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Nemrég elbúcsúztunk Pészahtól, a Szabad-
ság ünnepétől. Más hőfokon égtünk és él-
tünk már a nyolc napot bevezető két széder 
este előtt is. A lakásaink kitakarítása, a 
szimbolikus ételek beszerzése is sokkal kö-
rülményesebben sikerült, sokkal nagyobb 
erőfeszítéseket kívánt az eladóktól és a vá-
sárlóktól egyaránt.

Ebben az évben még ezekhez hozzájá-
rult a különleges helyzet, a bezárkózás, a 
karantén, a vírustól való félelem, a fertőzés 
elleni harcunk minden apró lépése. Várjuk 
mindannyian, hogy visszakaphassuk akár 
az egy bő hónappal ezelőtti életünket, hogy 
visszatérhessünk azokhoz a mindennapja-
inkhoz, amelyek a lezárások, a szorongá-
sok, az aggodalmak előtti pillanatokban tel-
jesen természetesek voltak számunkra. Ál-
mainkban visszatérnek az idilli nyaraink, 
felértékelődtek az esetleg eseménytelen te-
leink, a családdal/barátokkal együtt töltött 
napok, hetek és évek. A közösséggel meg- 
és átélt ünnepi, és akár gyászos pillanatok 
sokkal hangsúlyosabbá váltak emlékeink-
ben. Ott lehettünk kéz a kézben, szabadon 
megölelhettük egymást. Most erre emlé-
kezve, akarjuk, hogy újra átélhessük ezt az 
önfeledt időszakot. Gondoljunk arra, ha 
elmúlik ez az őrült időszak, mi lesz az első 
dolgunk, cselekedetünk, amikor visszaté-
rünk, visszatérhetünk a megszokott hétköz-
napokba. 

Elterveztük? Igen, sokszor! De több ok 
is van arra, hogy ez már más lesz. Nem tör-
ténik visszarendeződés egyik pillanatról a 
másikra. Nem történik meg, hogy egyik 
napról a másikra ugyanúgy éljük a napja-
inkat, mint a Covid előtt. Ez azért is van így, 
mert folyamatosan változunk, mert alkal-
mazkodunk - néha nagyon nehezen - a hely-
zethez, és mi is mások lettünk ettől a világ-

járványtól. Kapaszkodunk a mindennapok-
ba, a terveinkbe, és ezek is hoznak szépet és 
jót. Ezt észre kell vennünk! Ekkor történ-
nek a hétköznapi dolgok, amelyek a min-
dennapi rutinhoz tartoznak. Mennyire pó-
tolhatatlannak érezzük most őket! Egy-egy 
beszélgetés, egy-egy kérdés, érdeklődés, 
örömhír. Mindezek nap nap után feltölte-
nek, és erőt adnak. 

A kilátástalan helyzetben is meg kell 
találnunk a napirendet, a hetirendet, érez-
zük, hogy van jelenünk, és van jövőnk. Má-
sok a napjaink ma, és mások lesznek akkor 
is majd, ha ennek az időszaknak vége. Visz-
szatérnek-e azok az évek, hónapok, amik 
március előtt voltak? A megszorítások után 
engedményeket fognak tenni. Vajon levon-
juk-e a megpróbáltatások tanulságait? 
Vagy ugyanúgy folytatjuk az életünket, 
mintha mi sem történt volna?

Mi egymásnak itt vagyunk most is, és itt 
leszünk ezután is, ahogy eddig is itt vol-
tunk. Megnyílnak otthonaink, környeze-
tünk, szociális hálóink, zsinagógáink. Ami-
lyen gyorsan tudtunk alkalmazkodni az új 
helyzethez, úgy fogunk alkalmazkodni a 
megváltozott, eljövendő mindennapokhoz. 
Jó lesz? Más lesz? Hétköznap lesz. A Min-
denható segítségével, erős lélekkel folytas-
suk!

Dr. Verő Tamás
           főrabbi

Reméljük, mindenki jól van.
Akinek bármilyen problémája van 
kérjük, keressen meg bennünket!

Vigyázzanak magukra és egymásra!



Budai  ófár

- 2 -

Imaidők
2020. év májusi imarendje - 5780. Ijár - Sziván
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nevei az 5780. év Ijár - Szivánnevei az 5780. év Ijár - Sziván
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Május 01. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus (gyertyagyújtás: 19.32) Omer 22. Ijár 07.
 02. 10.00 szombat Ünnepi ima - Aharej Mot és Kedosim  (Hávdálá: 20.50) O. 23.  08.

 08. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus O. 29. (gyertyagyújtás:  19.47)  14.
 09. 10.00 szombat Ünnepi ima - Emor O. 30. (Hávdálá: 21.01)    15.

 12.  kedd Lag BaOmer - O. 33.      18.
 15. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus O. 36. (gyertyagyújtás: 19.57)  21.
 16. 10.00 szombat Ünnepi ima - Behar és Behukotáj O. 37. (Hávdálá: 21.12)  22.

 22.  péntek  Jom Jerusalaim - Jeruzsálem napja     28.
 22. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus O. 43. (gyertyagyújtás: 20.05)  28.
 23. 10.00 szombat Ünnepi ima - Bamidbar O. 44. (Hávdálá: 21.22)   29.

 28. 18.30 csütörtök Erev SAVUOT (gyertyagyújtás: 20.11)   Sziván 05.
 29. 10.01 péntek SAVUOT első napja      06.
 29. 18.30 péntek Kabalat sabat, szombat fogadása, kiddus, Erev SAVUOT II. (gyertyagyújtás: 20.12)  06.
 30. 10.00 szombat Ünnepi ima, SAVUOT II. napja, Mazkir (Hávdálá: 21.31)  07.

Dr. Faragó Kálmán   Május 01
Pataki István    Május 09.
Székely Salamon   Május 21.
Schlanger Irma   Május 21.
Róna Lajos    Május 18.
Vágó Lajosné   Május 09.
Fogel Ferenc    Május 01.
Keiner Erzsébet   Május 20.
Verő György    Május 05.
Sternfeld Oszkár   Május 23.
Várszegi Imréné   Május 10.
Várkonyi-Wassermann-Ervin Május 07.
Czeizler Gábor   Május 05.

Gárdonyi Endre   Május 24.
Gárdonyi Hermann   Május 24.
Polacsek Tibor   Május 31.
Joseph Richmond   Május 26.
Clara Richmond   Május 26.
Steiner Béláné   Május 27.
Hermann Siegried    Május 27.
Sárosi Géza    Május 28.
Sugár Péter    Május 26.
Ravits Pál    Május 28.
Forgács Antal   Május 30.
Schwartz Mór   Május 25.
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Háztáji Hírek

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 élőben 
részese lehetsz például a péntek esti isten-
tiszteletnek. Ha aktívan beteg vagy, értesíts 
minket a rabbi@frankel.hu címen, és segí-
tünk a vásárlásban, vagy segítünk abban, 
amire szükséged van! Jó egészséget kívá-
nunk mindenkinek!

YYY
KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-
ÁVAL A FRANKEL ZSINAGÓGA 

A mérnökalija

ALAPÍTVÁNYT!
ADÓSZÁM: 18114878-1-41
MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 
0358
KÖSZÖNJÜK!

YYY

1903-ban Budapesten huszonnégy egyete-
mista diák gondolt egy nagyot, és megala-
pította a Makkabeát, az első magyar ci-
onista diákegyesületet. Az Erdélyből fris-
sen érkezett Kahan Niszon joghallgató volt 
a kezdeményező, aki arrafelé már régebben 
megismerhette Herzl Tivadar eszméit. 
Krausz Sámuellel, Herzl személyes küldöt-
tével szövetkezett, s hozzájuk csatlakozott 
a másik alapító, Bisseliches Mózes. Krausz 
lett az első elnök, akit hamar Bisseliches 
váltott fel, aki új tagokat hozott a szélső-
jobb Turul Szövetséggel szemben már ré-
gebben gründolt, de nem cionista Magyar 
Zsidó Ifjak Egyesületéből is.

A Makkabea segítségével aztán újabb 
magyar cionista egyesületek születtek: a 
tisztviselőknek és kereskedősegédeknek a 
Jehuda, a gimnazistáknak az Ivria, a cionis-
ta nőknek a Deborah, a rabbiképzősöknek 
(ott középiskola is működött akkoriban) az 
Akiba, a sportolóknak a Vívó és Atlétikai 
Club (VAC), zsidó cserkészmozgalomnak a 
Kadima, s kifejezetten szocialisztikus ta-
nokkal az Aviva-Barisszia mozgalom: lá-
nyoknak Aviva, Barisszia pedig a fiúknak.

A Makkabeában nem mindenki készült 
azonnal Palesztinába államot alapítani, de 
akik komolyan gondolták, hogy héberül ta-
nulnak, és visszatelepednek az ősi-új hazá-
ba, azok Bar Kohba néven önállósodtak. Az 
első világháború, Trianon, s pláne a fehér-
terror és Horthy fehér lovas bevonulása 
után közülük sokan úgy érezték, hogy eljött 
az idő Magyarország elhagyására, és az 
1920-as évek elején több tucat fiatal ma-
gyar értelmiségi, főként mérnökök alijáz-
tak Erec Izraelbe együtt, egymást segítve. 
Még Pesten Mehandész néven csoportot 
alakítottak, hogy együtt készülődjenek a 
nagy útra.

