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SULIÚJSÁG 
I.évfolyam, 1.szám 

 
BEKÖSZÖNTŐ 

 

Kedves Olvasó! 

Január elején megkeresett néhány lelkes ötödi-

kes azzal a kezdeményezéssel, hogy szeretnék, 

ha az iskolánknak – sokévnyi szünet után – len-

ne saját újságja, és szívesen közreműködnének 

ennek megírásában, szerkesztésében. 

 

A szándékok tett követte, így a hónap végére el 

is készült az I. évfolyam 1. száma. 

A lap címe a Scheiber Sándor SULIÚJSÁG 

lett, ami több szempontból is szerencsés válasz-

tásnak tűnik. Nemcsak szépen alliterál, de első 

pillantásra világossá teszi, hogy miről van szó. 

Az újság legfőbb céljai: a zsidó szellemiség és 

hagyományok ápolása, az iskolánk életéről, ese-

ményeiről való tudósítás, valamint a szabadidő 

kellemes és hasznos eltöltésének elősegítése. 

E célok elérése érdekében rendre megemléke-

zünk vallási ünnepeinkről és a jelentősebb év- 

 

  

 

fordulókról írásokat közlünk a zsidó kultúra és 

folklór témaköréből beszámolunk az iskolánkkal 

kapcsolatos, fontos és / vagy érdekes történé-

sekről interjúkat készítünk és adunk közre ko-

rábbi és jelenlegi tanárainkkal, diákjainkkal és 

tippeket adunk arra vonatkozóan, hogy mely 

múzeumokba érdemes ellátogatni, milyen köny-

veket érdemes elolvasni és melyek a legérdeke-

sebb filmújdonságok. 

Aki pedig nem csupán olvasója szeretne lenni az 

újságnak, hanem ötleteivel, vagy akár cikkek 

megírásával közre is működne a későbbi számok 

elkészítésében, az keresse meg a szerkesztőket 

az Impresszumban található e-mail címeken, 

vagy személyesen, az 5. B osztályban! 

 
Kovács Bernadett (Berni néni) 

igazgató 

Scheiber Sándor SULIÚJSÁG 

Megjelenik: a tanév során, 2 havonta (január, március, május, szeptember, november) 

Nyomtatás: 30 példányban (alternatív terjesztés PDF formátumban, e-mailben, az osztályfőnökökön keresztül) 

Szerkesztőség: Gerő Hanna főszerkesztő (gero.hanna@hotmail.com), Németh Eszter Zsuzsanna főszerkesz 

                      tő-helyettes (esztinemeth24@gmail.com), Fricska Hanna Lea, Tamir Koral 

  

mailto:esztinemeth24@gmail.com
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ÜNNEPEK, ÉVFORDULÓK 

Minden vallásnak, és minden nemzetnek meg-

vannak a maga ünnepei, évfordulói. Ebben a 

rovatunkban rendre a zsidó vallásnak, illetve 

Izrael államnak a lapszám megjelenésének ide-

jén aktuális, jeles dátumaival, azok hátterével, 

valamint a hozzájuk kapcsolódó szokásokkal 

foglalkozunk. 

Tu bisvát 

A zsidó naptár szerint négy újév van. Ezek közül 

Tu Bisvát – svát hónap 15-e (héberül ָבטִִּּב ִּ ט״ו שְׁ  

ṭu bisváṭ) a fák újéve, idén január 15-ére esett. 

Az ünnep elnevezésében az első tag nem igazi 

szó, hanem egy szám: a ט ( ּ Tet) számértéke 9, a 

-6, a kettő összege 15, ennek a rövidí (Váv-é) ו

tése és mozaikszóként való kimondása a  ִּט״ּו tu 

(a ״ a rövidítést jelzi). A második tag svát hónap-

ra utal, a – ִּ ִִּּב  bi – azt jelenti, hogy -ban, -ben. 

