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i. sz. 70
IUDEA CAPTA – Júdea fogságban

Ezt  az  aranyérmet  1958-ban  adták  ki,  Izrael 
Állam tizedik Függetlenségi Napján. 

Az  érme  egyik  oldalán  az  országot  és  a 
Szentélyt  sirató  zsidók  láthatók egy  pálmafa 
alatt, a római hódítás héber évszámával.

A  másik  oldalon  talán  ugyanazt  a  pálmafát 
örökítette meg a művész – a pálmák nagyon 
sokáig élnek – immár a visszatért nép fiával és 
lányával, amint a pálmafát ápolják.

A  keresztény  időszámítás  utáni  70  és  az 
ugyanezen  időszámítás  szerinti  1948  között 
majdnem  1878  év  telt  el.  A  római  légiók 
beözönlése és Jeruzsálem, a főváros eleste a 
történelemben páratlanul  hosszú számüzetés 
kezdetét  jelentette,  a  száműzött  nép  bő  18 
évszázad utáni visszatérte pedig  nyilvánvaló 
csoda, természetfölötti jelenség...   

i. sz. 1948
ISRAEL LIBERATA – Izrael felszabadult

A csoda pedig immár 61 éves. 

Mindig a héber időszámítás szerint üljük meg 
az Állam kikiáltásának,  1948.  május 14-ének 
az évfordulóit.  Azon a napon a héber naptár 
Ijjár  5-ét  írt,  ezt  tartjuk  nyilván  a  mai  napig. 
Ezért a Gergely naptárban minden évben más 
és  más  napra  esik  a  Jom  Háácmáut,  a 
Függetlenségi Nap. Az idén április 28. estétől 
április  29.  estéig  ünnepelt  az  ország.  Mint 
minden jeles nap, lett légyen az örömteli vagy 
gyásznap, este kezdődik és a következő este 
ér véget, minthogy a Teremtés Könyvében is 
ez áll: „És lőn este, és lőn reggel, első nap...”

De az örömünnepet az elesettek emléknapja 
előzi meg.  A Függetlenségi Nap előtti este és 
délelőtt  szirénabúgás  emlékeztet  a  háborúk 
hősi  halottaira  és  az  Izrael  elleni  terror 
áldozataira.

Schwarcz Gábor
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Hitelszerződési és adósságbehajtás-ügyi 
gazdasági szakértő és tanácsadó

e-mail: gabischw@netvision.net.il

Az  Állam  születésnapja  jó  alkalom  a 
mindenféle statisztikák közlésére, amivel élnek 
is  a  lapok  ünnepi  kiadásai,  a  rádió-  és 
televíziós  állomások  hírműsorai.  (Ugyanezt 
megismétlik  az  őszi  zsidó  újév,  majd  a 
„polgári”,  azaz a Gergely-naptár  szerinti  újév 
előtt is – miért ne, hálás téma...)

Nézzük csak...

Izrael  Állam  lakossága  április  végefelé 
megközelíti a 7.5 milliót, pontosan 7,411,000.

Az egyetlen zsidó államról  lévén szó, mindig 
közlik  a  zsidó  népesség  számát  is,  amely 
csaknem 5.6 millió, pontosabban 5,593.000.

A  zsidóknál  jóval  szaporább  arab  népesség 
aránya  ismét  nőtt  a  zsidó  lakossággal 
szemben  és  erősen  megközelelíti  a  másfél 
milliót (1,498,000 lélek).

Egy  egyszerű  számtani  művelet  furcsa 
ellentmondáshoz  vezet.  Ha  ugyanis 
összeadjuk  a  zsidó  és  az  arab  népesség 
lélekszámát,  nem  kapjuk  meg  az 
össznépességet,  hanem  annál  320  ezerrel 
kevesebbet. 

Ki ez a városnyi ember? Nos, ők azok a nem-
zsidó  bevándorlók,  akik  a  zsidók  nem-zsidó 
házastársaiként, szüleiként vagy gyerekeiként 
érkeztek ide. Izrael teljesjogú polgárai ők is, de 
nemzetiségük  nem  zsidó.  És  nem  is  arab. 
Nagy többségük oroszajkú. 

