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Feltárják Dávid király palotáját
A Héber Egyetem és az Izraeli Régiségügyi Hatóság szakemberei a Júdeai Királyság
területéről származó eddigi két legnagyobb épület maradványait találták meg. A
két kutató, Joszi Garfinkel és Száár Ganor szerint az egyik épület Dávid király (i.e.
1040-970) külvárosi palotája volt, a másik egy ezer négyzetméteres raktárhelyiség
lehetett. A hét éve tartó ásatás után sikerült bebizonyítani, hogy a területen állami,
adminisztratív épületek álltak. Az Elah-völgyben lévő erődített város, Hirbet Kejjafa
feltárása során számos díszes kerámiát, fém- és kőeszközöket, művészeti és kultikus
tárgyakat találtak a föld mélyén. Továbbá három nagy, kultikus helyként szolgáló
helyiséget is feltártak, amelynek építészeti stílusa és az ott találtak tárgyak meg-
felelnek a Dávid király idejéből származó kultúra bibliai leírásának. Az erődített te-
lepülés Jeruzsálemtől 30 kilométerre délnyugatra, stratégiai helyen, egy hegycsúcsra
épült, 2,3 hektáron terült el és megalitikus kövek védték a betolakodóktól. A régé-
szek szerint errefelé történt a Biblia leghíresebb csatája, Dávid és Góliát küzdelme.
(Múlt-kor)

Árverésre bocsátották Schindler egyik listáját
E hónap 28-ig arra a 14 oldalra lehet licitálni, amelyeken a keltezés 1945. április
18-a és 801 férfi zsidó nevét tartalmazza, akiket Oskar Schindler a második világ-
háború idején megmentett – olvasható az eBay-en közzétett leírásban. Az aukciós
portálon Oskar Schindler egyik listájának kikiáltási ára hárommillió dollár.
Gary Zimet, a régi dokumentumokra specializálódott Moments in Time internetes
honlap kurátora birtokában van jelenleg a lista, ő három éve vásárolta meg Schindler
könyvelőjének, Itzhak Sternnek az örököseitől. Zimet az ABC News amerikai hírte-
levíziónak elmondta, hogy a Schindler által összeállított négy listából ez az egyetlen,
amely magánkézben van, a három másik a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben, a
washingtoni Holokauszt Múzeumban és a koblenzi német szövetségi archívumban
van. A listákat többször átírták és frissítették. Megbízható információk nincsenek
arról, hogy pontosan hány lista létezett, és azokból mennyi maradt fenn. Az 1974-
ben elhunyt Oskar Schindlert Izrael a zsidók megmentéséért a Világ igaza címmel
tüntette ki.

J a h r z e i t - n a p o k  a  f a l n á l

Waldner Ferenc augusztus 5.
Izsák Vilmos augusztus 6.
Kende Györgyné augusztus 12.

Rose Grünfeld augusztus 12.
Kárpáti Györgyné augusztus 13.
Dr. Tímár Lórántné augusztus 13.

Heisler László augusztus 17.
Kardos József augusztus 19.
Silberer József augusztus 19.

Streliczné Faragó Éva augusztus 20.
Reisz Margit augusztus 22.
Sarlós Pál augusztus 26.

A Dohány utcai Zsinagógában a fekete gránitból készült Jahrzeit-falon a kis névtáblák alatti gyertyák évente
öt alkalommal gyulladnak fel, s emlékeztetnek elhunyt hozzátartozóinkra, ismerősünkre. A négy Mázkir
napon, vagyis Jajm Kippur, Smini Áceresz, Pészach 8. és Sovuajsz 2. napján és haláluk héber naptár szerinti
évfordulóján – az előző estétől – világítanak szeretteinkért a gyertyák. A Jahrzeitnapon a reggeli i.tentisztelet
után a közösség átmegy a falhoz és Káddist mond az elhunytért. Lapunkban továbbra is közreadjuk, hogy
elhunyt szeretteiknek mikor van a Jahrzeitje.

Z o l t a i  G u s z t á v :  K ö l t ö z z ö n  b é k e  a  l e l k ü n k b e

Ezen az emlékművön, e szimbolikus fán, szim-
bolikus levelek vannak, de a rajtuk lévő nevek
igaziak. Utódainknak és nekünk is többet mon-
danak, sokkal többet jelentenek a nevek! Mert
mögöttük emberek állnak! Mi – ellentétben apá-
inkkal, nagyapáinkkal –, a zsidó mártírológiát
nem csupán könyvekből ismerjük. Mi szereplői,
tanúi vagyunk e történelemnek, egyszerre lép
elénk a régmúlt, a közelmúlt és a jelen.
Az emlékezés és az emlékeztetés a túlélők köte-
lessége, ezt tesszük immár 69 esztendeje. Az
utóbbi években sajnos sokszor, másként emlé-
keztetnek bennünket az események.
Ahányszor azt halljuk: nem volt Auschwitz, EM-
LÉKEZÜNK.
Ahányszor ott látjuk nyilas egyenruhában mene-
telni a kopaszra nyírt neonácikat: EMLÉKE-
ZÜNK.
EMLÉKEZÜNK, mert emlékeztetnek bennün-
ket. Antiszemita írók, költők műveit a nemzeti
alaptantervbe iktatják, és ezzel mérgezik a fel-
növő generációkat.
EMLÉKEZÜNK, mert Horthy-szobrokat avat-
nak, silány antiszemita szerzőkről neveznek el
gyönyörű fővárosunkban utcát, teret. 
De EMLÉKEZÜNK akkor is, amikor valakit
azért tüntetnek ki és azért ültetnek fát, nevét
áldva, a szent városban Jeruzsálemben, mert ül-
dözötteket mentett.
És EMLÉKEZÜNK akkor is, amikor olyan test-
véreinkkel találkozunk, akik kolostorokban, ke-
resztény templomok sekrestyéiben találtak
menedéket.
És EMLÉKEZÜNK akkor is, amikor a katolikus
egyház legfőbb méltósága bocsánatot kér az elle-
nünk elkövetett bűnökért és kijelenti, hogy a ke-
reszténységgel nem fér össze az antiszemitizmus!

