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Új esztendő, új lehetőségek 
 
A közeledő Ros Hásáná, avagy 
zsidó újév alkalmából érdemes 
elgondolkodni az évet jelentő héber 
szó, a „sáná” etimológiáján, ami 
már maga is etikai leckét tartalmaz.  
 
Mint minden héber főnév, a „sáná” is 
egy három mássalhangzós igegyökből 
származtatható, amelynek három 
alapjelentése van: 
 
1. Valamit megismételni. 
2. Tanulni és tanítani. 
3. Változni és változtatni. 
 
Vallásunk tanításai ösztönöznek 
mindnyájunkat, hogy az év végén 
cselekedeteinket vizsgáljuk felül és 
próbáljuk elkerülni azokat a buktatókat, 
amelyek letérítenek bennünket a 
helyes útról. Hibáink kijavításában a 
leggyakrabban előforduló probléma az, 
amikor ismétlünk, amikor ugyanazt 
tesszük, mint a múltban, és mégis más 
eredményt várunk. 
 
A héber „sáná” ige második jelentése 
tanulni. Nemcsak tudományt, de etikát 
és jó magaviseletet is lehet tanulni, 
elsajátítani. A héber Biblia és a zsidó 
rabbinikus irodalom hőseinek élete 
pozitív és negatív példákkal szolgál, és 
ha intelligensen olvassuk történeteiket, 
bizony tanítani is tudnak bennünket: 
arra, hogy mi az, ami követni való, és 
mi, ami elvetendő.  
 
Az ismétlés elkerülése és a tanulás 
folyamata változni és változtatni 
késztethet bennünket. Együtt szebbé, 
boldogabbá és teljesebbé tehetjük 
napjainkat 5774-ben. 

 
A kabbala mesterei különösen szeretik 
a számmisztikát. Szerintük, mivel a 
héber betűknek számértéke van, 
bizonyos egyezéseknek nagy a 
jelentőségük. Közismert tény, hogy 
feliratokban és sírköveken, valamint 
más héber dokumentumokban a dátum 
jelölésére a „li-f’rát kátán” („a kis 
időszámítás szerint”) metódusát 
használják, ami az ezreket mellőzve 
csak a százas számokra hivatkozik. 
Ennek értelmében a beköszöntő 
zsinagógai újesztendő számértéke 774  
 

 
 
Több gyönyörű héber kifejezés 
található ezzel a számértékkel, 
amelyek közül nekem a „chájjim sel 
sálom”, azaz a „békés élet” tetszett a 
legjobban.       
 
Legyen 5774, a békés élet mellett, a 
tanulás és a tanítás, a változás és a 
változtatás éve. Vessük ki magunkból 
a sokszor ismételt méltatlan 
gondolatokat és tisztítsuk meg 
szívünket, lelkünket. Legyünk 
mindannyian beírva az Élet Könyvébe. 
 
Szeretettel: 
 

Feri  



LMBTQ-istentisztelet három 
progresszív közösség 

szervezésében 
 
Nyár közepén az LMBTQ-jogok és a 
méltóság melletti kiállás jegyében 
hagyományos szombat reggeli 
istentiszteletet tartott közösen a 
három hazai progresszív zsidó 
közösség: a Bét Orim Reform Zsidó 
Hitközség, a Dor Hadas Közösség 
és a Szim Salom Progresszív Zsidó 
Hitközség. 
 
A különleges alkalom a tavalyi 
Budapest Pride rendezvényhez nyúlik 
vissza, amikor egy a mostanihoz  
hasonló szertartás igen sikeresnek 
bizonyult. Ennek nyomán másodjára is 
megszervezte a három közösség, 
ismét a Budapest Pride egyik 
társprogramjaként az LMBTQ 
támogató istentiszteletet..   
 