Izrael nem is olyan régen bevándorlási ország 
volt.  Mára  a  nagy  „aliják”,  bevándorlási 
hullámok népe kiöregedett, gyerekeik, unokáik 
Izrael héber anyanyelvű szülötteinek a számát 
gyarapítják.  Ők  ma  a  döntő  többség:  70 
százalék!

A kedvezőtlen  gazdasági  helyzet  nyomon 
követhető a bevándorlás csökkenésében is: a 
tavalyi  Függetlenségi Nap óta 12 ezer zsidó új 
olét (bevándorlót) regisztráltak. Ez 1948 óta az 
egyik legalacsonyabb adat. 

„És  csecsszopók,  akikben  megnő  az 
értelem”  –  avagy  mi  az  értelme  a 
Holokauszt-oktatásnak 
Magyarországon
Minden gyilkost felelősségre kell vonni, 
kortól és világnézettől függetlenül!

Bíróság  elé  kell  állítani Képíró  Sándort,  aki  
csendőrtisztként  1942  januárjában  részt  vett  
az  újvidéki  vérengzésben,  melynek  során  
3309,  zömmel   szerb  és  zsidó  embert  
gyilkoltak meg – mondta dr.  Efraim Zuroff,  a 
második  világháborús  bűnösöket  felkutató 
jeruzsálemi  Simon  Wiesenthal  Központ 
vezetője  csütörtökön  Budapesten.  Zuroff 
kijelentette:  a  magyar  kormánynak 
kezdeményeznie kellene a per újratárgyalását, 
hogy igazságos ítéletet hozhasson.

Képíró Sándor egykori csendőrtiszt ellen még 
a  második  világháború  idején  bírósági  ítélet 
született.  Valamennyi  terhelő  adat 
rendelkezésre áll,  így a bírósági  felelősségre 
vonást  semmi  sem  akadályozza.  Az 
Argentinából  évekkel  ezelőtt  hazatelepült 
Képíró  ma  háborítatlanul  él   Budapesten, 
éppen  a  Frankel  Leó  utcai  zsinagógával 
szemben – közölte.

Dr.  Efrájim  Zuroff,  a  jeruzsálemi  Wiesenthal 
Intézet igazgatója április 22-én, szerdán reggel 
érkezett  Budapestre  a  Mensch  Alapítvány 
meghívására.

A  Mensch  alapítványt  a  Budapestről 
elszármazott  Steven  (András)  Geiger 
alapította.  Az alapítvány – „Mensch” németül 
embert, jiddisül Igaz Ember – az emberségre 
nevelést tűzte ki feladatául.

HOH – Hitachdut Oléj Hungária
A Magyarországról bevándoroltak képviselete
Országos központ:
Tel Aviv, Ibn Gvirol u. 76. I. emelet
Telefon: 03-6916115, 03-6917121
FAX:      03-6967049

Geiger kitart  azon elve mellett,  hogy minden 
emberiség ellen elkövetett bűnt fel kell deríteni 
és meg kell büntetni, lett légyen a mögötte álló 
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ideológia  nyilaskeresztes, nemzeti szocialista, 
kommunista vagy bármi egyéb.

A  felelősségre  vonás  az  emberi  természet 
logikája: ha egy gyilkos elkerüli a büntetést, ez 
nagyon  rossz  üzenet  az  egészséges 
társadalmaknak. 

Az  évtizedekkel  ezelőtt  elkövetett  gonosz 
cselekedeteket  az  sem  enyhíti,  hogy  a 
felelősségre  vonást  ezidáig  elkerült  Képíró 
Sándor a kilencvenedik, az Ausztráliában élő, 
ugyancsak  brutális  gyilkossággal  gyanúsított 
Zentai  Károly  a  nyolcvanadik   éve fölött  jár. 
Emlékezzünk arra, hány hasonló korú embert 
tereltek  deportáló  vagonokba,  lőttek 
tömegsírokba.