Tisztelt emlékezők! 
Szívünkben ott hordozzuk a múltat, de a jövőre ké-
szülünk. Büszkék vagyunk zsidóságunkra és jóleső
érzéssel élünk e hazában. Erőnkkel, tehetségünk-
kel, szorgalmunkkal ezt az országot szolgáljuk
zsidó identitásunkkal, nincs félelem bennünk, de
nem is hagyjuk megfélemlíteni magunkat.
Lödor vador – már a harmadik generáció is meg-
született azóta, amikor azt hittük, hogy nincs to-
vább. Még élünk néhányan azok közül, akik 69
évvel ezelőtt átéltük az átélhetetlent.
Lödor vador – azóta adjuk át utódainknak, hogy
mit tettek velünk, hogy megaláztak, hogy meg-
szégyenítettek, hogy gázkamrába küldtek, hogy
elégettek. De a mécsesek és a könnyek után
megtanultunk mosolyogni is. Gyermekeinkben
és unokáinkban gyönyörködni. Héber dalaikon
– Ám Jisrael chai – elmerengeni izraeli élmény-
beszámolóikon.
Lödor vador – azokról is beszélünk nekik, akik
mentettek, akik miatt senki nem használhatja a
fasiszta nép jelzőt. Megbékélésünk zálogaként
nyugtázzuk fontos politikai tényezőktől a bocsá-
natkérést, a keresztény egyházaktól meg a meg-
követést. A holokauszt számunkra egyetlen

percre sem feledhető. Mérhetetlen volt a veszte-
ségünk, túl mély a fájdalmunk, a szenvedés, a
kín, ami meghaladott minden elképzelhetőt, va-
gyis nem az úgynevezett holokauszt-ipar, ahogy
az új-nácik gúnyosan emlegetik a vészkorszakot,
hanem az eredendő gyilkos indulat lett undorí-
tóan borzasztóvá, hiszen a megöltek száma túl-
haladta a megfoghatatlant.

Egyetlen gyilkosság is sok, hatmillió, benne a
magyarországi hatszázezer szinte kimondhatat-
lan. Hiszen mérnöki szisztémával pusztítottak
gázzal és tűzzel, éhséggel egy egész népet.
Mohácsot 1526 óta a magyar nemzet temetőjé-
nek tartjuk – joggal, de ott és akkor nem irtottak
csecsemőt, kisgyereket, szülőasszonyt és idős
embert; ez a különös nagyipari figyelem csak a
zsidóknak jutott osztályrészül.
Akkor a gyászt, az emlékezést miért nevezi le-
kicsinylően egy parlamenti párt a – Jobbik ho-
lokauszt-iparnak? Úgy látszik az emberietlenség
sem akkor, sem most nem ismert határt…
Igen, ez a csodálatos emlékfa a holokausztra em-
lékeztet. A SOÁ-ra. Az égő áldozatra és a rette-
netre. Lödor vador – szóljon az üzenet az
utánunk jövőkhöz: megbocsájtani nincs jogunk,
de a megbékélés már a mi feladatunk is. Hatvan-
kilenc év után költözzön béke a lelkünkbe.

A hagyományokhoz híven, július első vasárnapján az Emanuel Alapítvány szervezésében megemlékezést tartottak a II. világháború magyar zsidó
mártírjainak a Wesselényi utcai emlékművénél. Az ünnepségen Totha Péter Joel rabbi és Zoltai Gusztáv a Magyarországi Zsidó Hitközsége Szö-
vetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója mondott megemlékező beszédet, közreműködött Szilágyi Gábor kántor. A beszédek
után hat gyertyát gyújtottak a holokauszt 600 ezer magyarországi áldozata emlékére, a mártírokra és a zsidómentőkre emlékeztető ezüstfánál. Kör-
zetünk elnöke, Zoltai Gusztáv emlékező beszédének kivonatát olvashatják az alábbiakban.

fotó: Szilágyi Gábor



– Ma már pontosan tudom, hogy akkor meny-
nyire tudatlanul csöppentem a dolgok közepébe
– majd’ egy év kellett, mire kiismertem magam
szervezetünk útvesztőiben– kezdte Heisler And-
rás, a régi-új elnök. – Ezután, főként közösség-
fejlesztési változtatásokat próbáltam elindítani,
de be kell vallanom, csak részben sikerült meg-
valósítani azokat. Az akkori management nem
támogatta ezt a törekvésemet, ezért 2005-ben le-
mondtam. Mára a külső és belső környezet, a po-
litika és a személyek is változtak. Ráadásul az
akkori két évben rengetet tanultam, ami rendkí-
vüli segítség lehet ma.
– Milyen tervekkel vág a következő másfél
évnek?
– Három kiemelt területet említenék: a gazda-
sági átvilágítást, az alapszabály rendbetételét és
fel kell építeni a kommunikációt. Komoly elmé-
leti munka is vár ránk. A Rabbitestülettel közö-
sen meg kell határozni, - nem csak a neológiára
építve, - hogy valójában milyennek szeretnénk
tudni a Mazsihiszt.
– És milyennek?
– Úgy gondolom, hogy ma rideg falak fogadják
a Síp utcába érkezőket. Ma inkább hatóság a
Mazsihisz, ehelyett viszont szolgáltatónak kell
lennie. Szükség van a szellemiség változására,
hogy közösségi légkör uralkodjon, és több le-
gyen a mosolygós arc. Tény, sok minden a múlt
öröksége. Az előző rendszerben minden egyház
a templomokba szorult, kevés lehetőséggel.
Szinte minden külső megjelenés a holocausttal
kapcsolatos megemlékezésről, vagy az antisze-

mitizmus elleni harcról szólt. Ez egy történelmi
heylzet eredménye volt. A valódi gond, hogy a
rendszerváltást követően sincs lényegi sincs vál-
tozás, pedig… Ennél többek vagyunk! Ezért is
nélkülözhetetlen, amit már tíz évvel ezelőtt ter-
veztem, a közösség-fejlesztés. A Mazsihisznek
muszáj nyitnia, hogy beengedjük a friss levegőt. 
– Ha jól sejtem, ebben kapna jelentős szerepet a
megújult kommunikáció is?!