Az első hullám már 1920. júniusában 
érkezett meg, vele Brünn Jenő (Slomo) és 
Imre (Natan), az ő jövendőbeli sógora, Tö-
rök István (Jakov), Szívós Béla (Eitan), 
Sternheim Mózes (Mose) - mind mérnökök. 
Egy pozsonyi ügyvéd, bizonyos dr. Unger 
gyártotta hamis papírokkal érkeztek, doku-
mentumaik szerint mind Palesztinában szü-
lettek, és csak hazatértek, hiszen hol volt 
akkor még Szochnut, hogy elrendezze a hi-
vatalos ügyeket.

Még abban az évben Pesten felállították 
a Palesztina Hivatalt, és a következő cso-
port pár hónap múlva már hivatalosan jöhe-
tett, benne negyvenen: mérnökök, műszaki 
szakemberek, diákok és építéshez értő 
munkások is. Nem rózsalugas fogadta a 
magyar mérnököket: Aszódi és Katzburg 
mérnökök az 1921-es zavargások áldozatai 
lettek.

Cionizmusuk nem ért véget a partra-
szállással Haifán: Palesztinában Brünn Je-
nő vezetésével Hagomlim néven csoportba 
szerveződtek. Pénzzel, szállással, munkák-
kal, protekcióval folyamatosan segítették 
egymást. Jól szervezettek voltak, állandóan 
leveleztek, ahogy valaki egy mérnöki mun-
káról értesült, szólt a társainak. A munka-
nélküli rászorulók számára pénzalapot hoz-
tak létre, hogy megéljenek, és itt is marad-
janak, akik már rászánták magukat az új-
rakezdésre. Első munkájuk napidíjas fizi-
kai munka volt: Kirjat Anavimban teraszo-
kat építettek, és kőfalakkal erősítették meg 
őket. Közben az óváros határán, egy bérelt 
házban kommunában éltek, összedobták a 
pénzt, és együtt főztek, mostak, közös ház-
tartást vezettek - fiúk-lányok vegyesen, ak-
koriban igen forradalmi módon.

Hamarosan sikerült mérnökként elhe-
lyezkedniük; a magyar mérnökök kezdték 

behálózni Palesztina területét. Városokban 
tevékenykedtek Tibériástól Haderán át Je-
ruzsálemig, mocsarak lecsapolási, városok 
csatornázási és építési munkálatait irányí-
tották mindenfelé. Nem mindenki volt mér-
nök, de aki máshoz értett, az is megtalálta a 
számítását: Brünn Pál a kocsik szakembere 
volt, s a tömegközlekedést kezdte szervez-
ni, sofőrtársaival ő hozta létre a későbbi 
Eged vállalatot.

Számos építész is akadt köztük, renge-
teg épület őrzi a kezük munkáját. Jeruzsá-
lemben a Talpiot és a Bet Hakerem negyed 
első házait is nekik köszönhetjük, s Reha-
viában is több házat húztak fel. Sőt, amikor 
1927-ben, a földrengés után megrongáló-
dott az al-Aksza mecset, akkor a mellesleg 
egyáltalán nem zsidóbarát Hadzs Amin al-
Husszeini főmufti őket kérte fel az épít-
mény megmentésére, s Brünn Jenő tervei 
alapján fél évig tartó munkálatok során vas-
beton gyűrűvel erősítették meg a mecsetet a 
kupola és a tartófalak között. És ebben az 
időben péntekenként az antiszemita mufti 
bőségesen megvendégelte a magyar szak-
embereket a Mecsetek terén. Az 1921-ben 
alijázott Beregi Ármin mérnök később így 
emlékezett vissza a hőskorra: „Bizony, 
akkor még szerszám sem volt az országban, 
magam csináltattam egy ukrajnai falusi ko-
váccsal az első szerelőszerszámokat. Mikor 
az első vasszerkezetű, tizenhat méteres kö-
tőt tizennégy méter magasra felhúzattam, 
és egy nap alatt kemény munkával a sok 
tanítóból, jogászból és hivatalnokból lett 
szerelővel összeszereltettem, s azok csak es-
te nézték meg, hogy mi lett a munkájukból, 
az egyik hangosan felkiáltott: Un das ham 
mir gemacht? (Jé, ezt mi csináltuk?)”

Shiri Zsuzsa
(Forrás: izraelinfo.com)

5780. Ijár-Sziván2020. május
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Gondolatok a gyermekekről XIV.
Az Igazgató Úr nevelési elvei

(Napi pedagógiai esetek)   
Kedves Olvasóim!

A következő eset meglehetősen érdekes. 
Adva van egy igazgató úr, aki meglehetősen 
szigorú, sőt mondhatni, hogy meglehetősen 
autoriter vezetői elveket vall. Érdekes, hogy 
a nevelési elveit minden kolléga éveken át 
elfogadta, sőt többen csatlakoztak is ehhez. 
Kérdés, hogy távozása után az új vezetőnek 
lesz-e módja a szeretetteljes, újszerű, a gye-
rekek fejlődését szolgáló elvek megvalósí-
tására. Tehát nézzük a kolléga nevelési el-
veit!

Az „Igazgató Úr” nevelési elvei    
Az Igazgató Urat pályám első hónapja-

iból ismertem. Nem követtem el helyesírási 
hibát akkor, amikor Igazgató Urat írtam, 
így nagybetűvel, az említett személy sokat 
tett annak érdekében, hogy elfelejtsék sze-
mélynevét. Ő maga volt a hatalom, meg-
győződéssel vallotta, vezetni csakis vasma-
rokkal lehet. „Kollégák, a munkahely nem 
szórakoztatóközpont!” - ismételgette rend-
szeresen az értekezleteken. Utólag vissza-
gondolva rá értem, miért csak nevében volt 
a pedagógusok közössége tantestület, de a 
testületi szellem soha nem valósult meg. A 
dolgozók távolságtartó magatartása emlé-
keimben még ma is visszatetszést kelt.

Az Igazgató Úr egy fővárosi általános 
iskolát vezetett, rendpárti vezető volt. Min-
den reggel korán érkezett, köpenyt vett ma-
gára, végigjárta az iskolát a pincétől a pad-
lásig. Megkövetelte, hogy útjára a hivatal-
segéd elkísérje. Azonnal ellenőrizte a taka-
rítók munkáját, a termek, a folyosók tisz-
taságát. Halk, de határozott utasítást adott 
munkatársának, ha nem fénylett igényei 
szerint a folyosói kövezet, a munka ismételt 
elvégzését követelte meg. Ébersége nem 
lankadt, a hét hat napján - akkor még szom-
batonként is tanítottunk - ezzel indult a nap-
ja. Mire a gyerekek lassan gyülekeztek - ne 
feledjük, a középméretű iskolákba is 600 - 
700 tanuló járt -, már az első ellenőrzését 
megtartotta. 

A reggeli ügyeletes pedagógusoknak 
már 7.20-kor a gyülekezőhelyen kellett áll-
niuk, elvárás volt, hogy a gyerekekkel fog-
lalkozzanak; beszélgessenek, érdeklőd-
jenek a látott esti filmekről, azaz lekössék a 
gyerekeket. Jaj volt annak az ügyeletes pár-
nak, aki egymással beszélgetett. Halkan, 
lopódzva lépett kollégái mögé, majd a kö-
vetkezőket mondta: „Szép reggelt, vacso-
rarecepteket cserélgetünk? Nem a gyere-

kekkel kellene foglalkozniuk?” A pedagó-
gusok válaszát meg sem várta. Nem érde-
kelte még az sem, ha a kollégák a szakmáról 
társalogtak. Az ügy itt nem záródott le, u-
gyanis, amikor az ügyeletes tanár a tanári 
szobába lépett, akkor az asztalán egy nyi-
tott, pecsétes papír várta, amelyben az Igaz-
gató Úr a munkafegyelem fontosságára 
hívta fel a beszélgető pedagógus figyelmét. 
A levél nyitott volt, így mindenki láthatta, 
ki is kapott feketepontot. Néhány kolléga 
dossziéban gyűjtötte ezeket a leveleket. 
Emlékeztette őket a magatartási füzetre. 

A reggeli műsor itt még nem fejeződött 
be. Noha a gyerekek még az aulában gyüle-
keztek, a tanárokat már küldte a tantermük-
be. Persze a többség, éppen a konfliktusok, 
az epés megjegyzések elkerülése miatt már 
sokkal korábban a termébe ment, de ha egy 
kolléganő, aki két gyerekét is óvodába vit-
te, s a csengetéskor még épp a kabátját vette 
le, akkor elhangzott a következő mondat: 
„Pontosan kell otthonról elindulni, akkor 
nincs késés. Nálam az nem hivatkozás, hogy 
két kisfia is van.” A megszégyenített kollé-
ganő első órájára lángvörösen ment. Legin-
kább azt mondta volna: „Hiszen még csak 
7.45 van!” - de senki nem szólt. 

