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Köves Slomó előadása a Zsidó Tudományok Szabadegyetemén

Zsidó gasztronómia és szakadás: 
megkezdődött a tavaszi ZsTSz

A Zsidó Tudományok Szabad
egyeteme tavaszi kurzusán – a 
meg szokott, rendszeres előadá
sok mellett – idén három kü
lönleges programot is kínál 
azok nak, akik egyegy témában 
(gaszt ronómia, történelem, ma
gyar zsidó társadalom) szeret
nének mélyebb és átfogóbb tu
dásra szert tenni. 

Ezek közül az első, amely a 
zsi dó gasztronómia témáját öleli 
föl, nagy érdeklődés mellett vet
te kezdetét február 1jén Köves 
Slomó rabbi előadásával, mely 
a kóserság filozófiai hátterét is
mertette. 

Ugyancsak nagy az érdeklő
dés az 186869es zsidó szaka
dás ról szóló, két előadásos mi ni
konferencia iránt, melyet február 
11én 14 órától tartanak az Óbu
dai zsinagógában. Az eseményen 
Köves Slomó rabbi előadá sán 

megtudhatjuk, hogyan alakul
tak a zsidó felekezeti ellentétek 
a múltban és ez mennyire érhető 
tetten a jelenben. Ezután Körner 
Andrással, a Hogyan éltek? című 
könyvek szerzőjével beszélget 
a mű szerkesztője, Fenyves Ka
talin. A beszélgetés bepillantást 
ad a kor zsidóságának társadal
mi kérdéseibe az egyes csopor
tok, irányzatok éle tének bemu
tatásával, mely fényt derít a kul
turális, vallási, va lamint a családi 
élet különle ges ségeire. „Amikor 
a könyvemben szereplő, a holo
kauszt ide jén meggyilkolt em
berekre gondolok, persze gyá
szolom a hírességeket, de még 
inkább gyá szolom a névtelen 
szabókat, ci pészeket, falusi dok
torokat s az olyan embereket, 
mint Henrik bácsi, anyám Léván 
élt vendéglős nagybátyja, a me
sésen finom datolyatorta recept

jének közlője. Az élet szegényebb 
nélkülük Magyarországon.” – 
vall a műről a szerző. 

A konferenciát az érdeklő
dők internetes élő közvetítésen 
is követhetik, ami a korábbi ta
pasztalatok alapján több ezres 
nézőközönséget fog vonzani. 

A kurzusokra több mint 100 
új ember regisztrált, jellemzően 
még aktív korúak – tudtuk meg 
Cseh Viktortól, a program ve
zetőjétől. A résztvevők többsé
ge családja identitását kívánja 
meg érteni, megerősíteni. Máso
kat az általános történelmi ér
deklődés vezérel: szeretnének a 
zsi dó történelemről átfogó ké
pet kapni és a tudásbeli hiátu
sukat betölteni. Sokan hangsú
lyozták, hogy szeretnének hite
les információt szerezni, ezért 
je lentkeztek az előadássorozat
ra. 

Mázl tov!

Gratulálunk kollégánknak és  
barátunknak, Kovács Jichák
nak eljegyzése alkalmából. Az 
eljegyzésre a menyasszony, 
Da  nel Lesselbaum lakóhelyén,  
Kfar Chábádban került sor. Ji c   
hák rabbinikus tanulmányokat 
folytat Migdál Haemekben, 
Danel gyógypedagógus és je
lenleg művészetterápiát tanul. 
Kívánjuk, hogy építsenek kö
zösen egy igazi zsidó otthont!

Elő-purimi ünnepség 
Miri Orral!

Különleges programokkal vár
ják a hölgyeket február 13án, 
19 órától az Óbudai zsinagó
gában. Ismerkedés a marok
kói konyhávval, standup elő
adás, éneklés és tánc. Fellép a 
híres izraeli standup komikus 
és énekes, Miri Or.