AZ ELŐADÓK: DR. SCHWEITZER JÓZSEF, GEIGER 
ANDRÁS, DR. EFRÁJIM ZUROFF, PÉCSI TIBOR

Kondrucz Sándor felvétele

A József Attila Művészeti Centrum Alapítvány 
és  a  Mensch  Nemzetközi  Alapítvány 
antirasszista  képzőművészeti  kiállítása  a 
második  világháború  során  magyar  földön 
elkövetett  embertelenségekről  nyílt  meg.,  a 
XIII. kerületi önkormányzat támogatásával. 

A  kiállítás helyszínén  előadások  is 
elhangzottak,  amelyhez  a  közönség  is 
hozzászólhatott.  Minthogy  a  belépés  szabad 
volt, az úgynevezett „radikáljobb” képviselői is 
megjelentek.  Kényelmetlennek  gondolt 
kérdéseket  tettek  fel,  amelyekre  higgadt, 
tárgyilagos válaszokat kaptak.

A nyakában arab fejkendőt viselő fiatalember 
és  a  „Palesztin  Holokauszt”  táblát  magasba 
emelő ifjak a jelek szerint a teljes eszmei zavar 
és történelmi tudatlanság közegében élnek. Az 
előadók néhány viszont-kérdése után kiderült, 
hogy  sem  a  második  világháború  valós 

történéseiről,  sem  a  mai  Közel-Keleti 
helyzetről nincs megbízható tudásuk.

Ugyanazon  a  napon  dr.  Zuroff  és  Geiger 
András négy autóbusznyi középiskolás fiatallal 
találkozott,  akik  Radnóti  Miklós,  Szerb  Antal, 
Sárközi  György  mártírhalálának  a 
helyszíneivel és körülményeivel ismerkedtek a 
Balf  emlékműnél.  A  tanuló  ifjúság  előtt  Dr. 
Schweizer  József  nyugalmazott  főrabbi  is 
beszédet  tartott.  Dr.  Zuroff  angol  nyelvű 
üdvözletét Geiger András fordította magyarra.

Kondrucz Sándor felvétele

A deportálások,  a  dunaparti  „úsztatások”,  az 
agyonverések óta a harmadik nemzedék nő fel 
Magyarországon  is.  Radnóti  Miklós  a  maga 
megkínoztatása  és  kivégzése  előtt  írt  egyik 
utolsó versében menti fel a jövő nemzedékeit 
az  „és  csecsszopók,  akikben  megnő  az 
értelem” sorral. 

A programokat  a Mensch alapítvány alapítója, 
Geiger  András  és  dr.  Szita  Szabolcs,  az 
alapítvány alapító kuratórium-tagja alakította ki 
Pécsi  Tibor holocaust-történelemtanár 
vezetésével.

A  Mensch  alapítvány  szeretné  elérni,  hogy 
középiskolások  további  ezrei  látogassanak  a 
Balfon létesített emlékhelyre.

Nem szabad megengedni, hogy a közel-keleti 
konfliktus ürügyén (is) félretájékoztatott fiatalok 
átkot hozzanak önnön fejükre, hiszen írva van: 
„átkozott,  aki  téged (Izraelt)  átkoz” (Mózes I. 
Könyve  27:29)  –  akkor  is,  ha  mi,  zsidók-
izraeliek sem vagyunk angyalok, csak esendő 
emberek.

Nem  szabad,  hogy  szülőföldünk  népe  egy 
esetleges  jövőbeli  megmérettetéskor  ismét  a 
rossz helyre álljon.
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Csütörtök  délelőtt  Mandur  László,  az 
Országgyűlés alelnöke beszélgetésre hívta Dr. 
Efrájim Zuroffot,  Geiger Andrást Soós László 
grafikust,  a  József  Attila  Művészeti  Centrum 
Alapítvány vezetőjét és másokat. Dr. Zuroff és 
Geiger arra kérték Mandur László urat,  hogy 
járjon  közbe  Képíró  Sándor  bírósági 
felelősségre vonása ügyében, amit a politikus 
kilátásba helyezett.