– Igen! Rendszerbe kell állítani a különböző
megjelenéseinket, integrálni az újságot, a honla-
pot,  a tévé és rádióműsorainkat, de a közösségi
felületeket is. Szakemberek segítségével szeret-
ném elérni, hogy minél többet megmutassunk
magunkból. Minden olyan kezdeményezést tá-
mogatok, amely nyit a külvilág felé. Kiemelten
kell kezelni az oktatást, az értékek bemutatását.
Hogy egy példát említsek: a Zsidó Nyári Feszti-
vál ezért is értékes, hiszen a zsidó és nem zsidó
kultúra kapcsolódásairól is szól. Miként nem ha-
nyagolhatjuk el a fiatalok bevonását sem, hiszen
idővel ők veszik át a stafétabotot.
Heisler András az EMIH kapcsán kiemelte, nem
kerülhető meg az együttműködés. Törekedni fog
a normális kapcsolatra, mert nem szabad ellen-
ségként tekinteni egymásra. A zsidóságot érintő,
közös dolgokban össze kell fogni, míg a külön-
bözőségekben, mint annak idején aktív sporto-
lóként, fel kell venni a versenyt. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a többi, „házon belüli” zsidó
szervezettel is keresné a kapcsolatot, ami szintén
a nyitás lényeges eleme.
– Mit emelne ki az első néhány hét történéseiből?
– Talán a legkomolyabb lépést a gazdasági átvi-
lágítás területén tettük azzal, hogy a Mazsihisz
vezetősége elfogadta ezt a programot és Vezető-
ségi határozatot hozott annak végrehajtásáról.
Ráadásul a BZSH – mint a szövetség legnagyobb
hitközsége – is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Elöljáróságuk elfogadta Tordai Péter elnöknek a
gazdasági átvilágításra tett javaslatát.

(schiller)
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T í z  é v  u t á n  ú j r a  a  M A Z S I H I S Z  é l é n
Hiába vártunk sokáig, lapzárta miatt előző számunkban már nem tudtunk hírt adni a Mazsihisz elnökválasztásáról. Ezúttal nem csak ezt a
hiányt pótoljuk, de egy beszélgetést is olvashatnak Heisler Andrással, aki első, 2003-as megválasztását követően újra a szervezet elnöke lett.

A  p e s t i  z s i d ó n e g y e d  g y e r e k e k n e k
Gyerekkoromban a szemközti iskolába jártam. Ha nem iskolába mentem, kocsival vittek. Akkor jöttem
rá, hogy van metró a városban, amikor gimnáziumba kerültem. Kis túlzással. Ám az mindenképpen igaz,
hogy a város részei elszigetelt pontokként éltek a fejemben, és nem összefüggő, élő, lüktető, nyüzsgő
szövetként.
A mai gyerekek már okostelefonnal járnak, GPS alapján tájékozódnak, QR kódokat olvasnak, és az egész várost egy 4
colos képernyőn élik meg. Talán általánosítás azt állítani, hogy fel sem néznek a képernyőről, de létező jelenség. A
pesti zsidónegyed gyerekeknek című foglalkoztató könyv a Nyugat-Európában már népszerű épített környezeti nevelés
módszerével tanítja a kis városlakókat, hogy miként fedezzék fel a várost, ahol nap mint nap járnak. A könyv igényes,
kézműves termék. Szerzője, Szolga Zsófia a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett, később sétákat vezetett a
zsidónegyedben. A könyv hangvétele közvetlen, rajzai barátságosak, a két vezetőfigura - Erzsébetváros címerállatai
-, a Griff és az Oroszlán igazán szerethető figurák. Az illusztrációk Nosek Mimma grafikus esztétikai érzékét dicsérik.
A kötet a kultúrAktív Egyesület Tiéd a város sorozatában jelent meg, Pécs, Eger és Sepsiszentgyörgy után.  A kiadvány
öt fejezetben mutatja be a város különböző rétegeit. Arra oktatja a gyerekeket, hogyan „használják” és lássák a várost.
A könyvben helyet kap a műemlékvédelem, a negyed alakulásában szerepet játszó építészek játékos bemutatása és
a köztéri szobrok. A városrészben igen kevés a zöld felület, és az élhetőbb városért bemutatásra kerülnek az alternatív
zöldesítés lehetőségei. Fontos szerep jut a vallási épületeknek: a „Dohány”, a „Kazi” és a Rumbach utcai zsinagóga mel-
lett a Terézvárosi plébániatemplomról is sokat megtudhatunk. Nem maradhatnak ki a kulturális intézmények sem, a
negyedre jellemző színes kulturális élet, a közlekedés, az akadálymentesítés, és a környezetvédelem. A gyerekek
játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel a várost, úgy, hogy személyes kapcsolódási pontjaikat stimulálják, amelyek erősítik kötődésüket lakókörnyezetükhöz. Így a
tudásuk nem elvont, hanem élményszerű és személyes lesz. Ennek a módszernek, szemléletnek köszönhetően a 10-12 éves korosztály nem különálló szigetekként érzékelheti
a várost, hanem egységes egészként.  Szívből ajánlom ezt az izgalmas és szerethető helyismereti könyvet gyerekeknek és szüleiknek, unokáknak és nagyszülőknek, diákoknak
és tanároknak, turistáknak és helyieknek, ajándékba vagy magunknak, hogy ne csak egymás mellett, hanem egymással, a várossal együtt éljünk.

A két első nap a Balaton szépségé-
nek, kiélvezésének jegyében telt.
Strandoltunk, sétáltunk, kártyáz-
tunk és jókat beszélgettünk az
üdülő teraszán. 
Péntek estétől sábesz kimeneteléig
igazi szombati hangulat uralkodott.
Mindenki fehér ingben (hölgyek
blúzban) várta és töltötte a sábeszt,
amely természetesen davenolással,
írásmagyarázattal, a szokásos három
étkezéssel telt. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy vendégül láttuk csa-
ládjával Deutsch László főrabbit, aki
szintén megosztotta velünk Dövó-
rim hetiszakasza kapcsán gondola-

tait. Sőt, Sábász Cházajn lévén,
mikor a rabbi tiszte a háftóra felol-
vasása, Deutsch főrabbi úr volt a
máftir. Itt jegyezzük meg, hogy a
megérkezés napján tortával köszön-
töttük a főrabbi urat, aki nemrég ün-
nepelte születésnapját.
Vasárnap még egy gyors fürdésre
maradt délelőtt idő, majd ebéd után
– szép élményekkel gazdagodva –
mindenki hazaindult, és egészség-
ben haza is érkezett. 
Külön büszkeség számunkra, hogy
volt minjen az üdülőben, illetve
minden reggel és este a Talmud-Tó-
rában is!