 

A természet szeretete már Mózes korában is 

fontos volt a zsidó nép számára, a gyümölcsfák 

védelme pedig különösképpen. Ezt igazolja az, 

hogy a gyümölcsöt termő fákat még háború 

idején sem volt szabad kivágni. Ennek egyik 

megnyilvánulása ez az ünnep is. 

Az ókori Izrael törvényei a mezőgazdasági szol-

gáltatások miatt írták elő a fák újévének megtar-

tását, a törvények a mai zsidóságra is érvénye-

sek, így minden fának ez a születésnapja. Izra-

elben a fák termését nem szabad megenni az 

első három évben, a negyedik évi termést pe- 

 dig fel kell vinni Jeruzsálembe, hogy elárasszák 

vele az utcákat. 

Izraelben, svát hónap tizenötödikén ültetik a 

fiatal csemetéket. Ilyenkor ott az iskolások is fát 

ültetnek, Izraelen kívül pedig – az éghajlattól 

függően – másképpen ünnepelnek. 

 

Tu Bisvát alkalmából, a Mazsihisz szervezésében 

és a földművelésügyi tárca együttműködésével 

idén is megrendezésre került a „Scheiberdő” 

elnevezésű programunk. Iskolánk aulájában 

három állami erdészet képviselői mutatkoztak 

be: a kecskeméti KEFAG Kiskunsági Erdészeti és 

Faipari Zrt., a pécsi székhelyű Mecsekerdő Zrt., 

valamint a székesfehérvári Vadex Mezőföldi Er-

dő- és Vadgazdálkodási Zrt. A délelőtti játékos 

programot közös Tu Bisváti széderrel zártuk. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mozaiksz%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mozaiksz%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlat
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Urue%C3%B1a_almendro2_lou.jpg
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(S)PORTRÉ 

Ebben a sorozatunkban, az iskolánk aulájában 

látható fotókon szereplő, méltán híres, zsidó 

származású magyar sportemberek pályafutását 

mutatjuk be. 

Székely Éva (1927 ‒ ) 

Édesapja székely, édesanyja felvidéki származá-

sú volt. Kilencévesen, a rádió olimpiai közvetíté-

sei hatására határozta el, hogy sportoló lesz. A 

Ferencvárosban kezdett úszni. Első felnőtt ma-

gyar bajnokságát 1940-ben nyerte. A második 

világháború alatt zsidó származása miatt nem 

sportolhatott. 

1945-ben 100 méter mellen országos csúccsal 

tért vissza a versenysportba. 1947-ben első nő-

ként úszott versenyen, mellúszásban 200 métert 

pillangó kartempókkal. Ugyanebben az évben az 

Európa-bajnokságon 200 méter mellen második, 

400 méter gyorson hetedik volt. A főiskolai vi-

lágbajnokságon három aranyérmet szerzett. 

1948-ban hetekig betegség hátráltatta a felké-

szülésben. Az olimpián 200 méter mellen negye-

dik, a gyorsváltóval ötödik volt. 

1950-ben nem indult a magyar csapat az Euró-

pa-bajnokságon. Székely Éva az Eb idején elért 

eredményeivel négy Európa-bajnokságot nyer-

hetett volna. 1951-ben a főiskolai vb-n ötször 

állhatott a dobogó tetejére. A következő évben a 

Helsinki olimpián, 200 mellen első, 400 méter 

gyorson hatodik lett. 

 

 1954-ben gyermeke születése miatt nem indult 

az Európa-bajnokságon. 1956-ban 200 méter 

mellen ezüstérmes volt az olimpián. 1960-ban 

fejezte be végleg úszó pályafutását. 

Még aktív sportolóként gyógyszerész diplomát 

szerzett és a MÁV-kórház patikájában dolgozott. 

1965-ben elvégezte a TF-et, ahol szakedzői ok-

levelet kapott. 1960-tól 1969-ig a BVSC, majd az 

FTC utánpótlás úszóedzője volt. 1966-tól leánya, 

Gyarmati Andrea edzéseit is irányította. 