♦

Angol és héber nyelvoktatás
Halmos László
052-3260834

e-mail: samsono@netvision.net.il

♦
Gondolj három betűre: M – B – E
A stroke (agyvérzés) kezdeti tünetei

A levél eredetijét egy ápolónővér küldte, aki 
arra kért, hogy terjesszem. Egyetértek vele.
Ha  mindenki  emlékezne  a  három  betűre, 
életeket  lehetne  megmenteni  vele.

A STROKE BEAZONOSÍTÁSA
Egy kerti összejövetelen egy barátnőm kissé 
megingott,  tányérját  kiejtette a kezéből, ám 
ezután  mindenkit  megnyugtatott,  hogy  jól 
van.

A jelenlévők orvost  akartak hívni,  de ő azt 
állította, hogy csak az új cipője miatt csúszott 
meg  egy  téglán.  Felsegítették,  kapott  egy 
másik tányér ételt  és, bár kissé gyengének 
tűnt, tovább szórakozott.

Még  azon  a  napon  felhívott  a  férje,  hogy 
elmondja,  a  feleségét  kórházba  vitte,  ahol 
órákon belül meghalt. 

Az  asszonynak  a  parti  során  STROKE-ja 
volt.  Ha  tudták  volna,  hogyan  kell 
beazonosítani  a  stroke  jeleit,  talán  ma  is 
velünk  lehetne.  Mások  élethosszig  tartó 
bénult állapotba kerülnek.

Egy neurológus azt  állítja,  hogy ha a  stroke 
áldozatát 3 órán belül elkezdheti kezelni, jók a 
kilátások  arra,  hogy  teljesen visszafordítható 
legyen az állapot. Azt mondja, hogy a stroke 

felismerésének  és  diagnosztizálásának 
egyszerű  a trükkje,  ám  ezt  követően 3 órán 
belül  el  kell  kezdeni  a  kezelését.

Ne feledd a három betűt: M – B – E

Nem mindig egyszerű beazonosítani a stroke 
jeleit. Sajnos, a tudatosság hiánya katasztrófát 
okozhat. A stroke áldozata visszafordíthatatlan 
agykárosodást  szenvedhet,  ha  a  környezete 
nem  ismeri  fel  a  stroke  jeleit.

Az orvosok szerint bárki felismerheti a stroke-
ot, ha  három egyszerű dolgot kér az illetőtől:

1. M: MOSOLYOGJON.

2.  B: BESZÉLJEN: mondjon ki egy egyszerű 
mondatot,  összefüggően: pl.  azt,  hogy “Szép 
napunk van”.

3. E: EMELJE FEL mindkét karját.

Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének 
bármelyikével nehézsége van, azonnal hívd 
a  mentőket  és  mondd  el  a  tüneteket!

Van egy negyedik jel is: kérd meg az illetőt, 
hogy  ÖLTSE  KI  A  NYELVÉT.  Ha  a  nyelv 
"kicsavarodott", ha egyik vagy másik oldalra 
hajlik, az is a stroke jele lehet.

Ha Olvasóim jónak találják, másolják ki ezt a 
rövid cikket és küldjék el amennyi címre csak 
lehet. Emberéleteket menthet!

A Kol Jiszráél, az Izraeli Rádió magyar adása  
az interneten, Ádám Ráchel szerkesztésében:
http://www.intkolisrael.com → a harmadik sor 
utolsó, Magyar-Hungarian feliratú négyzetben 

katt a hangszóró-logóra,
vagy

http://www.iba.org.il/reka/ → magyar feliratra

Kaszam-rakéta ellen: gyorstüzelő ágyú
Két év múlva véd a Phalanx?