N e k ü n k  a  B a l a t o n  a  R i v i é r a

I   M   A   R   E   N   D

Hétköznap: 7.30-kor kezdünk reggel, az esti ima idôpontja 18.00 óra,

helyszín a Talmud-Tórában.

Az esti ima elôtt fél órával sakkal, kártyával, 

kávéval és teával várjuk híveinket!

Péntek esti ima: 18.00-kor a Dohány zsinagógában.

Szombat reggeli ima a Dohány zsinagógában: Sachrisz: 9.30

Tóraolvasás: 10.00 Muszáf ima: kb. 10.45

A péntek esti kiddust a Hevesi Sándor teremben tartjuk, míg a 

szombat délutáni sálesüdeszt továbbra is a Talmud-Tórában.

A sálesüdeszek 18:00-kor kezdôdnek.
www.dohany-zsinagoga.hu

A DOHÁNY UTCAI TEMPLOMKÖRZET NAGYÜNNEPI IMARENDJE 
AZ 5774. ZSINAGÓGAI ESZTENDŐRE

Minden kedves testvérünknek békés, áldásos esztendőt kívánunk!!!!

ב״ה
Rajs Hásónó I.  este 2013. szept. 4. 19.00
Rajs Hásónó I. reggel 2013. szept. 5. 9.00
Rajs Hásónó II. este 2013. szept. 5. 18.00
Rajs Hásónó II. reggel 2013. szept. 6. 9.00
Sábász Súvó este 2013. szept. 6. 18.00
Sábász Súvó reggel 2013. szept. 7. 9.30
Erev Jajm Kippur reggel* 2013. szept. 13. 7.00
Erev Jajm Kippur Mincha* 2013. szept. 13. 13.00
Kol Nidré 2013. szept. 13. 18.42
Jajm Kippur reggel 2013. szept. 14. 9.30
Jajm Kippur Mázkir 2013. szept. 14. Kb. 11.30
Jajm Kippur-i böjt vége 2013. szept. 14. 19.45

Szukkajsz I. este 2013. szept. 18. 18.00
Szukkajsz I. reggel 2013. szept. 19. 9.30
Szukkajsz II este 2013. szept. 19. 18.00
Szukkajsz II. reggel 2013. szept. 20. 9.30
Hajsánó Rábbó reggel* 2013. szept. 25. 7.30
Smini Áceresz este 2013. szept. 25. 18.00
Smini Áceresz reggel 2013. szept. 26. 9.30
Smini Áceresz Mázkir 2013. szept. 26. Kb. 10.30      
Szimchász Tajró este 2013. szept. 26. 18.00
Szimchász Tajró reggel 2013. szept. 27. 9.30
Sábász Börésisz este 2013. szept. 27. 18.00
Sábász Börésisz reggel 2013. szept. 28. 9.30

לשנה טובה תכתבו

A csillaggal jelölt i.tentiszteletek a Talmud-Tórában (Bp. VII. Wesselényi u. 7.) alatt zajlanak!

A körzet tagjai – mondhatni hagyományainkhoz híven – idén is egy
hosszú hétvégét töltöttek Füreden, a zsidó üdülőben. Csütörtök dél-
től vasárnap délig csak a miénk volt az üdülő. 

fotók: Dr. Rusz Zoltán



– A háború után a Szőnyi-csoporttal érkezett
haza. A társaságból mindenkit bebörtönöztek,
kettőt meggyilkoltak a koncepciós perebken. Önt
viszont még csak kihallgatásra sem hívtak be.
– Egy reggel kinyitottam az újságot, és láttam,
hogy imperialista kémeknek titulálták azokat, akik-
kel hazajöttem. Nyolc embert. Magamról tudtam,
nem vagyok az, mégis megdöbbentett a dolog.
Igaz, nem ismertem közelről egyiküket sem.
– Megijedt?
– Pánikba estem, és fölhívtam az államvédelmi-
seket. Közöltem, hogy ezzel a csoporttal jöttem
haza. Mire ők mondták, hogy tudják, s ha majd
szükségük lesz rám, szólnak. Nem jelentkeztek.
Hogy akkor nem tartóztattak le, s még csak ki
sem hallgattak sokáig, azt a hitet keltette ben-
nem: talán mégis van valami ebben a dologban.
Mert ha hazugság, akkor én miért nem vagyok
benne? Annyiban azért mégis érintett a Szőnyi-
per, hogy a Tervhivatalból - ahol osztályvezető
voltam - elbocsátottak. Közölték, hogy miután
hosszú évekig nyugati országban éltem, megbíz-
hatatlan vagyok. Az OT Központi Terviskolá-
jába mentem oktatónak, és 1953-ig ott
dekkoltam. Közben 1951-ben elvégeztem a
Közgazdasági Egyetemet. 1953-ban felkértek az
áruházi igazgatóság főosztályvezetőjének. Ott
dolgoztam 1956-ig. Még 1956 előtt behívót kap-
tam a kerületi katonai kiegészítő parancsnok-
ságra. Nem gondoltam semmi különösre.
Amikor bementem, a kapuban két fiatal ÁVH-s
tiszt fogadott. Bevittek egy szobába, belülről be-
zárták az ajtaját. Gyanakodni kezdtem. Felkér-
tek, hogy - miután Franciaországban voltam -
írjam le, mit csináltam ott, és kikkel voltam kap-
csolatban. Azt hittem, a rehabilitációs perekről