Katonás rend volt az iskolában. A peda-
gógusok tanítványaikkal a termekben tar-
tózkodtak, gyerekek a folyosókon nem le-
hettek, hiszen az első óra előtt - a házirend 
szerint - minden tanulónak a teremben kel-
lett lennie. Az Igazgató Úr 7.50-kor bevo-
nult az irodájába, izzadságtól gyöngyöző 
homlokát megtörölte, s első kávéját meg-
itta. Úgy érezte, az iskolájában a legna-
gyobb rend van, tehát a munka biztonság-
gal elkezdődhet. 

Az első órát jelző csengetéskor karórá-
jára pillantott, nyugtázta, legalább az elek-
tromos óra betartja a szabályokat. Nagy 
öröm volt ez számára. 8.10-kor ismét el-
hagyta a szobáját, és folytatta korábban 
megkezdett szemléjét. Először a tanári szo-
bában szemrevételezte, ki az a kolléga, aki 
nem vitte fel a naplót. Előfordult, hogy a 
lent felejtett dokumentumot hóna alá kapta, 
majd vitte a megfelelő osztályba. Nem 
kopogott, feltépte az ajtót, s a következő 
megjegyzés kíséretében adta át az ott tanító 
kollégának: „Csak azért hozom én, mert 
nem sétál be segítség nélkül.” Választ nem 
várt, körbenézett, s lépett ki. Ám ha egy 
gyerek nem a megszokott helyen ült, 
azonnal megkérdezte: „Ez az új helyed, 

vagy önállósítottad magad?” A kérdezett 
felállt, s megadta a megfelelő választ. Az 
Igazgató Úr nagyon szerette, ha beavatkoz-
hatott. Azt a tanulót, aki a helyét elhagyta, 
azt azonnal kioktatta: „Még azért ott nem 
tartunk, hogy önként válaszd meg a helyed. 
Ha még egyszer…” - s itt egy fenyegetés 
hangzott el. A gyerekek felső tagozatra már 
tudták, az egész egy színjáték, a morgás, a 
zsörtölődés a hatalom fitogtatásának fog-
ható fel. 

Az Igazgató Úr reggeli sétája folytató-
dott, módszeresen járta a folyosókat, s fülét 
időnkét az osztályterem ajtajához tapasz-
totta. Igen, hallgatózott. Nem szerette, ha 
csönd van, mert az gyanús volt, ám azt sem, 
ha zaj szűrődött ki. A dolgozatírás csendje 
számára azt jelentette, lám, lám, a tanár me-
gint nem csinál semmit. Biztosan ül az asz-
talánál, s egyéb haszontalan dologgal fog-
lalatoskodik. Ilyenkor benyitott: „Csak azt 
akartam tudni, van-e itt valaki! Dolgozza-
tok, nem is zavarok!” Szemrevételezte, 
hogy a tanár éppen mivel foglalatoskodik. 
Becsukta maga után az ajtót, s folytatta reg-
geli ellenőrzését. 

Egy alkalommal az egyik teremből fur-
csa zajokat hallott, gyerekek vitáztak. „A 
tanóra rendjét, fegyelmét minden szakta-
nárnak biztosítania kell!” - fogalmazta 
meg sokszor. Tudta, a 7.b-ben egy nagyon 
komoly, hivatásszerető magyartanár tanít. 
Nem értette a helyzetet. Lépnie kellett, s 
azonnal cselekedett is. Belépett a terembe, 
összehúzott szemmel vizsgálódott. A lát-
vány sem volt semmi, ami fogadta, ugyanis 
a helyiséget átrendezték. A tanterem sokkal 
inkább hasonlított egy konferenciaterem-
hez, mint az általa megszokott tanterem-
hez. Minden tanuló látta a másikat. A kol-
légája is a gyerekek között ült. „Mi folyik 
itt? Nincs óra?” - kérdezte indulatosan. A 
tanár felállt, halálos nyugalommal vála-
szolta: „Foglalj helyet közöttünk, Igazgató 
Úr! Mi most a szónoki beszédről tanulunk. 
S ha egy ilyen beszéd nem tökéletes, akkor a 
hallgatóság beleszólhat! Ezt gyakoroljuk, 
ha tetszik, játsszuk el!” Az Igazgató Úr nem 
tudta a helyzetet kezelni. Kollégája - meg-
ítélése szerint - nem tanított, ráadásul ren-
detlenséget csinált, sőt anarchikus állapo-
tokat teremtett. „Nem élek a meghívással, 
ha hospitálni akarok, akkor arról korábban 
értesítelek.” Elhagyta a terepet. Idő előtt 
tért vissza irodájába, komoly fejtörést oko-
zott számára a korábbi látvány. Fel-alá jár-
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Sömini

kált, tanácstalan volt. „Romlik a rend, az 
eredeti megoldásoknak határt kell szabni!” 
- fogalmazódott meg benne. Tudta a meg-
oldást, a hangosbeszélő mikrofonjához lé-
pett, s a kicsöngetés előtt két perccel szigo-
rú hangon tudatta a tanári kar minden tag-
jával a következőket: „A nagyszünetben a 
tanulóifjúság a tantermekben kell marad-
jon, a kollégák pedig siessenek a nevelői 
szobába, ahol nagyon fontos, a jövőt érintő 
kérdésekről kell beszélnünk.” Két órája 
volt az Igazgató Úrnak, hogy felkészüljön 
az általa összehívott megbeszélésre. 

Már az első szünetben azt találgatták a 
kollégák, mi is történhetett. A magyartanár 
rejtélyesen mosolygott. Tudta, ő lesz az ala-
nya, tárgya az igazgatói kirohanásnak. Nem 
izgatta magát. Volt annyira felkészült, mű-
velt, hogy a dolgokat felülről tudta szem-
lélni, ezért sem élt át soha személyes konf-
liktusokat.

S mi hangzott el? Körülbelül ennyi! 
„Kollégák! Olyan munkafegyelmi vétséget 
tapasztaltam a mai napon, amely megen-
gedhetetlen. A korszerűség, a modernizmus 
nem jelentheti a tanórák fegyelmének fel-
bomlását! Mert az csak látszat korszerűség, 
ha a termet átrendezzük. De ki fogja vissza-
rendezni? S az nem modern eljárás, ha a 
gyerekek egymás szavába vágva vitatkoz-
nak. Itt állok én, úgy nőttem fel, hogy a pa-
dok nem is voltak szétszedhetők, de ember 
lett belőlem? Legyen rend a teremben, az 
asztalokon, s utána a fejekben is az lesz! To-

vábbá, engem senki ne hívjon órára, mert 
én pontosan tudok mindent. Nem gondo-
lom, hogy erről vitát kellene nyitnunk. 
Kérek mindenkit, foglalja el a helyét a gye-
rekek között, a bástyán!” Az Igazgató Úr 
ennyit mondott, többen már álltak is föl, ám 
a magyartanár felemelkedett. A követke-
zőket mondta: „A renitens tanár én vagyok. 
Nem szeretem, ha ködösen fogalmaznak. 
Vállalom a felelősséget. De öntsünk tiszta 
vizet a pohárba! Milyen eljárás az, hogy a 
vezető az információit hallgatózással szerzi 
meg? Milyen eljárás az, hogy az órákat 
megzavarja? Ami pedig a módszertani sza-
badságot illeti, arról nekem más vélemé-
nyem van, s alkalom adtán megosztom a 
tanári testülettel. Ez nem tizenöt perc té-
mája!” - A kolléga szavait néma csend kö-
vette. Az Igazgató Úr sápadt volt, talán éle-
tében először találkozott ellenvélemény-
nyel. Ezek a mondatok után látszott, hogy 
senki nem kíván vitába keveredni. A taná-
rok indultak dolgukra, kiürült a tanári szo-
ba, csak az igazgató maradt ott. „Nem, ez 
nem iskola, ez cirkusz!” - ismételgette. 

Csak ennyi történt négy óra leforgása 
alatt az iskolában. Az Igazgató Úr ellensze-
gülésnek, lázadásnak tekintette a történte-
ket, ám kellően felháborodott ahhoz, hogy 
ellenőrző körútját legalább arra a napra fel-
függessze. 

Mindez októberben történt, az Igazgató 
Úr tanév közben kezdeményezte nyugállo-
mányba vonulását. December végén hagy-

ta el úgy azt az intézményt, ahova huszon-
két éven át bejárt, hogy senkinek nem szólt 
elhatározásáról. A téli szünet letelte után az 
igazgatóhelyettes fogadta a kollégákat, s 
felolvasta az Igazgató Úr levelét. 

„Kollégák! Önök arra kényszerítettek, 
tartsak önvizsgálatot. Megtettem. Be kellett 
lássam, nem tudok mások helyett intenzí-
ven, szívósan dolgozni. Sokan úgy véleked-
nek, ez az öreg csont rendmániás, de az én 
hitvallásom, csak a fegyelem az, amely a si-
kerekhez elvezet. Ma ezt nem látom Önök-
ben. Most látszólag én futamodok meg, de 
nem kell sok idő, s rá fognak jönni, hogy az 
az út, amit divatból követnek, nem vezet se-
hova. Mindezért vonultam nyugdíjba, a tar-
tásomat akarom megőrizni, s ezt itt ma nem 
lehet!.”