“Phalanx”  –  ez  a  neve  annak  a  radar-
vezérelt  gyorstüzelő  ágyúnak,  amely  talán 
végleges megoldást jelent a Gázai övezetből 
izraeli területre lőtt Kaszam-rakéták ellen.
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A rakétatámadások száma az “Öntött ólom” 
hadművelet  óta  csökkent,  ám,  mint  az  az 
eddigi tapasztalatokból leszűrhető, rövidebb-
hosszabb szünet után ismét megindul majd 
és  folytatódni fog. 
Szükség  van  tehát  a  viszonylag  primitív 
Kaszam rakéták és aknagránátok hatékony 
elhárítására. Annál is inkább, mert a Gázai-
övezeten kívül már Júdeában és Somronban 
is  próbálkoznak  rakéták  házilagos  rakéták 
előállításával. 

Ha ez sikerülne nekik, Ramallah térségéből 
könnyen elérhetik Jeruzsálem belvárosát,  a 
Kneszetet és a minisztériumokat is. 

Dzseninből  Afulát,  Tul  Káremből  pedig 
Natanját,  Hedérát  tudnák  támadni.  A 
legnagyobb  veszélyt  mégis  a  Ben  Gurion 
repülőtér  mindössze  10  kilométeres 
távolsága  jelenti  a  Palesztin  Autonómia 
határától. 

A “Phalanx” számítógépes és radar-vezérelt 
gyorstüzelő  a  legutolsó  szó  a  “műfajban”. 
Eredetileg  az  Egyesült  Államok 
haditengerészete számára fejlesztették ki. 

Az automata rendszer gyorsan és könnyen 
szállítható.  Négy  “Vulcan”  tipusú  ágyúja 
percenként 6000 lövedéket tud kilőni.  Ezek 
az “ágyúgolyók” több, mint egy kilométeres 
másodpercenkénti sebeséggel  száguldanak 
céljuk  felé.  Ez  kétszerese  a  Kasszam 
rakéták  sebességének,  így  röptében képes 
megsemmisíteni a közelről  kilőtt  ellenséges 
lövedéket. 

Gyártója  a  Reytheon  cég,  de  újsághírek 
szerint  az utóbbi években az izraeli  Ráfáél 
biztonságtechnikai  vállalat  is  “beszállt”  a 
fejlesztésbe: az immár közös amerikai-izraeli 

projektbe a felek eddig több százmillió dollárt 
fektettek be.

Az  izraeli  szakértők  fő  feladata  a 
tengerészeti  alkalmazás  “áthangolása” 
szárazföldi  célokra,  nevezetesen  az  izraeli 
terep adta körülményekre.
  

Az USA hadserege Irakban alkalmazza, az 
izraeli  haditengerészet  is  használja  hajói 
védelmére,  de itteni  szárazföldi  bevetésére 
legkevesebb  két  évet  kell  várni.  A  rövid 
hatótávolságú rakéták elfogására kifejlesztett 
fegyverhez  hasonló  másutt  sehol  sem 
létezik.

Unti I ldikó
רות אונטי

runt i l@nitzanim.org. i l
Dipl .  t rainer for the transformation

of the body & the soul
A test és a szellem diplomás gyógyítója

A legendákkal ellentétben
A  Második  Templom  kincsei  nem  a 
Vatikánban rejtőznek – hanem a Nyugati 
Parton,  valahol  a  Palesztin  Autonómia 
területén!

A keresztény időszámítás 68. évében kitört 
“Zsidó  Háború”,  amelynek  során  a  római 
légiók  lerombolták  a  Második  (Heródesi) 
Templomot  (i.  sz.  70),  nem  csak  milliónyi 
zsidó  életét  követelte,  de  megfosztotta  az 
akkori  Júdeát  a  Templom mesés kincseitől 
is,  amelynek eszmei  és anyagi  értéke már 
akkor is felbecsülhetetlen volt, hát még ma, 
közel kétezer év után…

A  zsidó  hagyomány  szerint  a  kincseket  a 
győztesek  nagy  bárkákon  szállították 
Rómába.  Később  –  állítólag  –  a  Vatikán 
kazamatáiba  került  a  legendás  zsákmány, 
ahol azóta is hét pecsét alatt őrzik…

Dr.  Sean  Kingsley  brit  régész,  az  erec-
jiszráeli archeológia egyik kiváló szakértője a 
London Times-ban  kijelentette:  a  kincseket 
valóban  Rómába  szállították,  ám  azok  a 
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későbbi  századokban  kalandos  utakon 
visszajutottak a Szentföldre.