van szó. Hiszen akiket én Franciaországból is-
mertem, azoknak még legalább a fele börtönben
ült, holott már mindenki tudta, hogy ártatlanok.
Leírtam. Megköszönték, és mondták, hogy sze-
retnének még beszélgetni velem, de nem ilyen
hivatalos körülmények között, hanem a Vörös
Csillag Szállodában. Megbeszéltünk egy talál-
kozót. Odamentem. Elém kanyarodott egy fe-
kete Volga. Beültem. Elindultunk.
– Félt?
– Féltem. Különösen azért, mert nem a Vörös Csil-
lag irányába mentünk. Spekuláltam, hogy melyik
internálótáborba visznek. A Fenyőgyöngye nevű
étteremnél kötöttünk ki. Csak a beszélgetés végén
közölték, azt akarják, hogy írjak jelentéseket a kol-
légáimról. Magyarán: legyek besúgó. Ezek után
kapcsolatot kerestem a Nagy Imre-párti budapesti
pártvezetőséggel. Ott azt mondták, van olyan párt-
határozat, amely szerint párttagokat akaratuk elle-
nére nem lehet ilyen munkára kényszeríteni.
Kérésükre leírtam, hogy mit kívántak tőlem. A
nyomozók többet nem jelentkeztek.
– Aztán eljött 1956...
– A forradalom idején beválasztottak az áruházi
igazgatóság forradalmi bizottságába. November
4-e után mint régi illegális párttagot felkértek,
lépjek be az új, Kádár alapította pártba. Akkor
bevittem Sztálinnak a Leninizmus kérdései című
művét, és két passzust felolvastam belőle. Az
egyik arról szólt: a forradalmat úgy nem lehet
terjeszteni, hogy a Vörös Hadsereg bevonul va-
lahová - akkor éppen Magyarországra. A másik
pedig arról, hogy egyetlen percig sem maradhat
hatalmon egy olyan munkáspárt, amely mögött
nem áll ott a munkásosztály többsége. Akkor
éppen általános sztrájk volt. Újból felszólítottak,
hogy lépjek be a pártba, és ismerjem el: ‘56-ban
ellenforradalom volt. Megtagadtam. Kirúgtak.

Ekkor arra az álláspontra jutottam, hogy nem va-
gyok hajlandó ezzel a rendszerrel együttmű-
ködni. Elmentem fizikai munkásnak a Mirköz
Ktsz-hez. Depresszióba estem. Meghasonlot-
tam.. Hetekig meg sem szólaltam. A némaságba
menekültem. A munkahelyemen autóalkatrésze-
ket javítottunk, önindítókat; feszültségszabályo-
zókat. Mindenki tudta, nem munkás vagyok,
mégis befogadtak, elfogadtak. Több mint két
évig dolgoztam a műhelyben, s letettem a szak-
munkásvizsgát. Később diszpécser lettem. Négy
évig voltam a Mirköznél. 1961-ben osztályveze-
tőnek hívtak a Kermibe. Ott olyan fogyasztóvé-
delmi rendszert sikerült kiépíteni, amelynek a
legfontosabb elemei ma is működnek. És meg-
alapítottuk a Nagyítót, a fogyasztók lapját. 1967-
ben kezdődött a gazdasági reform, felkértek,
menjek a Gazdaságkutató Intézetbe, ahol 1990-
ig dolgoztam. Az intézet a kormány tanácsadó
testületeként indult a gazdasági mechanizmus
idején. Akkor úgy látszott, hogy valami még ki-
sülhet ebből az egészből. De amikor az intézetbe
kerültem, kikötöttem, hogy ne forszírozzák a
pártba való belépésemet. Néhány év után azon-
ban az igazgató mégis megkérdezte, mikor lépek
be a kommunista pártba. Majd ha megalakul -
válaszoltam. Ebben maradtunk. 1990-ben át-
mentem Kopint-Datorgba kutatónak.
– Könyveket írt, rádiójátékot a francia ellenállási
mozgalomról. Tagja volt a Mikroszkóp Színház
szerzői gárdájának, vagy 20 évig hetente cikizte
az ország gazdasági baklövéseit a Figyelő utolsó
oldalán, irodalmi díjakat nyert. Végigcsinálta a
fegyveres ellenállást, amiért becsületrendet ka-
pott. Kimaradt a koncepciós perekből, ‘56-ban
a munkahelyén benne volt a forradalmi bizott-
ságban, egy kirúgással megúszta. Besúgásra
akarták rávenni, kivédte. Amikor a fegyveresek-
kel felvette a kapcsolatot, a jelszó így hangzott:
„Hol van a Szabadság utca?” Azóta megtalálta? 
- Nem!
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A  m a q u i s a r d  –  B ó c  I m r e  é s  a  S z a b a d s á g  u t c a
Előző számunkban a háború végéig követtük a legmagasabb francia kitüntetés, a becsületrend lovagi fokozatával kitüntetett, februárban
90. születésnapját ünneplő Bóc Imre életútját. Most felesége, B. Lengyel Anna, interjújának második részét olvashatják, amely ere-
detileg még 1999. december 23-án jelent meg a 168 óra című lapban.

2006-ban nyílt meg a fesztivál kö-
zönsége előtt a Rumbach Sebestyén
utcai zsinagóga, melyet a XX. szá-
zad elejének legnevesebb bécsi épí-
tésze, Otto Wagner tervezett. A
fesztiválon színházi előadásokkal,
koncertekkel, kiállításokkal, ifjú-
sági és szabadtéri programokkal,
kézműves és könyves kirakodó vá-
sárral szinte valamennyi művészeti
ágban képviselteti magát a zsidó
kultúra. A rendezvénysorozat egyik
pillérét jelentő klezmer zene már az
első fesztiválon is kiemelt szerepet
kapott. Nemzetközi Klezmer Fesz-
tiválra invitálták Ausztria, Francia-
ország, Hollandia és természetesen

Magyarország legkiválóbb klezmer
együtteseit. Az új fesztivál nyitó-
koncertjének sztárja a világhírű iz-
raeli kántor, Dudu Fisher volt, aki
igazi showműsort adott, amelyet a
Magyar Televízió is rögzített. 
Az évről-évre emelkedő színvonalú
esemény történetében kiemelkedő
volt a VI. Zsidó Nyári Fesztivál,
amelyre többek között olyan művé-
szek fogadták el meghívást, mint
Igor Oistrakh, Marton Éva, Rivka
Golani és Tokody Ilona.
A tizedik, jubileumi fesztivál több
szempontból volt mérföldkő a ren-
dezvénysorozat történetében. A vi-
lághírű hegedűművész Pinchas
Zukerman és kamarazenekara, Izrael

legnépszerűbb könnyűzenei előadója,
Shlomo Artzi és a „kántorok Pavarot-
tija”, Itzhak Meir Helfgot is fellépett.
2010-ben a több mint 120 ezer ma-
gyar és külföldi érdeklődő 52 külön-
böző program közül választhatott és
a másfél hét alatt majd négyszáz köz-
reműködő szerepelt a fesztiválon.
Szeptember 5-én a Syma Csarnok-
ban több ezer fiatal ünnepelte a vi-
lághírű haszid reggae és rapper
sztárt, Matisyahut, aki először járt
Budapesten. Kiemelkedően nagy
sikert aratott az izraeli Beer-Sheva
Színház Piaf című előadása, vala-
mint a Dés László életművéből ösz-
szeállított koncertsorozat. 