A levél szövege megdöbbentést keltett, 
de tudomásul vették a pedagógusok. 

Néhány kolléganő összesúgott: „azért 
az Igazgató Úrnak van stílusa!” 

S hogy mi történt a vezető távoztával? 
Semmi különös. Két év is eltelt, mire a gör-
csös rend feloldódott. Az új vezető érdeme 
volt, hogy a vak fegyelem helyére értelmes 
munkakedv, szeretetteljes légkör költözött, 
ugyanakkor nem jött létre anarchia, kiváló, 
kellemes közösség kovácsolódott össze. Az 
Igazgató Úr többet nem lépte át az iskola 
küszöbét, pedig minden ünnepélyre, ren-
dezvényre meghívták. 

Talán jól van ez így. 
Csillag Ferenc

Hogy most befejeződött a felavatás, Mózesem jól figyelj rám, elmondok neked pár fontos szabályt:
Ároné legyen egy borjú a bűntől megszabadító vétekáldozat és egy kos az égőáldozat,
a népnek egy kecskebakot vétekáldozatra hozass,
ne felejtkezzetek meg a munka megszenteléséről: a lisztáldozatról sem, szóval tanuljatok sokat,
égőáldozatnak egy egyéves borjú meg egy juh a változat, ja, egy ökröt és egy kost a békéért hozass!
Tudsz-e még követni? A lényeg, ha mindent pontosan csináltok sorban,
akkor - remélem - közelebb kerültök hozzám nyomban.

Tanuljátok meg még a munkafázisokat:
a levágást, a vérhintést, az égetést, a mosást - mosásra vár egy pár testrész és belső rész -,
jöhet ezután a füstölés, a lengetés, és az nem porhintés, hogy áldásra vár a nép, 
szóval a tennivaló nem kevés, többször el fogom még mondani, egyszer nem elég,
és mind közben mosakodás és átöltözés, és vigyázz, tiszta helyen egyétek a lengetés szegyét,
fontos tehát a mikor és hol legyen a szent evés, szenteljétek meg magatokat, mert szent vagyok én!

Ugye, tudod, hogy történt egy súlyos üzemi baleset az előírások megszegése, be nem tartása miatt:
két ember meghalt, ezért elrendelem a zéró toleranciát, mert az italozás a munkára kihat,
nem tűröm a lazaságot, az arroganciát, s mától szeszes italt a Szentélyben senki nem ihat.

Különbség van tiszta és tisztátalan állat között, a lényeget, végül, a néppel gyorsan közöld!
Tehát csak kóser húst egyetek, később részletezem ezeket, 
itt most annyit, hogy a négylábúak kérődző, hasított patájúak, páros ujjúak legyenek,
a halak uszonyosak, pikkelyesek, a madarak házi szárnyasak legyenek, 
undorító dögöt ne egyetek, ennyi most elég legyen, Isten veletek!

Lefkovics Péter
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Jelentés az erkélyről
A vallás és az orvostudomány viszonyáról

Előzmények a témához
Jómagam a rizikócsoporthoz tartozom, 

tehát bezárkóztam a négy fal közé. Meg-
próbálom valahogy normalizálni az élete-
met, persze kérdés, hogy mi a normalitás. 
Futok az erkélyen és nézem az utat, ame-
lyen a koronavírus előtti életemben a szi-
getre jártam. Az utca a ház előtt teljesen 
néptelen, a távolban néhány élőlényt látok. 
Talán emberek. Ketten éppen a gyalogos 
átkelőn mennek át. Egy kicsit balra a másik 
kettő a buszmegállóhoz igyekszik. Vajon 
miért mennek és hova? A normalitás jelei 
szinte futurisztikusnak tűnnek: „Emberek 
az erkélyen kívül!” Abszurdum. 

A ZDF-en (a német második TV-adón) 
hallottam, hogy a hajléktalanoknak előírták 
a lakhely elhagyási tilalmat. Igaz, ez a Heu-
te-Show című Comedy-műsorban volt, 
vagyis direkt abszurdum. De nem sokkal 
abszurdabb, mint az a budapesti plébános, 
aki az ellenzéki parlamenti képviselőknek 
ajánlotta gyóntató távszolgálatait, ha gond-
juk lenne a koronavírussal. 

És az abszurdum kategóriáját súrolja a 
gondolat, amit egy katolikus püspök közve-
tített hívei felé, miszerint a „koronavírus-
nál vannak ártalmasabb betegségek”. Az 
abortusz, a család intézményét fenyegető 
szétesés és a „vírusos” világháló, a „lelki 
vírusok”, amelyek a koronavírusnál is ve-
szélyesebbek. Na, ja.

Az igazsághoz tartozik, hogy a végén a 
püspök úr a kézmosás szükségességét is 
megemlítette, mert hát Semmelweis Ignác 
is felismerte a higiénia fontosságát. A 
„szentelmények” - így a püspök - nem ad-
hatnak abszolút biztonságot a járvány ellen, 
amint „a frigyláda jelenléte a filiszteusok 
elleni csatában sem akadályozta meg az iz-
raeliták vereségét”. (http://vasarnap.hu/
2020/03/14/szekely-janos-puspok)

Ha egy püspök mondja, akkor biztosan 
így is van!

Izraelben egy rabbi azt ígérte híveinek, 
hogy a vírus nem meri átlépni az ország ha-
tárát. Amikor ez mégis megtörtént, a Gay 
Pride eseményét tette felelőssé. Három 
kollégája konstruktívabb volt: egy helikop-
teren berepülték az ország határát, mi-
közben szüntelenül imádkoztak. Tudjuk 
most már, hogy ez sem használt.

A MAZSIHISZ (Magyar Zsidó Hitköz-
ségek Szövetsége) az izraeli askenáz főrab-
bira hivatkozva azt ajánlotta, hogy az em-
berek ne érintsék ajkukkal a mezuzát: „Ha 
megoldható, kérjük, hogy ideiglenesen te-
kintsünk el a mezüzék megpuszilásától, zsi-

nagógáinkban a tóra megcsókolását füg-
gesszük fel, rituális fürdőt, a mikvét csak 
egészséges emberek használják, a péntek 
esti (szombati) kalács szétosztása során pe-
dig ne kézzel osszuk ki a mocit”. (Kibic Ma-
gazin https://akibic.hu/2020/03/05/nem-
javasolja-a-mezuzak-megcsokolasat-a-
koronavirus-). Ezt követően a zsinagógai 
istentiszteleteket be is szüntették!

Az orosz pravoszláv egyház szigorú hi-
giéniai utasításokat adott ki, hogy megelőz-
ze a fertőzéseket az áldozás során. Az egy-
házi illetékesek kitértek arra is, hogy van-
nak túlbuzgók, akiket nem is a hit, hanem a 
„komszomol lelkesedés” fűt. Döbbenetes 
párhuzam a kommunista ifjúsági szervezet 
és a hívők magatartása között, nemde? Hi-
vatkozva Márk evangéliumára (Mk 16, 18) 
ezek a túlbuzgók hirdetik, hogy „nekünk 
semmi sem tud ártani”. Azt hiszem, hogy a 
„komszomol” buzgóság ebben az esetben a 
közösségbe vetett hitet jelenti, az egyfor-
mák erejének tudatát. Éppen ezért most ta-
lán nem csak kritizálni, sértegetni, vagy pa-
rancsolni kellene, hanem együtt is lehetne 
érezni a hívekkel. Vagy?  

Egy szentpétervári pap óvatosságból 
nagyvonalúan lemondott kezének csókolá-
sáról, és egyéb biztonsági intézkedésekről 
is beszélt a nyájnak, amiért modernistának 
bélyegezték meg. Talán még baja is lesz eb-
ből. Az egyház ugye azért egyház, hogy el-
hárítsa a modernitás „lelki vírusait”. De né-
ha - úgy tűnik - a lelkeket is képes elhárí-
tani.  

Történeti előzmények   
1893-ban Löw Immánuel szegedi rabbi, 

orientalista és művelődéstörténeti író 
(1854-1944) kiadta apja (Löw Lipót, u-
gyancsak szegedi tudós rabbi) németül írt 
Összes műveit (Gesammelte Werke). Ezt a 
többkötetes művet akkor találtam meg, a-
mikor a zsidó szülésznőkről és a szülés kö-
rülményeiről kerestem kultúrtörténeti ada-
tokat. A III. kötetben ezenkívül megtalál-
tam egy fejezetet az orvosokról (Zur Me-
dizin und Hygiene, 1860. 367-406.) Az ott 
olvasható érdekes, olykor kuriózum értékű 
példákból ismertetek néhányat szomorú 
aktualitásuk kapcsán.