Jelentkezés 
és további információ: 

ambrus.klara@zsido.com 

Eleven Purim!
Purimi mulatság az újbudai 
Elevenparkban az AlefKids 
szervezésében! A szórakozta
tóközpont összes játékán kí
vül még árnyjáték, bábszínház 
és arcfestés is vár és persze ün
nepi finomságokkal megrakott 
kóser büfé! Gyere jelmezben!

Időpont: 
február 25. 10-13 óráig
Belépő: 1000 Ft/gyerek
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Hetiszakasz
A Háláchá

Szakaszunkban – Mispátim (2Mó
zes 21:1–24:18.) – a zsidó ma  
gán jog sok rendelkezése van 
rög zítve. Kezdve a rabszolga ság 
sza bályozásán és humánusabbá 
tételén, a szid ra felállítja azt a ke
retet, amelyben a zsidó életmód 

kifejezésre juthat: a Háláchá 
– a zsidó törvény – ke retét. Itt 
mondja ki a Tóra a klasszikus 
de mokrácia elvét: a többség ha
tározata legyen a döntő – de ne 
használd ki a több ségi döntést 
negatív, destruktív célokra.

Zsidó híradó

Folyamatos az érdeklődés 
a Maimonidesz Gimnázium iránt

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16:50: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
  17:00: Minek kell az Isten házát építeni? (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  16:40: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás 
  18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Először januárban hirdetett a 
Maimonidesz Gimnázium is
merkedő estet érdeklődő szü
lők és diákok számára, hogy 
betekintést adjanak a két tan
nyelvű zsidó gimnázium ál
tal kínált egyedülálló lehető
ségekbe. A januári szülődi
ák találkozó olyan sikeresnek 
bizonyult, hogy az iskola ve
zetősége további esteket hir
det meg, melyeken a résztve
vők találkozhatnak az isko
la pedagógusaival, vezetőivel 
és hallgatóival – tudtuk meg 
Szilánk Zsuzsa operatív igaz
gatótól. Egyegy ilyen talál
kozón 810 család vesz részt, 
a limitált résztvevőszám biz
tosítja, hogy valóban infor
matív és személyre szabott tá
jékoztatást kapjon minden
ki. Az első est sikerét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 
a résztvevők közül már töb
ben el is küldték jelentkezésü

ket a zsidogimnazium.hu/je
lentkezes oldalon keresztül.  

A szülőkkel a fenntartó 
kép viseletében Köves Slomó 
rab bi, Majoros Mária osztály
főnök, az iskola egyéni peda
gógiai programjának kidolgo
zója, valamint Topor Katalin, 
az angol munkacsoport ve
zetője beszélget. „A találko
zókon már itt tanuló diákok 
szülei is jelen vannak, akiktől 
elsőkézből lehet információt 
szerezni.” – ismerteti az estek 
menetét Szilánk Zsuzsa – „A 
diákokkal néhány hallgatónk 
kíséretében én találkozom, és 
egy interaktív beszélgetésen 
keresztül ismertetjük meg is
kolánk hétköznapjait.”

A következő találkozó
ra, melyre február 21én ke
rül sor, már lehet jelentkezni 
az info@zsidogimnazium.hu 
email címen (a részvétel re
gisztrációhoz kötött!).

Az isteni kölcsön

Eheti szakaszunk, a Mispátim 
számos törvényt tár elénk, s ezek 
legtöbbje az ember és ember kö
zötti kapcsolattal foglalkozik. 
Egyik ilyen szabály kimond
ja, hogy a szegények számára 
kölcsönt kell juttatnunk. „Ha 
pénzt kölcsönzöl népemnek, a 
szegénynek melletted.” (2Mózes 
22:24.) 

A Talmud bölcsei azzal kom
mentálják ezt a verset, hogy a 
„ha” szót nem szó szerint kell 
érteni benne, ugyanis a szegé
nyek megsegítése nem opcioná
lis, hanem kötelességünk. Fenti 
elv mindig is meghatározó volt 
a hagyományőrző zsidó közös
ségekben, melyekben a kamat
mentes kölcsön intézménye a 
mai napig működik.