Két éve igazi különlegesség volt a
Magyarországon első alkalommal
fellépő Idan Raichel Project fan-
tasztikus koncertje.
A klasszikus műfajok kedvelői
nagy sztárok és különleges tehet-
ségű fiatal muzsikusok estjei közül
egyaránt válogathattak. A New
York-i Metropolitan Opera fúvósai
mellett Miklósa Erika és David
D’Or közös koncertje volt az egyik
legnépszerűbb program.

E m l é k k é p e k  a  Z s i d ó  N y á r i  Fe s z t i v á l  t ö r t é n e t é b ő l
A Budapesti Zsidó Hitközség keretein belül a Zsidó Idegenforgalmi és Kulturális Központ 1998-ban rendezte meg az első fesztivált,
amelynek központi helyszíne már akkor is, Európa legnagyobb és egyik legcsodálatosabb zsinagógája, a Dohány utcai zsinagóga.
Zsinagógánk nem csak Budapest egyik látványossága, de a magyar zsidóság jelképe is.

D í j a i ,  k i t ü n t e t é s e i
Magyar Szabadság Érdemrend (1946)
Magyar Népköztársaság Érdemérem (1951)
Magyar Partizán Emlékérem (1955)
A Munka Érdemrend arany fokozata (1978)
Az Önkéntes Ellenállók Keresztje (1978)
A Magyar Rádió nívódíja (1982)
MTV elnökség nívódíja (1984)
A közgazdaságtudományok kandidátusa
(1985)
A Hazádnak Rendületlenül sajtópályázat díja
(1986)
a Gerelyes Endre-pályázat díja (1986)
A Francia Köztársaság Becsületrendjének
lovagja (1999)
(forrás: wikipedia.org)

Nyerjen jegyet a Dohány-koncertekre!
Az elmúlt évekhez hasonlóan játékra invitáljuk a Pesti Sólet olvasóit! A Zsidó Nyári
Fesztivál szervezői felajánlottak 2-2 jegyet minden, a Dohány zsinagógában ren-
dezett programra. Nem kell mást tenni, mint az alábbi kérdésekre helyesen vála-
szolni. A megfejtéseket augusztus 15-ig küldjék el főrabbink, Dr. Frölich Róbert
email címére: rabbi@dohany-zsinagoga.hu, vagy levélben: 1075. Budapest Síp u.
12 (Dohány körzet). A nyertesek nevét, illetve a helyes megoldásokat következő
számunkban olvashatják.

Programok a zsinagógánkban
2013. augusztus 25. (vasárnap) 19:00

Budapest Klezmer Band: Haszene

2013. augusztus 26. (hétfő) 19:00
Nemzetközi Kántorkoncert

2013. augusztus 27. (kedd) 19:00
A Muzsikás Együttes koncertje

2013. augusztus 28. (szerda) 19:00
Evergreen – válogatás Barbra Streisand dalaiból

2013. augusztus 29. (csütörtök) 19:00
Lajkó Félix és zenekara

2013. szeptember 1. (vasárnap) 19:00
Gioacchino Rossini: MÓZES – koncertszerű előadás

II. rész

1. Mit jelent a Haszene?
a. eljegyzés    b. nászút   c. esküvő

2. Milyen hangnemben énekel David
D’Or, a kántorkoncert fellépője?
a. tenor    b. kontratenor   c. bariton

3. Ki működött közre (hegedűművész)
a Muzsikás együttes Bartók albumán?
1. Nigel Kennedy
2. Alexander Balanescu
3. Roby Lakatos

4. Mi a Neve Barbra Streisand egyetlen
fiának?
1. Jason   2. Jacob   3. Joseph

5. Hol mutatták be Rossini Mózes című
operáját?
a. Milánó   b. Velence   c. Nápoly

6. Mikor jelent meg Barbra Streisand
máig örökzöld dala a People?
1. 1963   2. 1964   3. 1970



Kultúra Szabadidő/Sport6 3

Hozzávalók: 0,8 kg burgonya, 0,2
kg zeller, 0,2 kg vöröshagyma, 0,03
kg fokhagyma, pirospaprika, olaj,

só, bors, petrezselyemzöld, zeller zöld.
Elkészítés: A finomra vágott hagymát lepirítjuk olajon,
majd beletesszük a pirospaprikát és a kockára vágott
zellert, kevés vízzel felengedjük. Ezt követően öt percig
pirítjuk, majd hozzáadjuk a kockára vágott burgonyát.
Felengedjük annyi vízzel, amennyi levest szeretnénk, és
készre pároljuk. A főzés vége előtt 2 perccel vágott, friss
zeller zölddel és petrezselyemzölddel szórjuk meg.

Hozzávalók: 1,2 kg pulykacomb
kicsontozva, só, bors
A mártáshoz: 1 kg egres, 0,3 kg

kristálycukor, 1 liter víz, 1 csomag vaníliás cukor, 1 db
citrom leve, 0,05 kg liszt, 4 db tojás sárgája, 1 csipet
őrölt szegfűszeg
Elkészítés: A kicsontozott pulykacombot sózzuk, bor-
sozzuk, majd spárgával kötözzük. 140 fokos sütőben,
sütés-párolás programon 1,5 óráig készre sütjük. Az eg-
reshez hozzáadjuk a szegfűszeget, cukrot, vaníliás cuk-
rot, az egy citrom levét, puhára főzzük. Ha elkészült,
vízzel, liszttel kikeverjük a tojássárgáját, és behabarjuk.
Végül hűtőbe tesszük. (Liszt helyett használhatunk ét-
kezési keményítőt, így gluténmentes ételt készítünk.)

Hozzávalók: 1 kg széles metélt, 0,4
kg darált dió, 0,2 kg barackíz, 0,5 kg
kristálycukor, 0,1 kg mazsola, 0,02
kg vaníliás cukor, 8 db tojás

Elkészítés: A tésztát kifőzzük, olajos, sós vízben. Lecse-
pegtetjük, kihűtjük.
A tojások sárgáját a cukor felével felhabosítjuk, utána be-
keverjük a vaníliás cukrot, a diót, a lekvárt, a mazsolát. A
maradék cukorral a tojásfehérjéket kemény habbá verjük.
A tésztát hozzáadjuk a mazsolás masszához, végül a fel-
vert tojásfehérjével lazítjuk. Egy tepsit kikenünk marga-
rinnal, lisztezzük, majd beletesszük a tésztát, majd 160
fokon 1 óráig sütjük.