Az ősi judaizmus szigorú irányzata nem 
tartotta helyesnek az orvosi segítséget. Pél-
da erre a 2 Krón 16, 12-13, amely arról szól, 
hogy Júdea királya nem az Úrhoz, hanem 
orvosért kiáltott betegségében. Bele is halt! 
Igen ellentmondásos ebben a vonatkozás-
ban Ben Szira könyve, amelynek 38. feje-

zetében a szerző többször hangsúlyozta az 
orvos fontosságát. Minden lelki tisztulás 
mellett - mondja Ben Szira - szükséges az 
orvos segítsége igen is (38, 12-13). Egy sor-
ral lejjebb, a 15. versben mintha meggon-
dolta volna magát és elkezdett hirtelen fe-
nyegetőzni: aki bűnt követ el a Teremtő el-
len, az csak vegye igénybe az orvosi se-
gítséget! Hogy kell ezt értenem? Az orvos 
lenne a büntetés végrehajtója? 

Ezt az ambivalenciát tükrözte a Talmud 
is. A tannaiták (i. e. 4 - i. sz. 3. század) kö-
zött például nem volt orvos, se patikus. A-
mikor R. Cadok majdnem halálra böjtölte 
magát, az orvosok R. Johannan ben Zakajt 
hívták hozzá, hogy imával gyógyítsa. Meg 
is gyógyította! (BT Brachot 5, 5)

A Sabbat traktatus 55a oldala szerint az 
emberiség összes betegségének, de minden 
egyes ember bajának is a bűn az oka. Az 
Avot 5, 9 is ezt hangsúlyozza. (Szerintem az 
5, 8 is erről szól, de ezt Löw Lipót nem em-
lítette, ezért csak zárójelben mondom.) És 
hát már Cicero is mondta, hogy ha az em-
bernek meg kell gyógyulnia, akkor mind-
egy, hogy jön az orvos, vagy sem, magától 
is meggyógyul: „Si fatum tibi est. ex hoc 
morbo convalescere, sive medicum adhibu-
eris, sive non, convalesces. Item, si fatum ti-
bi est, ex hoc morbo non convalescere, sive 
tu medicum adhibueris, sive non, non con-
valesces. Et alterutrum fatum est, medicum 
ergo adhibere. nihil attinet.” 

A filizófiai fatalisták tehát felesleges-
nek, a vallási fatalisták pedig bosszantónak 
tartották az orvosi beavatkozást. 

Ugyanakkor a talmudi szövegekben 
többféle gyógyszer említését is megtalál-
juk. A tannaita korszak végén már két orvos 
neve is felmerült: Samuel Jahinaj és R. 
Chanina. Abból, ahogy a kéz és láb reggeli 
és esti mosásáról beszél, a későbbi rabbik 

5780. Ijár-Sziván2020. május
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Magyar zsidó szeszfőző család leszármazottja
a legendás amerikai úszó

(például Rappoport) arra következtettek, 
hogy Samuel Jahinaj alkalmazta a boroga-
tásokat. Az úgy nevezett gáoni korszákban 
(i. sz. 500 - ca. 1038) R. Nitromaj (Pum-
badita 718-738) a kiddus borra azt állította, 
hogy használ a szembetegség ellen, ezért 
gyógyszernek tartotta. 

Maimonidész (1137-1204) rabbi, orvos, 
filozófus, az egyiptomi szultán személyes 
orvosa kritizálta a talmudi gyógymódsze-
reket, ő nemcsak a vallást, de az orvostudo-
mányt is képviselte egy tudós személyében. 

Az úgy nevezett arab kulturális kor-
szakban (10-12. század) már a rabbik is 
többet foglalkoztak az orvostudománnyal. 
Szalonikai R. Slomo ha-Levi 1575-ben kia-
dott prédikációs kötetben két orvosi isko-
láról beszélt. Ennek ellenére a rabbi arra pa-

naszkodott, hogy az orvosi kezelések sok 
időt vettek el az imádkozástól. Ezért dicsér-
te a jámbor francia zsidókat, akiknek az ima 
fontosabb volt. 

A francia és a német zsidók körében az 
orvosok nem részesültek olyan tisztelet-
ben, mint a keleti kultúrában. Rási (Rabbi 

Slomo Jicchaki, a híres kommentáríró, 
1040-1105) is csak a körülmetélés kapcsán 
említette az orvosokat. 

Galíciában és Észak-Magyarországon 
az orvosoknak napjainkban is - így Löw Li-
pót 1860-ban - a praxisukat gyakran „osz-
taniuk” kell a rabbikkal.

Vajon mi lesz a járvány utáni életben?
Nos, milyen lesz az orvosok megítélése 

a járvány után? Minden bizonnyal még job-
ban fogjuk tisztelni őket. Legalábbis egy 
darabig. És hogyan vizsgázik a vallás, az 
egyházak, a vallási közösségek? Fontos 
lesz az embereknek továbbra is a közösségi 
ima, a rabbi szava, vagy a pap döntése? 
Vagy a járvány hozzájárul a vallás értéké-
nek csökkenéséhez?

Hrotkó Larissza

Mark Spitz kilencszeres olimpiai bajnok 
amerikai úszó magyar gyökereit kutatva a 
Nemzeti Sport kiderítette, hogy ükapja, 
Elefánt Móric a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei kis falu, Nyírkarász szeszfőzője 
volt.

A 70 éves legendás sportember január-
ban néhány napot Magyarországon töltött 
az M4 Sport - Az Év Sportolója 2019 Gála 
díszvendégeként, s akkor arról beszélt, tud-
ja, hogy apai ágon van magyar kötődése, de 
a részletek előtte sem világosak.

A Nemzeti Sport ezek után megkísérelte 
rekonstruálni a kaliforniai Modestóból 
származó sportember családfájának ma-
gyar ágait. A több hónapos kutatómunká-
ban az újság szakmai támasza Szalánczi 
Krisztián történész-családfakutató volt, aki 
a Dél-dunántúli Történelmi és Sajtótörté-
neti Egyesület elnökeként - Hajnal Enikő 
(Családfaállítók) segítségével - több ma-
gyarországi, illetve amerikai adatbázis és 
levéltár anyagát vizsgálta a Spitz család 
múltjának dokumentumait keresve.

Az nso azt írja, az elmúlt évtizedek ma-

gyar sajtócikkeit böngészve visszatérő e-
lem, hogy az ősök a Nyírségből vándorol-
tak ki a századforduló környékén, s a ma-
gyar szálat az apa, Arnold Spitz oldalán le-
het visszafejteni. Anyakönyvi kivonatok 
mellett az 1910-es, az 1920-as és a későbbi 
amerikai népszámlálási iratokat is tanulmá-
nyozva kiderült, hogy Mark Spitz dédanyja 
Elefánt Terézia néven született Magyaror-
szágon.

„Az első hallásra furcsa, ám zsidó csa-
ládoknál előforduló Elefánt vezetéknév a 
magyar ősök származási helyének azonosí-
tása szempontjából kulcsfontosságúnak bi-
zonyult” - fogalmaz a Nemzeti Sport.

Elefánt Terézia magyarországi gyöke-
reit Ignác bátyja révén sikerült rekonstru-
álni, az ő házassági anyakönyvi kivonatá-
ban szerepel, hogy a szüleit - így Terry Ele-
fánt szüleit is - Elefánt Móricnak és Wein-
stein Katalinnak hívták. Elefánt Sámson Ig-
nác születése ott van a nyírkarászi bejegy-
zések között.

„Egyszóval semmilyen kétely nem le-
het, hogy az Elefánt család nyírkarászi ille-
tőségű volt, Terézia édesapja, Elefánt Mó-
ric szintúgy ott született, édesanyja, Wein-
stein Katalin pedig a bejegyzések szerint 
kisvárdai születésű volt” - mondta Szalán-
czi Krisztián.

Az édesapa foglalkozását más forrásból 
ismerték meg, az amerikai sportcsillag ük-
apja mintegy másfél évszázaddal ezelőtt 
szeszfőző volt Nyírkarászon.

„Öröm és büszkeség nekünk, nyírkará-
sziaknak, hogy kiderült, Mark Spitz család-

ja kötődik a településünkhöz” - mondta a 
lapnak Szalmási József, Nyírkarász polgár-
mestere. - „A 19. század végén itt élő Ele-
fánt család történetét nem ismerem, ilyen 
nevű lakosról nem hallottam. A helyi zsidó-
ság életében a második világháború teljes 
törést jelentett, a régi zsidó temető azonban 
ma is megvan, az önkormányzat gondozza, 
évente öt-tíz látogató felkeresi még. Ha az 
amerikai úszó úgy döntene, hogy felkeresi 
felmenői otthonát, mi nagyon szívesen lát-
juk őt.”

Mark Spitz a Nemzeti Sport megkeresé-
sére azt írta: „Érdekelne a felfedezés, öröm-
mel mennék Nyírkarászra.”

Forrás: akibic.hu
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Ám ehád, lev ehád
Ki ne ismerné a címben szereplő szavakat; 
egy nép, egy szív. Most, hogy ilyen nehéz 
helyzetben van az egész világ egészen mást 
jelent ez, mint eddig.

Nemrég ültük meg a széder estéket, 
melynek viszonylag az elején közvetlenül a 
„má nistáná” (Miben különbözik ez az este 
a többitől?) után a feleletben szerepel a kö-
vetkező szakasz.