A  kincsek  tehát  az  eredeti  helyszínen 
vannak.  Vagyis  –  Jeruzsálemtől  nem 
messze, valahol a júdeai hegyekben, a mai 
Palesztin  Autonómia  területén.  Igaz,  nagy 
kerülővel jutottak vissza ide.

Dr.  Kingsley  ugyan  még  egyetlen  ilyen 
tárgyat sem  talált  meg,  ám  évtizedekig 
tanulmányozta  Josephus  Flavius  munkáit, 
azon  kívül  valamennyi,  ma  hozzáférhető 
történelmi forrásmunkát. 

Ezekből jutott arra a bizonyosságra, hogy az 
ezüst  trombiták,  az  arany  gyertyatartók, 
kandeláberek  és  egyéb templomi  ékszerek 
és  díszek  Rómából  még  az  ókorban,  az 
ötödik  században  Kárthágóba,  a  mai 
Tunézia  helyén  létezett  gazdag városállam 
birtokába  kerültek,  onnan  pedig  részben  a 
közeli  Algériába, részben pedig a távolabbi 
Törökországba.

A  régész  szerint  a  Templom  vagyona 
időközben  mindkét  helyről  visszakerült  a 
Szentföldre.  A  tudós  meglepő 
következtetése: a Templom kincseit ma egy 
kolostor pincéjében őrzik, valahol a Nyugati 
Parton, igen közel Jeruzsálemhez.

Dr. Kingsley magyarázata szerint ez az oka, 
hogy  hiábavaló  volt  a  vita  a  kilencvenes 
években Izrael és a Vatikán között, melynek 
során Izrael “meggyanúsította” a pápát, hogy 
rejtegeti  a  zsidó  kincseket.  A  Vatikánnak 
azonban  nincs  rejtegetni  valója,  ezzel 
szemben  a  kincsek  az  izraeli-palesztin 
konfliktus egyik vonulatát képezhetik…

“A  kincsek  mélyen  a  palesztin  területeken 
találhatók.  Ha  előkerülnének,  az  alaposan 
megrázná  a  világot”  –  nyilatkozott  dr. 
Kingsley a tekintélyes brit napilapban. 

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Tel Aviv, Pinkas utca 18
(A Kikár Hámediná közelében)
e-mail: huembtlv@bezeqint.net

Internet-honlap: 
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IL/HU
Titkárság: 03-545 6666

 ♦

Izraeli olvasóimat ismét arra kérem, hogy aki 
még nem tette, írja meg mobiltelefon-számát, 
hogy  így  is  fenntarthassuk  egymással  a 
kapcsolatot.

Új  olvasóimat  bárhol  a  nagyvilágban 
megkérem: szakítsanak rá időt és írják meg, 
melyik  országban,  melyik  városban  élnek. 
Sokaknak  ugyanis  barátaik,  ismerőseik 
küldték el az e-mail címét. 

Internetes  lapomat  most  néhány  barátom és 
kollégám  segíti,  de  egyedül  szerkesztem  és 
tördelem:  esetleges  hibáimat  nézzék el.  Aki 
hajlandó  írásaival,  cikkeivel  szinesíteni  az 
Izraeli Hírlevelet, kérem, tegye!

A  Hírlevelet  minden,  Izrael  sorsa  iránt 
érdeklődő ember számára szerkesztem.

Több  olvasómnak  elküldtem   "Alapvető 
héber nyelvtanfolyamom" eddig elkészült első 
részét.  Bárkinek  szívesen  megküldöm  e-
mailben.  Akinek nem jelennek meg az írott 
héber betűk, kérem, írja meg nekem!

Halmos László

 ♦
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