Ismert az a tény, hogy a pa
rancsolatokat nemcsak mi, de 
Isten is megcselekszi. Ez alapján 
azonban adott a kérdés: vajon Is
ten milyen formában őrzi meg 
a fenti parancsolatot? A kérdés
re a válasz az, hogy valójában 
mindent, amink van, azt ő köl
csönzi nekünk. A testünket, te
hetségünket, elménket, értéke
inket. És bár szabadon élvezhet
jük ezt az isteni kölcsönt, ez ak
kor is csak kölcsön, így vissza is 
kell fizetnünk.

Kétféle kölcsön létezik. Ha 
egy barátunk karóráját kértük 
kölcsön, akkor egy bizonyos idő 
elteltével ugyanazt az órát kell 
visszaszolgáltatni neki. Ebben 
az esetben ugyanis soha sem 
váltunk valódi tulajdonosaivá az 
órának.

Ezzel szemben, ha pénzt köl
csönzünk valakitől, akkor a köl
csön határidejének lejártakor 
nem fontos az illetőnek, hogy 
pontosan ugyanazokat a bank
jegyeket szolgáltassuk vissza, 
hanem csak az azzal azonos ösz
szeget. Isten kölcsöne is ilyen. 
Minden, amit az Örökkévaló 
kölcsönöz nekünk, ha ideiglene
sen is, de valódi tulajdonunkká 
válik: fizikumunk, képessége
ink, elménk, értékeink, melye
ket ideális esetben mind szent 
célnak szentelünk, nevezetesen 
a Tóra törvényeinek a megtar
tására. Ily módon tudjuk, vagy 
legalábbis próbáljuk visszafizet
ni neki a tőle kapott kölcsönt.

És ha valaki kérdezné, hogy 
mennyivel is tartozunk Isten
nek, nos, a kérdésre a következő 
a felelet: „Mindennel.”

Kovács Jichák rabbinövendék 
írása Tali Loewenthal írása 

nyomán
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Velem és a Rebbével történt 

Hova pakolnak a pincérek?
Brooklynban nőttem fel, egy 
modern ortodox családban, 
bár ez a fogalom még nem lé
tezett abban az időben. A Tóra 
szerint éltünk, és vallásos okta
tásban részesültem az általános 
iskolában és a gimnáziumban is. 
Ebben az időben a szüleim egy 
vegyesboltot üzemeltettek az 
Albany és a Lefferts Avenue sar
kán és a Gourary család is a vá
sárlóik közé tartozott. Tizenéves 
koromban azt ajánlotta Chava 
Gourary rebecen – miután lát
ta, hogy a nyári szünetet az ut
cákon tekeregve töltöm –, hogy 
dolgozzam pincérként a Camp 
Gan Israelben, ami a lubavicsi 
mozgalom gyermektábora volt. 
Elfogadtam az ajánlatát. Ez az 
ötvenes évek végén vagy a hat
vanas évek elején történt. 2025 
pincérrel együtt az volt a dol
gom, hogy megterítsem az asz
talokat és felszolgáljam az étele
ket. A pincérek mind az étkező 
alatt aludtak egy nagy szobában, 
emeletes ágyakon. Könnyű el
képzelni, hogy nézett ki a terem 
néhány nap után. Enyhén szólva 
nem mi voltunk a legtisztább 
emberek a világon. Bár a tábor 
vezetői időnként megjelentek és 
kérték, hogy csináljunk rendet, 
ennek nem sok foganatja volt. 

Egyszer azonban, valamikor 
júliusban vagy augusztusban, 
hírt kaptunk arról, hogy a Rebbe 
el látogat a táborba. Őszintén 
szólva, ekkor még nem tudtam, 
hogy ennek mekkora jelentősége 
van. Arra gondoltam, hogy egy 
fon tos személy érkezik, aki a tá
bor működését ellenőrzi.