 ֱא�ֵהינּו' ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ה
ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו� הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני 
ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו 
ת  ם ֶא י נּו יֹוְדִע ם ֻּכָּל י נּו ְזֵקִנ ם ֻּכָּל י בֹוִנ נּו ְנ ם ֻּכָּל י ֲחָכִמ
ַהּתֹוָרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים.

„Fáraó rabszolgái voltunk Egyiptom-
ban, de Örökkévaló I.nünk erős kézzel, ki-
nyújtott karral kivezetett onnan bennünket. 
Ha a Szent, legyen áldott, nem vezette volna 
ki elődeinket Egyiptomból, akkor mi, meg a 
fiaink és az unokáink máig is a Fáraó rab-
szolgái lennénk ott. Ezért akármilyen oko-
sak, akármilyen bölcsek, a Tóra akármi-
lyen alapos tudói lennénk is, kötelességünk 
elbeszélni az egyiptomi kivonulás történe-
tét…” (Peszáchi Hágáda)

Leginkább a kiemelt részekből látszik, 
hogy a zsidóságban nincs különbség ember 
és ember között, mindenkire egyformán 
vonatkoznak a szabályok, mindenki egyen-
lő. Akármilyen plusz tulajdonsággal, va-
gyonnal stb.-vel is rendelkezik valaki az 
„átlaghoz” képest.

A széder este mindig különleges volt 
számomra, pláne azóta, hogy nagymamám 
megosztott velem egy történetet. A holoka-
uszt előtt (is) Zuglóban éltek szüleivel és 
testvérével, nem túl jó anyagi körülmények 
között. Ő még kislány volt ekkor, de vilá-
gosan emlékszik arra, hogy az ő apukája 
még a náluk szegényebbeket is meghívta 
magukhoz széder estére, bármennyire is 

szegények voltak, a szédert mindig tisztes-
ségesen megülték. Aztán néhány évvel ké-
sőbb már nem volt lehetőségük együtt tölte-
ni ezt a különleges ünnepet, nagymamám 
apukája és anyukája is a vészkorszak áldo-
zata lett. E történet ismeretében én nem 
siránkoztam sokáig azon, hogy idén nem 
tudtam a barátaimmal lenni széder este, 
ahogy sok éve mindig…

Az, hogy nincs különbség ember és em-
ber között, napjainkban még inkább megta-
pasztalható, és most egy kicsit gondolkoz-
zunk makroszinten (nem feltétlenül a zsi-
dóságon belül maradva). A koronavírus 
gazdagot és szegényt, okosat és butát, ha-
talommal rendelkezőt és ezzel nem bírót 
ugyanúgy megtámadhat. Erre remek példa 
Boris Johnson, brit miniszterelnök, akit na-
pokig az intenzív osztályon ápoltak a be-
tegség miatt. A kórt nem érdekli az, hogy ő 
a világ egyik vezető nagyhatalmának mi-
niszterelnöke.

Néhány évvel ezelőtt, amikor az ELTE-
n tanultam szociológiát, lehetőségem volt 
Heller Ágnes (és Gábor György) egy szaba-
don választható kurzusán részt venni. A 
tárgy címe „szabadságfilozófiák” volt. A 
vizsga csoportosan zajlott, szóban. Az álta-
lam nagyra becsült filozófus asszony azt 
kérdezte a vizsgán, hogy mik azok a dol-
gok, melyre nem tud az ember hatni, be-

folyásától független. Emlékszem, ő példa-
ként az időjárást említette…

A sokak által ismert pillangó-hatás lé-
nyege az, hogyha valami/valaki válto-
zik/változtat akár egy kicsit is a világ egy 
pontján, az hatással lesz (lehet) a Föld bár-
melyik pontjára sőt, akár egészére is. Ugye 
nem kell elmesélnem, hogy mi történt Vu-
hanban decemberben (pontosabban 2019. 
novemberében, csak egy ideig eltitkolták), 
ami a mi életünket is ennyire megváltoz-
tatta.

A fenti mozaikok tanulságai
Bármennyire is azt hisszük, hogy befo-

lyásunk (kontrollunk) alatt tudjuk tartani a 
történéseket, életünket, tévedünk. Ez a je-
lenség nem csak mostanra igaz, hanem szü-
letésünktől halálunkig, ezért bár tudom, 
könnyű mondani, de teljesen felesleges rá-
stresszelni olyan dolgokra melyekre úgy 
sincs hatásunk.

Ennél volt sokkal rosszabb már a hely-
zet a világtörténelemben, van mit ennünk, 
lehetőségünk van kommunikálni mások-
kal.

Most igazán be lehet bizonyítani Izrael 
szlogenjét! Ám ehád, lev ehád! Egy nép, 
egy szív! Aki teheti segítsen a másik zsi-
dónak (nem zsidónak), és aki segítségre 
szorul, az kérjen segítséget másoktól, le-
gyen szó testi, lelki vagy bármely más te-
rületen megjelenő igényről. A világ jobbá 
tétele (tikun olám) e nehéz helyzetben is 
megvalósulhat, de ehhez szükség van egy 
„adó” és egy „fogadó” félre, körülbelül 
úgy, mint egy alapvető kommunikációs 
modell esetében.

Mindenben érdemes a jót keresni. A sok 
negatívum mellett, van pozitív hatása is an-
nak, hogy ennyit vagyunk otthon…

Forrás: www.zsblog.hu

Idestova egy hónapja sokan bezártságban 
töltjük az időnket. Mások, egymás és saját 
egészségünk megóvása érdekében bezártak 
a közösségi együttlétek helyei, üresek zsi-
nagógáink, csendesek a padsorok. 

Először arra gondoltam, akik rendsze-
res zsinagóga-látogatók, hogyan fogadják, 
viselik majd e zárlatot. Persze mindenki 
tudja, hogy a távolmaradás valamennyiünk 
védelmét szolgálja, de mégis… biztosan hi-
ányzik majd a megszokott rítus, a beszélge-
tések, az együttlét, a hely atmoszférája.

Nem tudom, más közösségeknél miként 
oldották meg, hogyan pótolták a „kimara-

dást”. Bizonyára hasonlóan a Frankel-kör-
zethez, ahol a közösséget egyesítő rabbink 
nem bízta a véletlenre a dolgot. Nem kellett 

kivárni az idő múlását, az élet normális 
medrébe visszatérését. Akinek volt lehető-
sége, nem kellett lemaradnia szombat fo-
gadásról, de még a Széder estét is együtt 
tölthettük. Nem is akármilyen volt ez utób-
bi, hiszen a megszokottnál meghittebb al-
kalom volt, még családiasabb környezet-
ben telt ez az este. Akik gép elé ültek, va-
lamennyien saját lakásukban, mégis együtt 
kísérhették figyelemmel rabbink elbeszé-
lését az egyiptomi kivonulásról, a szabadu-
lásról. És elhangozhatott a szokásos kérdés: 
Miben különbözik ez az este a többitől? 

Porosz Péter

Miben különbözik ez az este a többitől?

5780. Ijár-Sziván2020. május
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Maga a krav maga
„A védekezésednek gyorsabbnak és 
egyszerűbbnek kell lennie az ellenfél táma-
dásánál, különben nem lesz hatásos. Az ut-
cán meglepetés és stressz hatására a tested 
ösztönösen fog reagálni. A krav maga 
igyekszik ezeket a mozdulatokat korrigálni 
és felhasználni, hogy minimális idő alatt 
maximális hatást fejtsenek ki…”

Lichtenfeld Sámuel nemcsak a pozso-
nyi magyar zsidó közösség megbecsült tag-
ja, hanem korábban cirkuszi artista, majd 
ökölvívó és súlyemelő is volt, miközben 
nyomozóként dolgozott a rendőrségnek. 
Főfelügyelőként beosztottjait önvédelemre 
oktatta. Felesége is igen aktív sportéletet 
élt, úszott, gimnasztikázott-tornázott, bir-
kózott és bokszolt is. 1910-ben ebbe a spor-
tos, öntudatos zsidó közegbe született meg 
Lichtenfeld Imre, aki mondhatni az anya-
tejjel szívta magába a sport szeretetét. Első 
díját 1928-ban nyerte, a szlovák nemzeti 
ifjúsági bajnokságon, majd egy évvel ké-
sőbb három nemzetközi versenyen - boksz, 
birkózás és torna - szerzett érmeket.