Pulykasült hideg egres-
mártással 10 főre

Zelleres burgonyaleves
10 főre

Rakott tészta 10 főre
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A mai Románia területén a korai II. századtól
éltek zsidó közösségek. A római birodalom
terjeszkedése folytán az akkori Dacia földjére
a hódítók előtt érkeztek zsidók, de a Szentély
pusztulását követő vándorlás után is jöttek
ide. Több korabeli felirat és pénzérme is ta-
núskodik az ún. zsidó-kazár törzsek jelenlé-
téről.  Bizonyíthatóan, a bizánci birodalom
idejében zsidók a Dunától délre aktívan részt
vettek az ott folyó kereskedelemben. A krími
karaitáknak nevezett etnikai csoport meg-
honosította az ún. karaita judaizmust és kun
ősökkel is rendelkezett.
Először 1330-ból találunk említést szefárd
zsidók jelenlétéről a Havasalföldön, majd az
1550-es években bukkannak fel bukaresti
zsidókról szóló bejegyzések. Az országba ér-
kezettek kivétel nélkül a szefárdok közül ke-
rültek ki. A XIV. század folyamán fontos
menedék lett a mai Románia azok számára,
akiket a Magyar Királyságból, vagy Lengyel-
országból elüldöztek az ottani uralkodók.
Az első komolyabb kiváltságot 1623-ban
kapták Bethlen Gábortól, bár kötelezték
őket, hogy olyan ruhát viseljenek, mely
egyértelműsíti vallásukat. Csak fekete, vagy
lila ruhát viselhettek és hozzá sárga, vagy
piros csizmát. Ezt a fajta etnikai megbélyeg-
zést évtizedekig használták. Az első vérvádra
Moldvában került sor 1710. április 5-én, ami-

kor azzal vádolták meg Târgu Neamţ zsidóit,
hogy rituális okból megöltek egy keresztény
gyermeket. Másnap öt ártatlan zsidót meg-
gyilkoltak, többeket megkínoztak, megcson-
kítottak és minden városban élő zsidó házát
kifosztották. Későbbiekben sokszor az orto-
dox papság állt az uszítások élére.
Az 1768-1774 között az orosz-török hábo-
rúk során is sok szenvedés jutott az itt élő
zsidók számára. A törökök rengeteg gyer-
meket raboltak el, s mindennaposak voltak
a pogromok és az erőszakos cselekedetek.
A háborút lezáró békekötés kedvezett ugyan
a közösségek tagjai számára, bár ekkora
számuk jelentősen csökkent.
A fájdalom időszakát hozta vissza az 1821-
ben kitört görög függetlenségi háború,
majd az azt követő oláh felkelés, amikor a
pogromok ismét elterjedtek és több család
esett áldozatul az értelmetlen pusztításnak,
irigységnek, harácsolásnak.
Az 1848-as forradalmakban és az oláh for-
radalomban is számos zsidó vett részt, főleg
az emancipáció és a teljes politikai jogok
visszaszerzése reményében. A következő év-
tizedek lehetőséget biztosítottak, hogy gaz-
dasági, jogi, vagy politikai karriert
csináljanak, a vidéken élő chaszid zsidók
többnyire elszigetelve élték a vallás által
meghatározott hétköznapjaikat. Az orosz-

országi és romániai pogromok túlélői, vagy
akik féltek a további támadásoktól, az 1900-
as évek elején kivándoroltak Palesztinába,
vagy az Egyesült Államokba, de még így is
negyedmillióan éltek az országban.
Az I. világháborúban a zsidókat hadkötele-
zettségre bírták, így sokan részt vettek a har-
cokban és többen hősi halált haltak. A párizsi
békekonferencián kötött szerződések okán
Románia az új területek becsatolásával újabb
zsidó lakosokat nyert, főleg a magyar terü-
letekről. Eközben kötelezték Romániát, hogy
adjon egyenlő jogokat a zsidó lakosságnak.
A II. világháborút megelőzően a Vasgárda
jelentette az egyik legkomolyabb veszélyt.
A gárda másolva a náci Németország eszme-
rendszerét a zsidó lakosság megkülönbözte-
tését és kiirtását tűzte ki céljául. 1940-ben
Ion Gigurtu kabinetje elfogadta a román
parlamentben az első hivatalos törvényeket,
amelyek egyenesen vezettek a romániai zsi-
dóság pusztulásához is. A hatalmas antisze-
mita kampány után, több mint 100 embert

öltek meg brutálisan a gárdisták. 1941. jú-
nius 27-én került hatalomra Antonescu dik-
tátor. Nevéhez köthető a Iasi vérengzés.
1941-ben 14 000 zsidót öltek meg a román
hatóságok közreműködésével! Az elhurcol-
tak száma meghaladja a 300 000 főt – ők
sosem térhettek haza…  
A háború után a megmaradtak újraszerveződ-
tek, sokan választották a cionista eszmerend-
szert, de a kialakuló sztálinista rendszer ezeket
a kezdeményezéseket elítélte. A későbbi évti-
zedekben a zsidók helyzete nem különbözött
más népcsoportokétól, de a Causescu rezsim
idején ún. „fejpénzért” hozzájárult a hatalom
egyes zsidók kivándorlásához.
Napjainkban alig 6000 zsidó él Romániá-
ban, többnyire a nagyvárosokban. Szomorú
mementók díszítik a kisebb-nagyobb váro-
sokat, ahol az átalakított, vagy romjaiban
álló régi pompás zsinagógák tanúskodnak
az egykori lüktető életről. A képen egy bu-
kovinai zsinagógát, a Dorna-Watra városá-
ban álló épületet láthatják.        Izsák Gábor

Z s i n a g ó g á k  a  n a g y v i l á g b ó l  -  R o m á n i a
Képeslapok – képes történelem XIX.
Másfél éve új sorozattal kedveskedünk olvasóinknak. Bejárjuk a világot egy 1400
darabból álló magángyűjtemény segítségével, hónapról-hónapra bemutatunk egy-
egy lapot, a hozzá tartozó ismeretekkel, érdekességekkel. A gyűjtemény az 1890-
től 1945-ig megjelent, zsinagógákat ábrázoló, illetve a zsidósággal, a zsidó
emberekkel, szokásokkal és üdvözletekkel foglalkozó lapokat tartalmazza.

