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A Bét Orim Reform Zsidó
Hitközség közleménye
A Bét Orim Reform Zsidó Hitközség –
mint a legnagyobb nemzetközi zsidó
vallási szervezetnek, a Progresszív
Zsidó Világszövetségnek (WUPJ)
magyarországi tagszervezete –
visszautasítja a magyar kormány által
kiírt, a Magyar Holokauszt Emlékév
2014 pályázaton elnyert tízmillió
forintot. Az egyházi státuszától és
ennek minden anyagi és erkölcsi
vonzatától 2011-ben megfosztott
közösség ezzel szolidaritását fejezi ki,
és csatlakozik azon szervezetekhez,
amelyek már korábban
kinyilvánították hasonló szándékukat,
illetve hasonló döntést fontolgatnak.
Az utóbbi hetekben sajnálattal
tapasztaljuk, hogy a magyarországi
parlamenti választások közeledtével a
korábban kezdeményezett Holokauszt
Emlékév megemlékezések mára a
magyar kormány éretlen politikai
játszmáinak méltatlan játékszereivé
silányultak. Mi ehhez nem kívánjuk a
nevünket adni.
A reformzsidó hitközség az elnyert
összegből általános iskolások számára
tolerancia foglalkozásokat, kiállításokat,
interaktív webes alkalmazásokat
tervezett létrehozni. Elképzeléseinket

továbbra is hasznosnak gondoljuk, ezért
fájdalommal vesszük tudomásul, hogy
azokat a jelen körülmények között nem
fogjuk tudni megvalósítani.

Bízunk benne, hogy a jövőben hiteles és
politikamentes kezdeményezésekben
vehetünk részt, mint amilyennek a
közelmúltban megvalósult Sztehloszobor állítást tekintjük, amelynek
avatásán politikai és felekezeti
irányultságtól függetlenül vettek részt a
hazai közélet szereplői.
Budapest, 2014. február 8.
A Bét Orim Reform Zsidó Hitközség
vezetősége

Beszámoló:
Danube Arzenu Forum 2014
A Pro-Zion Austria, az osztrák
progresszív-cionista egyesület
február 14. és 16. között Budapesten
tartotta szemináriumát a Bét Orimmal
és a Szim Salommal
együttműködésben.

Vasárnap délután a Szim Salom Ráday
utcai otthonában több részes angol
nyelvű szemináriumsorozatra került sor,
melynek során terítékre került a
zsidóság közép-európai és ezen belül
magyarországi helyzete. Ezután
meghallgathattuk Dalya Levi, az Arzenu
International igazgatójának a
progresszív cionizmusról tartott
előadását.

Február 14-én péntek este a három
szervezet képviselői közös
szombatfogadáson vettek részt a Bálint
Házban, majd másnap a szombat
kimenetelét és az új hét kezdetét is
együtt ünnepelték a Mózes Házban
rendezett Havdala szertartás és az azt
követő könnyű vacsora keretében,
kiegészülve a Házban működő Dor
Hadas maszorti közösség tagjaival.

A tartalmas programot egy workshop
zárta, melyen a résztvevők Izrael és a
nagyvilág progresszív zsidóságával
ismerkedhettek meg mélyrehatóbban.

Ősi zsinagógák Izraelben
Február 22-én este a Bálint Házban
Dan Diamant izraeli idegenvezető volt
az Agora Akadémia vendége. Dan a
zsidó szentélyről és az ősi izraeli
zsinagógákról tartott vetítéssel kísért
előadást az érdeklődőkkel telt
Maceszgombóc teremben.

A tanácskozás eredményeként a Forum
résztvevői három fő irányvonalat
határoztak meg, melyek érdekében
közösen cselekednek majd. Ezek
egyike, hogy a közép-európai
progresszív zsidó közösségeknek (Or
Chadash, Bét Orim és Szim Salom)
izraeli testvérközösségeket találjanak.
További cél reform rabbik tanításait és
reform közösségekhez kötődő
tartalmakat audiovizuális formában is
elérhetővé tenni a youtube
videómegosztó csatorna segítségével, a
héber mellett helyi nyelveken is. A
harmadikként megfogalmazott törekvés
pedig előmozdítani izraeli fiatalok
látogatását a diaszpóra reform zsidó
közösségeibe.
A Forum programjával és a
megbeszélések eredményeivel
kapcsolatos további szöveges és
képes tartalmak elérhetők a Pro-Zion
Austria honlapján, ezen a linken.
Fotók:
prozion.at

Az előadás során először megismertük a
pusztai vándorlás szentélyét, ahogy a
Bibliában is olvasható, és nyomon
követtük a Frigyláda kalandos útjait. A
Jeruzsálemi templom kétszer is felépült;
láttunk rekonstrukciókat és a második
templom korából megmaradt fontos
régészeti leleteket.

Majd a zsinagógákról esett szó: mikor és
miért is kezdtek a zsidók zsinagógába
járni. Látványos képekről ismerhettük
meg az ősi izraeli templomok épületeit
és a sokszor nagyszerű állapotban
megmaradt mozaikpadlókat, melyeken
bibliai jeleneteket és zsidó motívumokat
láthattunk. Az előadás végén Dan a
hallgatók kérdéseire is készséggel
válaszolt, így valódi beszélgetéssé
alakulhatott az este az előadó és a téma
iránt lelkes közönség között.

Márciusi programjaink
Ha másképpen nem jelezzük, akkor rendezvényeink helyszíne a Bálint Ház első emeleti
Macesz terme (1065 Budapest, Révay u. 16.).
március 3. hétfő 18:00 A könyv(ek) népe - a szóbeli és az írott tan a
zsidóság történetében
9. A halachikus döntvényirodalom
március 7. péntek 17:30 Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
március 8. szombat 18:00 Boldog a gyufa, filmvetítés Szenes Hannáról
Nőnap alkalmából a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség és a Mensch
Foundation International bemutatja a Szenes Hanna életéről és haláláról
készült amerikai filmet. A vetítés után beszélgetés.
március 10. hétfő 18:00 A könyv(ek) népe - a szóbeli és az írott tan a
zsidóság történetében
10. Egy hetiszakasz – és következményei
március 14. péntek 17:30 Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
március 17. hétfő 18:00 A könyv(ek) népe - a szóbeli és az írott tan a
zsidóság történetében
11. Halacha, a zsidó döntvényirodalom, szerepe az egyes zsidó
irányzatokban, a progresszív halacha fogalma.
március 21. péntek 17:30 Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat Raj Ferenc kiselőadásával
március 24. hétfő 18:00 Raj Tamás Akadémia
A zsidóság eszmevilága a bibliai Zsoltárok könyve értelmezésének
tükrében
Halál és örök élet. Hisznek-e a zsidók a túlvilágban?
március 25. kedd 18:00 Raj Tamás Akadémia
Modern kihívások – reform zsidó válaszok: Hagyomány és változás a
kortárs progresszív responsa-irodalom tükrében
Bojkott a társadalmi igazságosság nevében.
március 28. péntek 17:30 Bevezetés a zsidó liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat Raj Ferenc kiselőadásával
március 31. hétfő 18:00 Raj Tamás Akadémia
A zsidóság eszmevilága a bibliai Zsoltárok könyve értelmezésének
tükrében
Gyűlölet és bosszú: zsidó értelmezések.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken!