Az 1930-as évek közepére aztán meg-
változtak a dolgok, Pozsonyban is felerő-
södtek az antiszemita hangok, amelyek oly-
kor tettlegességig fajultak. Lichtenfeld Im-
re ekkor döbbent rá: nem az számít, hogy az 
ember sportol-e, hanem az, hogy meg tud-
ja-e védeni magát. Csoportot szervezett zsi-
dó fiatalokból, akik mindannyian rendel-
keztek küzdősportos múlttal. Meg akarták 
védeni a pozsonyi zsidónegyedet az anti-
szemita bandák támadásaitól. A csoport 
négy éven át működött. Ebből az időből 
származnak a ma ismert krav maga gyöke-

rei.
Lichtenfeld Imre 1940-ben végül el-

hagyta szülőhazáját, és elindult Izraelbe, 

azaz akkor még Palesztinába a Pancho ne-
vű hajóval. Útközben adódtak problémák: 
Lichtenfeld, a saját életét kockáztatva, be-
ugrott a vízbe, hogy egy beesett embert ki-
mentsen - szerencsétlen módon borzalmas 
fülgyulladást kapott, és mikor a hajó 1940. 
október 9-én zátonyra futott az Égei-ten-
geren, négy társával egy lélekvesztő kis ha-
jón elindult Krétára, hogy segítséget kér-
jenek. Öt kimerítő nap után talált rájuk a 
brit haditengerészet egysége, amely Egyip-
tomba vitte a kis csapatot. Lichtenfeldet 
megoperálták, de a műtét nem volt sikeres, 
mert a kórházban újabb fertőzést kapott, és 
az arca egyik fele lebénult. Végül a brit had-
sereghez került, ahol a cseh légióban kez-
dett szolgálni.

Két hosszú év után jutott csak el Izrael 
vágyott földjére, ahol azonnal csatlakozott 
a Hagana és a Palmah földalatti mozgal-
makhoz, és tanítani kezdte fegyvertelen ön-
védelmi módszerét. Annyira sikeresnek bi-
zonyult a dolog, hogy 1948-ban, amikor 
létrejött az új Izraeli Állam és vele együtt az 
izraeli hadsereg, Lichtenfeldet azonnal al-
kalmazták kapcsolattartóként és testneve-
lési-erőnléti trénerként is. Tizenhat évet töl-
tött a hadsereg kötelékében, ahol végleges 
formájában megszületett a krav maga, mint 
hivatalos harcászati és önvédelmi technika. 

1964-ben Lichtenfeld nyugdíjba ment, 
és elkezdte széles körben is terjeszteni a 
krav magát. Tanítványait nemcsak harcá-
szatra, hanem cionizmusra, a másik ember 
tiszteletére és a föld szeretetére is tanította, 
valamint arra - és ez mind a mai napig min-
den krav maga teremben elhangzik -, hogy 
a cél a konfliktus megelőzése. Felesleges 
erőfitogtató bunyózásba belemenni, de ha 
valaki megtámad, és nincs már más lehe-
tőséged, akkor az erő a megoldás, és a krav 
maga az egyik leghatékonyabb módszer, 
hogy megvédd magad.

Bea Bar Kallos
(Forrás: izraelinfo.com)
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A járvány segített, hogy élő kapcsolatom legyen
a zsidó közösséggel

„Persze tudom, borzalmas időket élünk. De 
az elszigeteltség hozzáférést biztosított a 
számomra egy olyan dologhoz, amelyre 
szükségem van ahhoz, hogy úrrá legyek a 
pánikon. Ez pedig a kapcsolat. A rituálé. 
Egy ősi közösség, amelyre lehet támaszkod-
ni.”

A koronavírus előtt évekig nem jártam 
zsinagógába. Most sokkal több a kapcsola-
tom a zsidó közösséggel. „Mész arra az 
éneklős dologra?”, írja nekem egy bará-
tom. Délelőtt 11:58 van. Dolgozom, ő pe-
dig 800 kilométerre van tőlem. Az éneklés 
12-kor kezdődik. „Mindjárt”, válaszolom.

Előbb érek oda, mint ő. A zene akkor 
kezdődik, amikor megérkezem. Vidám és 
szeretetteljes a hangulat, bár nem biztos, 
hogy ismerek egyáltalán bárkit. Énekelni 
kezdek - hangosan. A barátom valamikor a 
dal végén kapcsolódik be, habár nem látom, 
pontosan mikor megérkezik, nem hallom a 
hangját sem. Facebook livestream-ben va-
gyunk, és az óra végére 90 másik társunk-
kal  fogunk együtt énekelni.

Nem tudom megállni, hogy ne moso-
lyogjak. Évek óta ez az első alkalom, hogy 
egy olyan csoporthoz csatlakozom, amely-
nek tagjait az köti össze, hogy mindannyian 
zsidók. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, egy 

nemzetközi járványra volt szükség.
Középiskolás koromban vidéken lak-

tunk, ráadásul krónikus betegségben szen-
vedek, nehéz volt bekapcsolódnom a zsidó 
életbe. A zsinagóga egy órára volt tőlünk 
kocsival, ami csak ritkán fért bele az ener-
giámba és az időmbe. De most a koronaví-
rus járvány idején történt valami, ami se-
gített. Mivel bezártak a nyilvános terek, 
számos közösségi esemény átköltözött az 
online térbe. És most végre a zsidóság min-
denki számára hozzáférhető!

A naptáram tele lett zsidó programok-
kal. Tórát tanulok, kóser sütő-tanfolyamon 
veszek részt, bekapcsolódtam egy meditá-

Lichtenfeld ImreLichtenfeld ImreLichtenfeld Imre

Krav maga bemutatóKrav maga bemutatóKrav maga bemutató
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cióba, amit egy rabbi vezet, zsidó szerzőket 
olvasunk egy másik csoportban. Számos 
szombatfogadás közül választhatok, példá-
ul az egyiket a MyJewishLearning szervezi. 
Persze a szertartások élő közvetítései ko-
rábban is léteztek, de eddig a képernyőn 
csupán az emberek hátát láthattam, én vol-
tam a kívülálló. Most bele tudok nézni a 
rabbi szemébe, mindenkivel beszélget-
hetek. A nevemen szólítanak.

Persze tudom, borzalmas időket élünk. 
De az elszigeteltség hozzáférést biztosított 
a számomra egy olyan dologhoz, amelyre 
szükségem van ahhoz, hogy úrrá legyek a 
pánikon. Ez pedig a kapcsolat. A rituálé. 
Egy ősi közösség, amelyre lehet támasz-
kodni. Hirtelen megtaláltam azt a felnőtt 
zsidó életet, amelyre vágytam, és amelyről 
azt gondoltam, sosem lesz már az enyém. 
Őszintén szólva nagyon boldog vagyok.

És hogy mi fog történni az elkövetkező 
héten? Négy nappal ezelőtt az mondtam 
volna, hogy nem tudok a családommal biz-
tonságosan együtt lenni peszachkor. Ma re-
gisztráltam magam egy tanfolyamra, ahol 
megtanítják, hogy tudok virtuális szédert 
vezetni. Senki sem tudja, meddig tart ez az 
egész helyzet és milyen lesz utána a világ. 
Ez utóbbi kérdés jobban érdekel. Vajon 

mindez az online kínálat el fog tűnni? Visz-
szatérünk a régi élő közvetítésekhez, és a 
hozzám hasonlók újra kimaradnak minden-
ből, mint régen?

Remélem, nem így lesz.
Nem titok, hogy a zsidó szervezetek e-

gyik nagy problémája, hogy a fiatalok nem 
elég elkötelezettek. De a mostani tapaszta-
lataim alapján ennek nem kéne így lennie - 
és nem csak azért, mert most járvány van. 
Szerintem ez a probléma megszűnne, ha a 
virtuális térben a jövőben is össze tudnánk 
kapcsolódni.

Fontos lenne, hogy a zsidó közösség 
megjegyezze: mindenkinek segíteni kell, 

hogy be tudjon a közösségbe kapcsolódni, 
és a virtuális találkozások legalább olyan 
meghatározóak tudnak lenni, mint a szemé-
lyesek. Az emberek szeretnének kapcso-
lódni egymáshoz, a közösséghez. Csak az 
utat kell számukra megkönnyíteni. Mo-
soly-jelek töltik be az énekóra képernyőjét. 
Kezdem megjegyezni az emberek nevét, 
holott nem találkoztam velük korábban.

„Szóval ki honnan jött?”, kérdezi vala-
ki. Kaliforniából, Missouriból, Tel-Avivból 
jelentkeznek be az emberek. Aztán valaki 
megjegyzi: „Miért volt szükségünk erre a 
vírusra ahhoz, hogy ez az egész létrejöhes-
sen?” Nincs jó válasz. Nem volt kötelező 
létrehozni ezeket a virtuális közösségeket, 
mégis megtettük.

A bizonytalanság korát éljük, és ezek az 
online találkozók reményt adnak nekem - 
egyrészt a jelenre vonatkozóan, másrészt a 
jövőre is. Hiszem, hogy lesz jövőm a zsidó 
közösségben és hogy van jövője a zsidó 
közösségnek.

Bárcsak megtörtént volna ez korábban. 
De örülök, hogy most megtörtént. Folytas-
suk ezt a későbbiekben is, akkor is, ha már 
túlvagyunk a járványon.

Allison Darcy
(Forrás: www.akibic.hu)

5780. Ijár-Sziván2020. május

Ilse Koch, a buchenwaldi szuka
Ilse Kochot az egyik legkegyetlenebb náci 
parancsnokként tartják számon. Élvezte, 
hogy kínozhatta a rabokat.

A koncentrációs táborokban szinte fel-
foghatatlan kegyetlenségek zajlottak. Az 
őrök, a náci propaganda befolyásától és a 
hatalomtól megrészegülve, gyakran a leg-
szadistább módszerekkel kínozták a rabo-
kat. És egyáltalán nem csak a férfi parancs-
nokokra volt ez jellemző. Sőt, a nők gyak-
ran sokkal brutálisabban bántak a fogvatar-
tottakkal.