Hirtelen festők, karbantartók 
és takarítók jelentek meg. Min
denki azzal volt elfoglalva, hogy 
a Rebbe érkezésére a tábor a le
hető legjobb állapotban legyen. 
Emlékszem, valaki lejött a pincé
rek szobájába, és szögeket vert a 

falba, hogy legyen hova akaszta
ni a szombati ingeinket és zakó
inkat. Eddig a ruhák a bőrönd
ben voltak vagy a földön hever
tek. Hamarosan a mi szobánk is 
egész rendezett képet mutatott.

Elérkezett a nagy nap. Ami
kor a Rebbe végigment a szo
bán, mindannyian az ágyaink 
mellett álltunk. Körülnézett és 

és hazatértem, elhatároztam,  
hogy részt fogok venni a Rebbe 
összejövetelein. Az nyűgözött le  
a legjobban, ahogy a Rebbe 
oda figyelt az egyes emberekre.  
Százak vagy ezrek is jelen voltak,  
de amikor felemeltem a vod
kás poharamat, hogy lechájimot 
mondjak, a Rebbe rám pillan
tott és bólintott egyet. Úgy érez

rítsék az embereket, ezért a sa
ját ünnepségüket sokkal később 
kezdték el. Egész éjjel ébren ma
radtam, és arra vártam, hogy a 
Rebbe megjelenjen. Sajnos már 
nem emlékszem, hogy ez melyik 
évben volt és milyen dallamot ta
nított, de az, hogy jelen lehettem, 
nagyon sok inspirációt adott.

Ezután elkezdtem a Tánját ta
nulmányozni és, bár nem csatla
koztam a Chábádhoz, a mozga
lom szellemisége igen magával 
ra gadott.

A Rebbe rengeteget jelen
tett a számomra. Például, ami
kor a Yeshiva Universityn dol
goztam mint felügyelő, mindig 
magamnál tartottam egy kismé
retű fotót a Rebbéről, amit csak 
én láthattam, más nem. Ez sok 
erőt adott. Időnként megkere
sett egyegy Chábáddal kapcso
latban álló diák, hogy a problé
máiról beszéljen nekem. Ilyen
kor beszélgetés közben elővet
tem a képet, és a másik rögtön 
érezte, hogy valahol összetarto
zunk. Egészen más mederben 
folyt ezután a beszélgetés.

Ma egy zsidó motoros klub
nak vagyok a tagja. A motorom 
szélvédőjére egy kis Rebbeké
pet ragasztottam, így mindig lá
tom őt utazás közben.

Húsz évvel a halála után a 
Reb be továbbra is inspirációt 
nyújt a számomra. Sok minde
nen mentem keresztül az élet
ben, de a Rebbe hatása volt az, 
ami nem engedett letérni a he
lyes útról. A mai napig ő az, aki 
miatt eltölt a zsidóság és a zsidó 
nép iránt érzett szeretet.

David Himber

tem, mintha én lettem volna ott 
egyedül.

Minden hónapban nagyon 
vártam az összejövetelt. Nem 
értettem meg mindent, amit a 
Rebbe mondott, de mindig érez
tem, hogy valami fontos dolog
ról van szó. A másik esemény, 
ami nagyon emlékezetes maradt 
a számomra, az szimchát torá 
ünnepe volt. Valaki azt mondta, 
hogy ezen a napon a Rebbe haj
nali ötkor megjelenik, hogy egy 
új dallamot tanítson, ami azután 
annak az évnek a dala lesz.

Fiatal voltam, és valami ér
dekes dologra vágytam, miután 
a zsinagógámban már befejez
ték a tóratekercsekkel való tán
cot, ezért elmentem a Chábád 
főhadiszállására és vártam. A 
lubavicsi haszidok különböző 
New Yorki zsinagógákba szé
ledtek szét, hogy jó kedvre de

így szólt: „Miért nincs ezek
nek a fiúknak szekrénye?” Ezen 
a mai napig elámulok – odafi
gyelt, hogy legyen szekrénye a 
pincéreknek!