1969-től 1976-ig a Testnevelési Főiskola Kutató 

Intézetében dolgozott. Több sikeres könyvet 

jelentetett meg, „Sírni csak a győztesnek szabad” 

című művével általános elismerést váltott ki, Flo-

ridában pedig beiktatták az úszósport halhatatlan-

jai közé. 

 

Székely Éva férje Gyarmati Dezső olimpiai baj-

nok vízilabdázó volt. Házasságuk 1950-től 1964-

ig tartott. Gyermekük Gyarmati Andrea olimpiai 

ezüst- és bronzérmes, Európa bajnok úszó. Uno-

kája Hesz Máté, válogatott vízilabdázó. 

Életes során számos díjat és kitüntetést kapott, 

amelyek közül kiemelkednek 

 Magyar Köztársasági Érdemérem arany foko-

zat (1947), 

 Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-

keresztje (1996), 

 Nemzet Sportolója (2004), 

 Nemzetközi Fair Play díj (életmű) (2006), 

 Magyar Köztársasági Érdemrend középke-

resztje (2007), 

 Prima díj (2011). 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyarmati_Andrea
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyarmati_Dezs%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyarmati_Andrea
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hesz_M%C3%A1t%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_%C3%89rdemrend_tisztikeresztje_(1991)
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_%C3%89rdemrend_tisztikeresztje_(1991)
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Nemzet_Sportol%C3%B3ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_%C3%89rdemrend_k%C3%B6z%C3%A9pkeresztje
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_%C3%89rdemrend_k%C3%B6z%C3%A9pkeresztje
https://hu.wikipedia.org/wiki/Prima_Primissima_d%C3%ADj
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A KOSHER KONYHA 

A zsidóság lényegének szerves része a kóser 

konyha. Most induló cikksorozatunkban a kóser 

étkezés néhány alapszabályával ismerkedhetünk 

meg, valamint minden alkalommal közreadunk 

egy-egy klasszikus ételreceptet is. 

Tejes és húsos 

A kóserság szabályai szerint nem szabad tejes 

és húsos ételeket összekeverni, illetve együtt 

enni. A jiddis flejsig (magyarul húsos, héberül 

b’szári) és milchig (magyarul tejes, héberül 

chálávi) a vallási törvények szóhasználatában 

nemcsak kifejezetten a „húst”, illetve a „tejet” – 

vagy húst, illetve tejet tartalmazó ételt – jelenti, 

hanem a belőlük származó zsiradékot és az 

ezekből készült élelmiszereket is. 

Párve 

Az az étel, amelyik sem a húst, sem a tejet, sem 

ezek származékait nem tartalmazza, páros. A 

jiddis páreve (párve) szót használják erre. „Pá-

ros” 1. minden, ami a földből terem: a zöldsé-

gek, gyümölcsök, magvak, a kávé, a fűszerek, a 

cukor és a só; 2. minden kóser hal; 3. a tojás; 4. 

a vegyi úton előállított élelmiszerek. A párve 

ételeket mind a húsos, mind a tejes ételekkel 

lehet együtt készíteni vagy enni. 

A húsos és tejes elkülönítése 

Még a kóser állattól származó tejet is tilos akár 

kóser marha, birka vagy kecske húsával vegyí-

teni. A „húsos” fogalmába a szárnyasok húsa is 

beletartozik. 

Tejes és húsos egymás után 

A húsos étel után bizonyos ideig (három – hat 

óráig) nem szabad tejest enni. Tejes után rög-

tön lehet húsost enni, ha vízzel szájat öblítünk, 

és eszünk egy falat párvét, például kenyeret. 

Ha ketten esznek egy asztalnál, és az egyik hú-

sost eszik, a másik tejest, külön abrosz vagy 

tányéralátét fölött kell enniük. 

