatot, beszélgessenek velük!

= Folyamatosan tájékoztassák őket a 
hí-rekről, hiteles információkról!

= Vegyenek nekik újságokat, könyve-
ket, hogy el tudják foglalni magukat!

= Figyeljék folyamatosan az egészségi 
állapotukat, és betegség esetén hívják fel a 
háziorvosukat!

AMIT AZ IDŐS TEGYEN OTTHON
= Mosson kezet rendszeresen és ala-

posan, legalább 20 másodpercig szappan-
nal és folyóvízzel, vagy tisztítsa meg kezeit 
alkoholos kézfertőtlenítővel!

= Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúl-
jon, illetve csak kézmosást követően!

= Köhögéskor, tüsszentéskor használ-
jon papírzsebkendőt, amit használat után 
azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs 
lehetősége, ne kezébe köhögjön, illetve 
tüsszentsen, hanem a behajlított kar kö-
nyökhajlatába!

= Otthonában tisztítsa a gyakran meg-
érintett felületeket rutinszerűen (például: 
asztalok, ajtógombok, világítókapcsolók, 
fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mo-
sogatók és mobiltelefonok)!

= Szellőztessen gyakran!
= Mozogjon rendszeresen - lakáson 

belül is!
= Étkezzen kiegyensúlyozottan, fo-

gyasszon sok zöldséget, gyümölcsöt!
=Pótolja vitaminraktárait!
=Kerülje a dohányzást és alkoholfo-

gyasztást!

KORAI ORVOSHOZ FORDULÁS
Fontos a tünetek korai felismerése, jelent-
kezésükkor orvoshoz fordulás.

= Ha láz, (száraz) köhögés, nehézlég-
zés jelentkezik,

o azonnal hívja fel háziorvosát!
o maradjon otthon, és kövesse orvo-
sa utasításait!
o lehetőség szerint az egészséges 
családtagoktól külön szobában tar-
tózkodjon!

HITELES INFORMÁCIÓK
= Tájékozódjon hiteles forrásokból!
= Nemzeti Népegészségügyi Központ 

honlapja (www.nnk.gov.hu)
= Központi kormányzati koronavírus 

portál (www.koronavirus.gov.hu)
= WHO honlapja (www.who.int)
= Ismerje és kövesse a szakmai, ható-

sági ajánlásokat, utasításokat!
= Ossza meg a hiteles információt is-

merőseivel is!

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜK-
SÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel 
Önben, az alábbi elérhetőségeken állnak az 
Ön szíves rendelkezésére:

= telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 
277 456

= emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
= honlap: https://koronavirus.gov.hu/
=facebook oldal és messenger: 

https://www.facebook.com/koronavirus.
gov.hu/

Mindenkinek jó egészséget 
kívánunk!

A Micve Klub programjai és az állandó programok 
a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradnak!