 
 

Az LMBTQ istentiszteletén idén is megtelt a 
BH nagyterme az elkötelezett vendégekkel 

(Fotó: Kallos Bea/MTI) 

 
A szertartást Langer Ármin, a 
jeruzsálemi Konzervatív Jesiva 
növendéke vezette; drósét Kelemen 
Katalin rabbi mondott. Az esemény 
elején az akkor még Amerikában 
tartózkodó Raj Ferenc rabbi 
üdvözlőlevelét is felolvasták (a levelet 
hírlevelünk előző, júliusi számában 
közöltük). 
 

 
NAGYÜNNEPI PROGRAMJAINK 

 
Helyszín (ha másként nem jelezzük): a 
Bálint Ház első emeleti Macesz terme 
(1065 Budapest, Révay u. 16.). 
 
SZEPTEMBER 4. SZERDA 18:00 
EREV ROS HASANA,  
utána hideg vacsora 
Közreműködik: Neumark Zoltán 
zongoraművész (ének, zongora) 
Vacsora ára: 3000 Ft,  
gyerekeknek: 1000 Ft 
Jelentkezés: szeptember 2-ig 
 

 
 
SZEPTEMBER 5. CSÜTÖRTÖK 17:00 
TÁSLICH SZERTARTÁS 
Találkozás a Szent István park 
bejáratánál 
 
SZEPTEMBER 13. PÉNTEK 19:00 
EREV JOM KIPPUR, KOL NIDRÉ 
Közreműködik: Neumark Zoltán 
zongoraművész (ének, zongora) 
 
SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 17:00 
JOM KIPPUR, MÁZKIR, NEILÁ ÉS A 
BÖJT KÖZÖS MEGTÖRÉSE 
Közreműködik: Neumark Zoltán 
zongoraművész (ének, zongora) 
 
SZEPTEMBER 22. VASÁRNAP 15:00 
CSALÁDI SZUKOT (sátorépítés stb.) 
Helyszín: M. Jutkáék kertje 
Bp. XII. Ráth György u. 52. 
 
SZEPTEMBER 26. CSÜTÖRTÖK 
18:00 
SZIMCHAT TÓRA 
Közreműködik: Neumark Zoltán 
zongoraművész (ének, zongora) 
 



Szeptemberi programjaink 
 

Ha másképpen nem jelezzük, akkor programjaink helyszíne 
a Bálint Ház első emeleti Macesz terme 

(1065 Budapest, Révay u. 16.). 
 
 

szeptember 4. szerda 18:00 Erev Ros Hasana 

szeptember 5. csütörtök, Ros Hasana első napja, 17:00 Táslich 

szertartás 

szeptember 6. péntek 17:30 Bevezetés a zsidó liturgiába 

18:30 Kabbalat Sabbat Raj Ferenc rabbival 

szeptember 13. péntek 19:00 Erev Jom Kippur, Kol Nidré  

szeptember 14. szombat 17:00 Jom Kippur, Mázkir, Neilá és a böjt közös 

megtörése  

szeptember 16. hétfő 18:00 Tórakör/Bibliaiskola 

A zsidóság eszmevilága a bibliai Kohelet könyve értelmezésének 

tükrében  

szeptember 17. kedd 18:00 Bevezetés a judaizmusba 

Tetoválás és a zsidó tradíció  

szeptember 20. péntek 17:30 Bevezetés a zsidó liturgiába 

18:30 Kabbalat Sabbat Raj Ferenc rabbival 

szeptember 22. vasárnap 15:00 Családi Szukot  

szeptember 23. hétfő 18:00 Tórakör/Bibliaiskola 

A zsidóság eszmevilága a bibliai Kohelet könyve értelmezésének 

tükrében  

szeptember 24. kedd 18:00 Bevezetés a judaizmusba 

Örökbefogadott gyermekek betérése 

szeptember 26. csütörtök 18:00 Szimchat Tóra  

szeptember 27. péntek 17:30 Bevezetés a zsidó liturgiába 

18:30 Kabbalat Sabbat Raj Ferenc rabbival 

szeptember 30. hétfő 18:00 Tórakör/Bibliaiskola 

A zsidóság eszmevilága a bibliai Kohelet könyve értelmezésének 

tükrében  

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken! 
 

Hírlevelünk a MAZSÖK támogatásával jelenik meg. 
 

 