Ezután tovább folytatta a tá
bor bejárását és ilyen kérdéseket 
tett fel: „Hol van a kosárlabda
pálya? Hol van a játszótér világí
tása?". Fél évszázaddal később is 
mindig elámulok ezen, amikor 
eszembe jut.

Néhány nappal később kap
tunk szekrényeket. Bulldózerek 
és úthengerek jelentek meg. Ko
sárlabdapálya és világítás épült. 
Olyan volt, mintha csoda tör
tént volna.

Ez volt az első találkozásom 
a Rebbével. Éreztem, hogy egy 
nagyon különleges ember köze
lében voltam, és ez elragadtatás
sal töltött el.

Miután véget ért a tábor  

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, 
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY
A SPECIAL VISIT
MR. DAVID HIMBER

Generously
sponsored

by the

ב“ה

שבת פרשת ראה, ל׳ מנחם אב, תשע״ה
Shabbos Parshas Re’eh, August 15, 2015

Igrew up in Brooklyn, in a Modern Orthodox family — 
though the term did not exist in those days. We were 
Torah observant, and I got a religious education from 

grade school through high school. 

During that time, my parents operated a grocery on 
Albany Avenue near Lefferts Avenue, and they counted 
among their customers the Gourary family. When I was a 
teenager, Rebbetzin Chava Gourary suggested — seeing 
as I was hanging out in the streets during the summer 
vacation — that I take a job as a waiter in Camp Gan 
Israel, which was the Lubavitcher kids’ camp.

This I did. It was in the late 1950s I think, or maybe the 
early 1960s. My job, as one of twenty or twenty-five 
waiters, was to set up the tables and serve the food. 

All the waiters lived under the dining room, where there 
was one huge room set up with bunk-beds for us. Now 
imagine what that room looked like after a couple of days. 
To be polite, we weren’t the neatest human beings in the 
world. Although the camp authorities did come down 
once in a while and try to make us clean up, the place 

was a real mess.

Then, all of a sudden — it was in July or August — word 
came down the grapevine that the Rebbe was coming to 
visit the camp. Now, with all due respect, at that point I 
had no idea what that meant, but it sounded to me like 
someone important was coming to inspect the operation.

All of a sudden, painters showed up, and cleaners showed 
up, and handymen showed up — everyone was very busy 
fixing up the camp in advance of the Rebbe’s visit.

I remember someone coming down and banging nails into 
the wall of the waiters’ room, so that we could hang up 
our Shabbos suits and our Shabbos shirts because, until 
then, they were either on the floor or in our suitcases. 
And I must say, the waiters’ bunk really shaped up rather 
nicely.

The big day arrived. When the Rebbe came through, we 
were all standing by our beds, kind of like at attention, 
while he conducted his inspection. He looked around, and 
I heard him say, “Why don’t these boys have closets?” 

And this part amazes me to this day — that he cared 
about closets for the waiters!

He continued his tour of the camp, asking questions like, 
“Where is the basketball court?” Or, “Where are the 
lights for the playground?” Half a century later when I 
remember this, I am amazed all over again. 

A few days later, closets appeared, and bulldozers 
appeared and steamrollers appeared to build a basketball 
court, and lights went up. It was like magic. 

That was my first encounter with the Rebbe. I realized 
that I had been in the presence of a very special person, 
and I was in awe. 

When I returned home after camp was over, I decided 
to attend the Rebbe’s farbrengens. And what I found 
amazing was the Rebbe’s power to focus on the individual. 

David Himber korábban a Chai Riders zsidó motoros klub 
vezetője volt. Sea Gateben, Brooklynban él. 

