
Izraeli gyerekek magyarországi nyaraltatásának a megszervezéséért
Kitüntették Geiger Andrást, a „Mensch alapítvány” alapítóját és Jechezkél 

Lázárt, a Szochnut magyarországi kirendeltségének volt igazgatóját

A  második  libanoni  háború 
napjaiban  szervezte  meg 
Geiger  András  (Steven),  a 
Mensch  Nemzetközi  Alapít-
vány  alapítója  Izrael  veszé-
lyeztetett,  északi települései-
ről négy csoportban összesen 
százhúsz,  14-18  éves  fiatalt 
nyaralását  Magyarországon. 
A  középiskolások  a  Cáhál 
nyugdíjasainak  a  gyermekei 
és unokái voltak.

Az  utaztatás  felelősségteljes 
munkáját  Jechezkél Lázár, a 
Szochnut  magyarországi 
kirendeltségének volt igazga-
tója  intézte.  Maga  az  akció 
David  Admon,  Izrael  ma-
gyarországi  nagykövetének 
az ötlete volt, aki az ifjú ven-
dégek  étkeztetését  szervezte 
meg az ortodox kóser Kinor 
David  étteremben  és  a 
bíztató, szeretetteljes szavak-
kal  sem  takarékoskodott  az 
eleinte kissé félénk gyerekek 
bátorítására.

A zsidó, drúz és beduin tanu-
lók közül hetvennek a repü-
lőjegyét,  6  millió  forint  ér-
tékben  Rózsa  András,  a 
debreceni  TÉVA Magyaror-
szág  Rt.  gyógyszergyár 
vezérigazgatója  fizette,  tízét 
Juli  Ofer,  öt  jegyet  Dániel  
Kohén vállalt magára, a töb-
biekét maga a Mensch alapít-
vány fedezte.

A  gyerekek  Budapesten, 
Szegeden,  a  Balaton  partján 
és  a  szarvasi  zsidó  ifjúsági 
táborban pihenték ki a raké-

tatámadások riadalmait és az 
óvóhelyeken töltött heteket. 

A fiatalok  első csoportjának 
vendégül látásában részt vál-
lalt  a  Joint  és  a  magyaror-
szági zsidó hitközség is, míg 
a további három csoport ellá-
tása  a  Mensch  alapítványra 
hárult. 

Szukotkor Geiger András és 
Jechezkél  Lázár  átvették  a 
vállalkozásukat  elismerő  ki-
tüntetéseket Ervin Lavi tarta-
lékos  dandártábornoktól,  a 
Cáhál  nyugdíjasait  tömörítő 
szervezet  vezetőjétől  és  a 
gálili  drúz falvak képviselő-
jétől.  Elismerő  oklevelet  és 
ajándékot  kapott  David  Ad-
mon nagykövet is.

*
A  Mensch  alapítvány  célja  
nevében rejtőzik. Ez a cél – a  
nevelés,  főként  a felnövekvő  
új  nemzedék  nevelése.  A  
Mensch  azt  szeretné  elérni,  

hogy mindenki, mindenütt az  
embert lássa embertársában.  
Miután azonban zsidó kezde-
ményezésről van szó, az ala-
pítvány  a  jiddis  “Mensch” 
nevet kapta.

Egyik  fő  célja  a  zsidóság 
kultúrájának és múltjának a  
megismertetése  a  magyar  
közvéleménnyel,  különös  
tekintettel  a  Holokausztra.  
Aktivitásuk  kiterjed  az  
általános  tolerancia  
kérdésé-re  is,  például  a  
cigány  kisebbségre 
vonatkozóan. 

Az  alapítvány  adta  ki  Cvi  
(Peter) Malkin „Eichmann a  
markomban”  című  könyvét.  
Jelenleg  Szita  Szabolcs  tör-
ténész professzorral, a kura-
tórium  tagjával  készül  egy  
iskolai  történelemkönyv,  
amely a magyarországi vész-
korszak történéseit a korszak  



társadalmi  jelenségeibe  
ágyazza be.  