 Sólet, tojással 

Hozzávalók (6 személyre): 

40 dkg tarka (fürj) szárazbab, 1/2 kg zsíros mar-

hahús és 1 nagy libacomb, 25 dkg füstölt libahús, 

3 púpozott kanál liszt, 20 dkg gersli, 6 tojás, 2 

nagy vöröshagyma, 1 nagy kanál libazsír. 

A babot főzés előtt 24 órával beáztatjuk. A vö-

röshagymát levelekre bontjuk, és lassú tűzön, a 

zsíron lábasban üvegesre pároljuk. Ha véletlenül 

egy-egy hagymalevél megbarnul, ki kell dobni, 

mert különben az egész sólet odaéghet. Meg-

hintjük egy kanál liszttel, majd belehelyezzük a 

húst és a füstölt húst, és ismét egy kanál lisztet 

szórunk rá. 1-2 percnyi párolás után a megszűrt 

babot tesszük a lábasba, majd meghintjük a 

harmadik kanál liszttel. Rövid ideig pároljuk: 

keverni nem szabad, csak a lábast rázhatjuk 

meg. Ezután belehelyezzük a gerslit, majd az 

egészet felengedjük vízzel, míg teljesen ellepi. 

Végül héjával együtt beleültetjük a jól megmo-

sott nyers tojásokat. Vigyázzunk: a tojások héja 

ne legyen repedt! Kevés sót tehetünk bele, de 

óvatosan, mert a füstölt hús is sós. Tehetünk 

bele töltött libanyakat vagy kuglit is. Fedő alatt, 

3 órán át, lassú tűzön főzzük, majd 5 órán át, 

sütőben kis lángon folytatjuk. Ha időnk engedi, 

elég, ha 12 órán át a sütőben készítjük, termé-

szetesen kis lángon. (Ez a hagyományosabb 

változat.) 

A lábasban tálaljuk, a fedőt ott emeljük le, a 

vendégek szeme láttára. 
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MÚZEUMAJÁNLÓ 

Ebben a rovatunkban kisebb, kevésbé ismert 

múzeumokra, vagy nagyobb múzeumok időszaki 

kiállításaira szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeum 

Az MKVM országos szakmúzeum, amely 2011 

őszétől új helyszínen, a régi Óbuda központjá-

ban, Krúdy Gyula egykori házában, a Korona tér 

1. szám alatt fogadja látogatóit. 

 

A múzeum kezdetben csak vendéglátóipar-

történeti emlékeket gyűjtött, majd 1970-ben 

kereskedelem-történeti gyűjteménnyel bővült. 

 

A kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjteményt 

cégérek, cégtáblák, üzletberendezések és felsze-

relések, munkaeszközök és mérlegek, a keres-

kedelmi adminisztráció tárgyi eszközei, árumin-

ták, árudobozok és üvegek, emlék- és reklám-

tárgyak alkotják. A dokumentációs gyűjtemény 

egyaránt tartalmaz okmány- és irattári jellegű 

anyagot, üzletkönyveket, számlákat, árjegyzéke-

ket és reklámnyomtatványokat (plakátok, szá-

molócédulák, szórólapok). 

 

 

A vendéglátás-történeti tárgyi gyűjteményekben 

helyet kapnak az éttermi és cukrászati termelés 

és értékesítés berendezési, felszerelési tárgyai, 

munkaeszközei. A tálaló-, evő- és ivóeszközök 

között azok a példányok képviselnek különös 

szakmatörténeti értéket, melyek egy-egy ven-

déglátóhely (kávéház, cukrászda, szálloda stb.) 

emblémáját viselik magukon. A dokumentációs 

gyűjtemény legnépesebb csoportját az étlapok 

és menülapok alkotják. Darabszámra kisebb, de 

azonos értékű az okmány- és irattári anyag, 

valamint az aprónyomtatványok tára. 