Az interjú 2014 májusában készült.
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Köves Slomó: Büszkék vagyunk arra, hogy tudtunk segíteni a Klubrádiónak
Az elmúlt napokban különösen nagy a médiafigyelem az EMIH körül. Köves rabbi felbukkanása Hollik képviselő szórólapján, va la mint 
az Átlátszó adatigénylése is a közösség felé fordította a köz érdeklődést. Az alábbiakban Kö ves rabbi interjúiból válo gat tunk. 

Értékek és nem pártpolitika
„Az EMIH nem pártok mellett 
köteleződik el, hanem a  zsidó 
oktatás, kultúra, a zsidók bizton
ságának ügye mentén keresünk 
szövetségeseket. Nem választási 
kampányba szálltunk be. Érté
kek és nem pedig  pártpolitikai 
törésvonalak vagy a barátellen
ség szembenállás rendszerében 
támogatunk bárkit is” – többek 
között így fogalmazott a vezető 
rabbi a Klubrádiónak február 
6án adott interjújában, a „Meg
beszéljük” című műsorban. 
Arra a felvetésre, hogy más pár
tok anyagain is megjelennee, 
elmondta, hogy örömmel, ha a 
hazai  zsidóság számára fontos 
ügyek megerősítéséről szólnak.  

A Bolgár Györggyel folytatott 
beszélgetés elején tisztázták az 
EMIH és a Klubrádió viszonyát. 
Bol gár György részletesen ismer
tette a Klubrádió tulajdonosi hát
terét, amelyből kiderül, hogy az 
EMIH nincs a tulajdonosok kö
zött. A Hitközség nemzetközi  
kapcsolatai révén külföldi befek
te tők támogatásához segítette  
hoz zá a Klubrádiót egy nehéz idő  
szakban, amit Bolgár külön meg
kö szönt: „Egy nehéz időben na
gyon jól jött nekünk a segítség…”  
mondta. Köves Slomó jelezte, hogy 
büszke arra, hogy tudtak segíte
ni: egy vallási kisebbség képvise
lőjeként fontosnak tartja a Klub  
rádió által képviselt értékeket 
hozzátéve, hogy a jövőben is bár
mikor számíthatnak a segítségére.

Adatigénylés: 
az egyházakkal van bajuk

Az Átlátszó adatigénylésé
vel kapcsolatban, melyben az 
EMIH elmúlt hét évi gazdálko

dására vonatkozó adatait kérték, 
a vezető rabbi elmondta, rossz 
tapasztalatai vannak az Átlát
szóval, ugyanis több esetben is 
pontatlan, koncepciózus cik
keket írtak az egyházról. „Egy 
egyház úgy tud közösséget 
építeni, ha vagy adományokat 
gyűjt, vagy gazdasági hátteret 
épít, vagy állami támogatásokat 
kap. Az EMIH mind a három 
területen igyekszik az öngon
doskodás szellemében érvénye
sülni.” – mondta a rabbi „Valami 
miatt van egy közeg, amelyik 
mindegyik lehetőségbe beleköt 
… Ha adományokat gyűjtünk, 
akkor »oligarcháznak«, ha gaz
dasági hátteret építünk, akkor 
»bizniszegyházaznak«, ha pedig  
állami támogatásban részesü
lünk, akkor azt mondják, hogy 
kiszolgáljuk a politikát. A hely
zet az, hogy úgy tűnik, valójá
ban nem is ezzel, hanem ma
gával az egyházak létével van a 
baj… ”