A legrettegettebbek közé tartozott a bu-
chenwaldi szukának és boszorkánynak be-
cézett Ilse Koch is. Kívülről a hétköznapi 
feleség és a szerető anya látszatát próbálta 
kelteni, ám valójában egy beteges hajlamú 
asszony volt, aki a rabok kínzásának min-
den percét élvezte.

Ilse Koch, a buchenwaldi szuka
Ilse Köhler néven született 1906. szep-

tember 22-én Drezdában, egy munkáscsa-
lád gyermekeként. Kicsiként ismerősei 
csendesnek, jól neveltnek és szófogadónak 
látták, és már fiatal lányként is különleges-
nek tartották a fiúk. 15 évesen otthagyta az 
iskolát, és először egy gyárban, majd egy 
könyvesboltban vállalt munkát. A mozgal-

mak őt is megérintették, a propaganda 
gyorsan magával ragadta, és az 1930-as 
évek elején már csatlakozott is a náci párt-
hoz. 

Az SS-ben kezdett dolgozni titkárnő-
ként, ahol gyorsan felhívta magára a fi-
gyelmet szépségével, eltökéltségével. He-
inrich Himmler jobbkezével, Karl Otto 
Kochhal 1934-ben ismerkedett meg, két 
évvel később házasságot is kötöttek. A férfi 
hírhedt volt kegyetlenségéről, Ilse pedig 
pontosan emiatt volt rá olyan büszke: fel-
nézett férjére, és örült, hogy egy ilyen ma-
gas rangú, nagy hatalommal bíró ember fe-
lesége lehet. Hamarosan családot alapítot-

tak, az asszonynak élete során négy gyer-
meke született.

A kínzások minden percét élvezte
Miután Buchenwaldba küldték őket, 

egy elegáns épületben, luxuskörülmények 
között éltek a tábor mellett. Itt bontakozott 
ki igazán a nő brutalitása, hiszen a parancs-
nok feleségeként, majd később parancs-
nokként szinte korlátlan hatalommal bírt, 
és bármit megtehetett a foglyokkal. Rá-
adásul férje állítólag teljesen elhanyagolta 
őt, ez pedig még inkább felerősítette szadis-
ta hajlamait. 

A raboknak tekintetes asszonynak kel-
lett hívniuk az egyébként akkoriban külön-
leges szépségűnek tartott, csinos nőt, és 
nem nézhettek rá, aki pedig mégis megtette, 
azt megkínozta, majd megölte. Ostorral járt 
a táborban, és amikor úgy tartotta kedve, 
bárkit megkorbácsolt, de az is gyakran elő-
fordult, hogy terhes nőkre uszította kutyáit. 
Perverz, beteges vágyait és kielégíthetetlen 
szexuális étvágyát szintén a foglyokon élte 
ki. Rengetegszer vetkőztette őket mezte-
lenre, és kényszerítette őket szexre egy-
mással. Ő mondta meg, kivel és mit kell 
tenniük, majd végignézte az egészet. Aki 
ellenkezett, azt általában a legkegyetlenebb 

Allison DarcyAllison DarcyAllison Darcy

Ilse KochIlse KochIlse Koch
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kínzásoknak vetette alá, majd kivégeztette.

A tetovált rabokat kereste
A túlélők beszámoltak arról, hogy Ilse 

Koch számtalanszor felsorakoztatta az em-
bereket meztelenül, és így választotta ki az 
áldozatait. A szép tetoválásokon szinte 
mindig megakadt a szeme: akin ilyet talált, 
azt kiemelték a sorból, és később méregin-
jekcióval végezték ki, hogy Ilse megszerez-
hesse bőrük kivarrott darabját. Bár ez nem 
nyert a perek során bizonyítást, keringett 
róla egy olyan pletyka is, miszerint áldoza-
tai kikészített bőréből lámpabúrákat, 
könyvborítókat, kesztyűket és táskákat csi-
náltatott. Sőt, egyesek úgy tudták, tartósí-
tott emberi szerveket, testrészeket is gyűj-
tött otthon.

 
Saját kézzel vetett véget az életének

Ilsét és férjét 1943-ben tartóztatták le, 

egy SS-parancsnok utasítására, sikkasztás 
és lopás, valamint ironikus módon gyilkos-
ság miatt. Az utóbbit azért tartották bűnnek 

a német hatóságok, mert a bizonyítékok el-
tüntetése miatt történt. A többivel nem fog-
lalkoztak. A férfit 1945-ben, egy héttel a tá-
bor felszabadítása előtt kivégezték, a nőt 
viszont bizonyíték híján felmentették.

1945-ben elfogták az amerikaiak, ám az 
asszony első tárgyalásán bejelentette, hogy 
várandós. Ezután életfogytiglanra ítélték, 
de második tárgyalásra is sor került, mert 
korábban nem tartották elegendőnek a bi-
zonyítékokat. Itt nagyon sokan tanúskod-
tak ellene. Életfogytiglani börtön maradt az 
ítélet.

A nő egy idő után megzavarodott a bör-
tönben, meg volt győződve arról, hogy ko-
rábbi áldozatai eljönnek, ezért 1967. szep-
tember elsején, hatvanévesen a cellájában 
felakasztotta magát lepedője segítségével. 
Egyik fia öngyilkos lett még akkor, miután 
kiderültek számára anyja rémtettei, másik 
fia, aki csak 19 évesen tudta meg, hogy ki 
volt a biológiai anyja, később felkereste a 
börtönben, és halála után rehabilitáltatni 
próbálta. Nem sikerült neki.

Váradi Melinda
(Forrás: femina.hu)

5780. Ijár-Sziván2020. május

Gino Bartali, az olasz kerékpáros, aki szá-
mos más díj mellett egyébként az 1938-as 
és az 1948-as Tour de France győztese is 
volt, zsidó menekültek papírjait szállította 
kerékpárján, életveszélyt vállalva.

Bartali keresztény mivoltával sporttár-
sai gyakran viccelődtek, hiszen előfordult, 
hogy még a rajtot is lekéste egy mise miatt. 
Pont ez a hit vezetett odáig, hogy az egy-
házfő, XII. Pius megbízta Bartalit, hogy 
csempéssze zsidók iratait Assisiből Firen-
zébe kerékpárja nyergének csövébe rejtve. 
Mivel híres sportolóról volt szó, senki sem 
kötött bele, mit biciklizik annyit. Minden 
ellenőrzőponton átengedték, így az élet-
mentő dokumentumokat is le tudta szállí-
tani.

A feljegyzésekből az is kiderül, hogyan 
zajlott az életmentés. Egy olasz zsidó, Gi-
orgio Nissim egy titkos hálózat tagjaként 
hamis igazolványokat gyártva próbálta 
honfitársait megmenteni a nácik elől, 1943-

ban azonban ezt a hálózatot felfedezték, és 
a befolyásos katolikus barátokkal rendelke-
ző Nissim kivételével mindenkit koncent-
rációs táborba vittek.

Nissim tovább folytatta tevékenységét, 
a becslések szerint 800 zsidót mentve meg a 
haláltól - és ennek az akciónak volt része 
Bartali is. A hamis igazolványokhoz fény-
kép is kellett, így Bartali a reggeli edzése 
során elkerekezett a zsidók búvóhelyéhez, 
egy kolostorhoz, felvette és elrejtette a 
fényképeket, aztán szépen elvitte őket Nis-

simnek - a már kész iratokkal meg a másik 
irányba biciklizett. 1943-ban több bujkáló 
menekülőt vitt át a svájci Alpok hegyein 
egy általa épített kocsiszerű eszközön - az 
őrjárat kérdezősködésére csak annyit felelt, 
hogy kocsik húzása a biciklis edzésének 
szerves része.

Az 1948-as Tour de France idején O-
laszországban hatalmas felzúdulást oko-
zott a kommunista Palmiro Togliatti elleni 
merénylet, erőszak és utcai tüntetések lep-
ték el az olasz városok utcáit. Ekkor az 
olasz kereszténydemokrata párt egyik tiszt-
ségviselője megkérte Bartalit, hogy a kedé-
lyek lecsillapítása érdekében nyerjen egy 
szakaszt a Touron. Bartali azt mondta, hogy 
akkor inkább megnyeri az egész versenyt. 
Mikor ez megtörtént, az olaszok legalább 
kissé lehiggadtak.

Bartali 2000 májusában halt meg, 2013-
ban odaítélték neki a Világ Igaza kitüntetést 
a második világháború idején titokban vég-
zett életmentő tevékenységéért.

Forrás: femzine.com

Egy kerékpáros, aki emberek százainak életét
mentette meg a II. világháborúban

Ilse Koch a bíróság előttIlse Koch a bíróság előttIlse Koch a bíróság előtt

Gino BartaliGino BartaliGino Bartali

Verseny közbenVerseny közbenVerseny közben

Giorgio NissimGiorgio NissimGiorgio Nissim
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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 
hírekről, 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!
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