 

A múzeum történeti anyagát a szakmához kap-

csolódó képzőművészeti, numizmatikai gyűjte-

mény és a fotótár egészíti ki. Az intézmény ke-

reskedelem-történeti, vendéglátóipari és biztosí-

tás-történeti szakkönyvtárral rendelkezik. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

A Könyvajánlóban – általában – olyan műveket 

igyekszünk bemutatni, amelyek a szerző szemé-

lyén, és / vagy a mű tartalmán keresztül kapcso-

lódnak a zsidósághoz. 

Egy fiú a csapatból 

Külföldön természetes, hogy nagyon sok gye-

rekkönyv foglalkozik a holokauszttal, magyar 

szerzőtől azonban legalábbis eddig még nem 

jelent meg ilyen témájú gyerekregény. Igaz 

Dóra könyve most megtörte a hallgatást. 

A 10-12 éveseknek szóló, a mi jelenünkben mai 

gyerekek között játszódó regényben, szép lassan 

fény derül arra, hogy mi történt 1944-ben, és 

hogy mindehhez mi közünk van nekünk, mai 

szülőknek, és mai gyerekeknek 2018-2019-ben.

 

Dani felkavaró mondatokat hall az iskolában. 

"Kevés vagy, mint Hitlerben a jóindulat" ‒ 

mondja egy osztálytársa, aki később a haláltábo-

rokat is emlegeti. 

Dani kétségek között megy haza, és próbálja 

megemészteni a hallottakat. 

 A szüleitől tudja, hogy ők zsidók, de ennél töb-

bet sosem sikerült kihúznia belőlük. Az interne-

tet is segítségül hívja, de amit ott talál, attól 

csak még jobban megijed és összezavarodik. 

Amikor az osztálytársai kihagyják a focimeccs-

ből, mivel hittanon alakítanak csapatokat, Dani 

végképp elkeseredik. Aztán megismerkedik a 

barátja idős nagypapájával, és a bácsi egy na-

pon mesélni kezd a gyerekkoráról és 1944-ről... 

Mikor kezdhetünk a holokausztról beszélni a 

gyerekekkel? Hogyan közelítsünk meg egy ilyen 

súlyos témát, hogy ők is be tudják fogadni? A 

könyvbeli Dani legnagyobb nehézsége az, hogy 

a felnőttek konokul hallgatnak. Igaz Dóra és a 

Pagony Kiadó ezzel az érzékeny, okos regénnyel 

segít abban, hogy a gyerekek elindulhassanak a 

megértés felé. 

 

Az írónő 2019. január 18-án ellátogatott isko-

lánkba. A beszélgetés során először a könyv 

borítója került szóba, majd a mű keletkezésének 

körülményeiről mesélt a hallgatóságnak. Saját 

elmondása szerint, a hatodikos fia inspirálta, 

amikor is egy azzal jött, haza, hogy osztálytársai 

„beszóltak” neki. Ez a beszólás kétféle módon 

hangzott el. Először úgy, hogy „Kevés vagy, 

mint mackósajtban a brummogás”, míg a máso-

dik verzió szerint „Kevés vagy, mint Hitlerben a 

jóindulat” (ez szerepel a könyvben is) … 

Az író-olvasó találkozó további részében, a szer-

ző előbb a mű tartalmáról beszélt, majd dedikál-

ta könyvét az érdeklődőknek. 
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FILMAJÁNLÓ 

Minden számban két – eltérő célközönségnek 

szánt – film ismertetőjét közöljük, amelyek a 

közelmúltban kerültek a mozikba. Ezúttal az első 

filmet a lányok, a másodikat pedig a fiúk figyel-

mébe ajánljuk. 

Egy kutya hazatér” 

Mit tehet egy kutya, ha messzire kerül otthon-

ról? Vágyakozik a gazdája után. 

És mit tesz egy olyan különleges, játékos kedvű, 

és makacs négylábú, mint Bella? Elindul. 