Interjú a Hír TV-ben: 
indulatok a közösségen belül
A rabbi február 6án inter
jút adott a Hír TV „Egyene
sen” című műsorában Kálmán  
Olgának is. Hollik István kép
viselőjelölt szórólapjával kap 
cso latban felidézte, hogy akár 
csak pár évvel ezelőtt mennyire 
más volt a zsidóság megjele
nése a közéletben. „Gondolta 
vol na 10 vagy 15 évvel ezelőtt, 
hogy egy kereszténydemokrata 
po litikus egy rabbival fog kam
pányolni?” – kérdezte hangsú
lyozva, hogy ez a tény, még ha 
közvetett módon is, de hat az 
antiszemitizmus ellen, hiszen 
elég fontos üzenetet visz egy 

jobboldali párt (a zsidósággal 
szemben nem feltétlenül mindig 
meg értő) potenciális szavazó ré  
tegéhez. „A kabbala szerint a vi
lá gon a tiltott fa bűne óta min
denben keveredik a rossz és a jó, 
ha így utólag azt keressük, hogy 

te remtéséhez, mű köd tetéséhez 
ke ressen szö vet sé ge seket, akikkel 
egyébként más kér désekben 
nem feltétlenül ért egyet. Attól, 
hogy Hollik István pártjával, a 
FideszKDNPvel nem ért min
denben egyet, még megerősít
heti azt, hogy a jelölt tá mogatja 
a zsidó közösségi és kul turális 
élet fejlődését. Kiemelte: a szo
cialista Steiner Pál óta minden 
belvárosi polgármester kiállt – 
az önkormányza ti ingatlanban 
működő – belvá roslipótvárosi 
zsinagóga és kul turális központ 
támogatása mel lett. 

Köves Slomó aláhúzta: ő és 
az EMIH minden demokratikus 
párt felé nyitott. A Juhász Pé
terrel való lehetséges találkozó
ról, és a megszállási emlékmű 
esetleges lebontására vonatko
zó kérdésre azt válaszolta, töb
bet szeretne a lebontásnál; azt a 
hozzáállást kellene megváltoz
tatni szerinte, amely tévútra te
relte a XX. századi magyar tör
ténelemfelfogást. 

Köves a Hollikszórólappal 
kapcsolatban már korábban kö
zölte, hogy „A szocialista Stei
ner Pállal, Pásztor Tiborral vagy 
éppen Rogán Antallal és Puskás 
Andrással jól ismerjük egymást, 
és velük ennek az építő együtt
működésnek a jegyében jött lét
re BelvárosLipótváros egyet
len zsinagógája és zsidó kulturá
lis központja. Lokális szintű tá
mogatásomat ők is megkapták, 
vagy megkaphatják a jövőben, 
csakúgy, mint bárki a demokra
tikus pártok jelöltjei közül, aki a 
belvárosi zsidó hitélet és közös
ségi élet ügyét fontosnak tartja 
és cselekedetekkel is megerősíti. 
Erről szólt ez a támogatás.”

mi jó volt – az amúgy sokakban 
mérhetetlen indulatokat kiváltó 
– ominózus szórólapban, akkor 
talán éppen ez az.” 

Kiemelte: még mindig jelen tős 
az előítélet a zsidó vallási kö zös
ségekkel kapcsolatban, valamint 
a zsidóság és a politika közöt ti vi
szonyt illetően. Az indulatok ir
tózatosan erősek és nagy az ér
tetlenség, sajnos a zsidó közössé
gen belül is – pl. megdöbbenéssel 
olvasta, hogy – az általa nagyon 
tisztelt – Vágó István azt írta, ki 
nem állhatja a pajeszos, kaftános 
zsidók látványát és nem érez ve
lük semmilyen közösséget. Hoz
zátette, nem feltételez semmilyen 
rosszindulatot Vágó részéről, a 
köz vetlen ismerethiányt gondolja 
a gyűlölet kiváltójának, úgyhogy 
rögtön meg is invitálta Vágót az 
óbudai zsinagógába egy kölcsö
nös ismerkedésre.

Szövetségesek keresése
A rabbi arról is beszélt, hogy 
fon  tos tisztázni, mi is egy zsidó 
egyházi vezető feladata. Vé le
mé nye szerint leginkább annak  
biztosítása, hogy legyen zsina gó
ga, iskola, óvoda, és ezek meg