Jó étvágyat kívánunk!

A július 30-ig tartó, eddigi legnépesebb „zsidó olimpián” majd háromezer
izraeli és több mint ezer amerikai áll rajthoz. Jelentős csapattal érkezett
Kanada (606), Nagy-Britannia (444), Brazília (435), Ausztrália (418), s
Argentína és Dél-Afrika (359-359). Több ország először vesz részt a vi-
adalon, így Albánia, Bosznia, Csehország, Horvátország, Kirgizisztán,
Kuba, Macedónia, Montenegro, Örményország, Szerbia és Szlovénia. Mi
több Guinea-Bissau-ból, a Bahamákról, Salvadorból, vagy éppen Zim-
babwéból is érkeztek sportolók. A dél-afrikaiak jelvényén az országuk
zászlaja mellett Nelson Mandela képe látható.
S ami számunkra fontos: a Dohány körzet is képviselteti magát a viadalon.
Nem is akárhogy! Kunos Péter lánya, Zsuzsa súlycsoportjában győzött a
junior karatésok versenyében! Míg kántorunk, Szilágyi Gábor több úszó-
számban is rajthoz áll. Nos, 100 méteres hátúszásban az előtte célba csa-
pótól csupán 6 századdal elmaradva - egy kizárás után - bronzérmes lett.
Sőt, tiszteletbeli brazil csapattaggá is választották és megkérték, hogy a
vegyesváltó első embereként ő ússzon háton!

A magyar delegáció Zsuzsi aranya mellett még két első helyet szerzett,
szintén a karatésok között és szintén a kumite (küzdelem) bajnoka lett, a
nemrég – 1,5 éves szünet után – Eb bronzzal visszatérő – korábban Vi-
lágjátékok győztes és világbajnoki ezüstérmes – S. Kovács Ádám, míg a
birkózók között Fekete Tibor nyert. Ezen kívül még egy ezüst-, egy bron-
zérmet és több értékes (4., illetve 5.) helyezést gyűjtött a magyar csapat.
A Maccabiah jelentőségét mutatja, hogy a következő, a 2016-os olimpia
házigazdája, Brazília zászlóját a nyitóünnepségen a ’80-as évek egyik
legjobb labdarúgója, Zico, a „Fehér Pelé” vitte. A váltóban kétszeres
olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok amerikai úszó, Garrett Weber-

Gale már itt is begyűjtötte első aranyát 100 gyorson. A hölgyeknél
ebben a számban harmadik, Amit Ivry már utazik is tovább Barcelo-
nába, a világbajnokságra. A parasportolók között, talán mondani sem
kell, hogy úszásban, a Pekingben 2-2 aranyat és ezüstöt szerző, míg Lon-
donban bronzérmes holland Mirjam de Koning is rajthoz áll.
De ott van az új amerikai női tornászhős is, a tavalyi olimpián aranyat érő
talajgyakorlatát a Hava Nagila zenéjére bemutató, Alexandra Raisman is.
Aly korábban elmondta, hogy az 1972-es müncheni olimpia izraeli áldo-
zatai tiszteletére választotta ezt a zenét, a merénylet 40. évfordulóján. /A
győztes produkció rendkívül látványos, de édesanyja szurkolása miatt is
érdemes megkeresni a youtube-on./
A kanadai kosárlabdázók edzője pedig Amar’e Stoudemire, aki többször
is szerepelt az NBA All Star gáláján. Most épült fel sérüléséből, s a kö-
vetkező szezonban újra a New York Knicks együttesét erősíti. 
Jégkorongozókat is láthatnak a nézők, a hazaiak (és a franciák) mellett
három nagyágyú, az orosz, az amerikai és a kanadai csapat is jégre lép.
De még számos olimpiai résztvevő, sportágában sikeres versenyző is rajt-
hoz áll, így az ifik és juniorok közt négy Eb aranyat begyűjtő gyönyörű
holland gyeplabdás hölgy, Sophie Klooster is. Édesapja éppen a jégkorong
válogatott tagjaként vett részt 1980-ban, Lake Placid-ben az olimpián és
öt meccsen három gólt szerzett.
No de térjünk vissza a mieinkhez: férfi vízilabdások pénteken játszanak
a bronzért. A további napokon a következő sportágakban lehetnek még
(v)érmes reményeink: női torna, lovaglás, triatlon, taekwondo.

D o h á n y - a r a n y  a  M a c c a b i  J á t é k o k o n  
Múlt csütörtökön, a jeruzsálemi Teddy stadionban, 32 ezer néző előtt tartott megnyitó ünnepséggel kezdetét vette a 19. Maccabi
Játékok. A világ egyik legnagyobb sporteseménye már két csúcsot is megdöntött: a majd 10 ezer résztvevő 78 országból érkezett. 
A magyar küldöttség eddig három győztest ünnepelhetett. Sőt, már egy „Dohány arany” is született, Kunos Zsuzsa révén.

Pesti Sólet menü a Laky Konyha receptjei alapján 

Ünnepi vacsora
A Dohány utcai körzet vezetői szeretettel meghívják Önt és családját,
szeptember 4-én, Rajs Hásónó este, az i.tentisztelet utáni közös vacso-
rára. A vacsora 4500 forintba kerül. Jelentkezni augusztus 1-től lehet
Fülöp Ildikónál a körzet irodájában (VII. Síp u. 12. I. emelet), vagy az
ismert telefonszámon: (06 1) 413-1515.  

Szeptemberben újra lecsóparti
A Dohány utcai és a Bethlen téri körzet vezetői szeretettel meghívják
idén is a hittestvéreket az immár hagyományos lecsópartira, szeptember
1-én 15 órától, a Bethlen téri zsinagóga hátsó udvarában. A szokott
finom ételek mellett programok is várják az érdeklődőket. A szórako-
zásról ezúttal a Sabre együttes gondoskodik. S persze ezúttal is lehet
majd sorsjegyet venni – és nyerni.

fotók: Szilágyi Gábor

A magyar csapat a nyitóünnepségen

Kunos Zsuzsi az arannyal és bronzérmes kántorunkkal, Szilágyi Gáborral

(schiller)