Hegyen-völgyön, havon és vadonon keresztül-

vágva, dacolva vadállatokkal, lavinával, és ami a 

legveszélyesebb, az útjába akadó emberekkel 

keresi az otthonát, valamint a legjobb barátját, 

Lucast, meg az ő különleges családját. 

 

Bella több mint 600 kilométert tesz meg. Szerez 

barátokat, és néha menekülnie kell. Egypárszor 

megetetik, máskor az életéért küzd… de csak 

egy cél lebeg a szeme előtt: a hazatérés. 

 

 Creed II 

Az élet kötéltánccá vált Adonis Creed számára. 

 

Személyes kötelezettségei és a következő nagy 

meccsre való felkészülése között megtalálni az 

egyensúlyt komoly kihívásnak bizonyul. 

Az, hogy ellenfele családja és a sajátja közös 

múlttal bír, csak feszültebbé teszi a közeledő 

megmérettetést a ringben. 

Rocky Balboa viszont mindvégig ott van mellet-

te, így együtt néznek szembe régi sérelmeikkel, 

együtt jönnek rá, miért is érdemes küzdeni és 

együtt fedezik fel, hogy semmi sem fontosabb a 

családnál. 

A Creed II. visszanyúl az alapokhoz s újra rámu-

tat, mitől is lesz valaki bajnok, és emlékezetünk-

be vési, hogy bármerre tartunk, a múltunktól 

nem szabadulhatunk. 

A legendás „Rocky filmek” második folytatásá-

nak sztárjai ezúttal is Michael B. Jordan és 

Sylvester Stallone. 
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CSALAMÁDÉ 

Ahogyan a nehezebb étkek mellé is jólesik egy 

kis csalamádé, úgy a komolyabb tartalmak is 

könnyebben emészthetők, ha azokhoz egy kis 

vegyes, vágott „savanyúság” is társul. 

Humor 

Gyors zsidó pap 

‒ Hogy hívják a gyors zsidó papot? 

‒ ??? 

‒ Mihamarabbi. 

Órásmester 

Kohn bácsi, az öreg órásmester haldoklik. Alél-

tan fekszik, de arra azért felébred, hogy a fia a 

páncélszekrényében, a legértékesebb órái között 

matat. Megszólal az öreg: 

‒ Fiam, az óráim meg vannak számlálva! 

Hiány 

Kohn elmegy a rabbihoz tanácsot kérni: 

‒ Rabbi, mit tegyek? Hiányzik a kasszából 1000 

dollár! 

‒ Tedd vissza, fiam... 

Hegyeshalom 

A bevándorlók tájékoztatása végett közöljük, 

hogy a magyar határon látható SHALOM felirat 

nem üdvözlés. Eredetileg HEGYESHALOM volt, 

csak kiégtek az izzók... 

 

Kutya 

Kohn el akar adni egy kutyát Grünnek. 

‒ Nagyon ügyes kutya ‒ bizonygatja Kohn ‒ 

akkorát ugrik, mint a Gellérthegy. 

‒ Grün megveszi a kutyát, de másnap már pa-

naszkodik: 

‒ Becsaptál Kohn, ez a kutya egyáltalán nem 

ugrik. 

‒ Miért? A Gellérthegy ugrik? 

 

 Optikus 

A zsidó optikus tanítja be segédjét: 

‒ Amikor a vevő kiválasztotta a szemüvegét, és 

az árat kérdi, azt mondod: 10 dollár. Ezután 

figyeled a reakcióját. Ha nem szörnyed el, akkor 

hozzáteszed: A lencse még 10 dollár. Ha még 

ezt is elviseli, akkor azt mondod: Darabonként. 

Rejtvény 

Képrejtvény 

 

Sudoku 

A rejtvény szabálya: Minden egyes sorba, osz-

lopba és négyzetbe írj egy számot 1-től 9 -ig 

úgy, hogy soronként, oszloponként és kockán-

ként csak egyszer használ fel egy számot. 

 

A rejtvények megfejtése a következő számban! 

 


