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Aki nem ismeri õket, talán rá sem jött volna, 
hogy a népviseletbe öltözött menyecskekórus 
tagjai kivétel nélkül az Érdi Szociális Gondozó 
Központ Idõsek Otthona dolgozói, akik a szüreti 
mulatság mûsorában vidám népdalcsokorral 
szórakoztatták az otthon lakóit. 

Régi hagyomány az intézményben, hogy a 
nyár végét a szõlõ és a bor ünnepével zárják 
– tudtuk meg Érsek Sándornétól, az idõsellátás 
vezetõjétõl, aki azt is elárulta, hogy a finom 
falatokat, az ízletes süteményeket a dolgozók és 
a bentlakók hozzátartozói saját kezûleg készí-
tették, ezzel is fokozva a családias hangulatot, 

amire ilyen alkalmakkor mindig törekszenek. 
Az intézmény gondozottjai egymást is kínálgat-
hatták a rokonaik által hozott süteményekkel, 
finomságokkal.  

Idén az idõjárás is igen kegyes volt hozzájuk, 
így a gyönyörû, napsütötte délutánon a Topoly 
utcai otthon tágas kertjét választották a mulatság 
színhelyéül, ahol harapnivalóval bõven megterí-
tett asztalokhoz ülhettek az idõsek. A megle-
petés mûsort pedig az intézmény dolgozóiból 
verbuválódott népdalkórus szolgáltatta, akik 
erre a kivételes eseményre még népviseletbe 
is öltöztek, és az alkalomhoz illõ népdalokkal 
szereztek örömet a bent lakó idõs emberek-
nek. Mûsorukat követõen aztán Rozbora András 
muzsikájára táncra is perdülhettek mindazok, 
akik megtehették, de azok is,  akik nem tán-
coltak, a jól ismert dalokat és nóták énekelve 
bekapcsolódtak a szüreti bál jó hangulatába. 

A népszerû dallamok régi, kedves emlékeket 
ébresztett bennük, és mind a gondozottaknak, 
mind az intézmény dolgozóinak jólesett, hogy 
sikerült – ha csak rövid idõre is – picit kilépni a 
mindennapok megszokott rendjébõl, és együtt 
örülni a kellemes délutánnak. Így az idei szüreti 
mulatság is remek hangulatban, vidáman telt az 
Idõsek Otthonában. B. E.

Idén szeptember 28-án este 
köszönt ránk a zsidó újév, a 
Ros Hasana. A kétnapos ünne-
pen az ember teremtésének 
5772-ik évfordulójára emlékez-
nek, és mintegy megújítják az 
Örökkévalóval kötött szövet-
ségüket a világ létezésére és 
újjáteremtésére. A két nappal 
veszi kezdetét a tíz bûnbánó 
nap, amelynek betetőzése a 
Jom Kipur, az Engesztelőnap, 
amelyen 25 órát böjtölnek, 
bánják bûneiket és gyakorol-
nak megtérést. Az ünnepről és 
a szokásokról Szakály Dórát, 
a Dunamenti Zsidó Kulturális 
Egyesület (DUZSIKE) tagját kér-
deztük.

– A zsidó újév általában szep
temberoktóber környékére esik, 
minden évben más időpontra, 
de miért pont ilyenkor van?

– Talán sokaknak meglepő, 
hogy miért szeptemberben 
ünnepeljük az újévet. Ez azért 
van, mert a holdnaptárnak meg-
felelően élünk, nem a közis-
mert Gergely-naptárat használ-
juk. Õseink a Napnál sokkal 
nagyobb jelentőséget tulajdoní-
tottak a Holdnak. Nálunk egy 
nap 24 és fél, 25 órából, míg egy 
év 353 napból áll.

– Mit jelent a Ros Hasana?
– A zsidó tisri hónap első-

második napja az újév, a Ros 
Hasana. A Ros azt jelenti első, 
vagy az év feje. Megünnepeljük, 

hogy a Mindenható megterem-
tette ezt a Földet, és hogy az 
ember az első olyan lény, aki 
ezt felismerte, és ennek hangot 
is adott.

– Hogyan zajlik egy újévi 
ünnepség?

– Az ünnep maga nagyon 
család- és közösségcentrikus. 
Vannak különböző micvák, 
parancsolatok, amiket a val-
lásos zsidók ilyenkor betarta-
nak – a kevésbé vallásososak 
könnyedebben kezelik ezeket 
a törvényeket, de ők is tisz-
teletben tartják. A Ros Hasana 
két napig tart: idén szeptember 
28-ra, szerdára és 29-re, csü-
törtökre esik. Az ünnep előtti 
napok a készülődés jegyében 
telnek. Fontos hogy az újévet 
hogyan kezdjük, hogy kerek és 
édes legyen az év, éppen ezért 
nagyon jellegzetesek ilyenkor a 
kerek ételek: a gránátalma vagy 
az alma, de megjelenik a méz és 
a halfej is. A hangsúly azon van, 
hogy minden étel édes legyen, 
ilyenkor még a halat is mézbe 
mártjuk. Minden ünnepet 
kidussal, azaz borral zárunk.

A kertben mulattak a szépkorúak

Az intézmény dolgozóiból alakult alakalmi népdal kórus óriási sikert aratott az otthon lakóinál
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Aki tudott és bírt, táncra perdült, aki nem, az énekelte a 
jól ismert dalokat

Ros Hasana – újév szeptemberben

– Mivel készül a DUZSIKE az 
újévre?

– Érden tisri hónap második 
napján, azaz szeptember 29-én 
18 órai kezdettel fogjuk megün-
nepelni a Ros Hasanat a Mária 
utca 22.-ben. Az újév első nap-
ján lehetőséget adunk azoknak, 
akik el szeretnének látogatni a 
budapesti Dohány utcai zsina-
gógába. Lesz egy zenés, prózás 
újévi ünnepség állófogadással, 
ahová felkértünk vendégeket: 
Rédai Erzsébet, a Lukin László 
Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény tanára csellózik 
majd, illetve Hidasi Endre, a 
DUZSIKE elnöke tart egy rövid 
beszédet, megemlékezést az 
újévről. Ezzel szeretnénk az 
egész városnak boldog újévet 
kívánni.

– Milyen jellegzetes ünnepeket 
ülnek még meg a hagyományok 
szerint?

– Elég ismert például a 
Hanuka, amit karácsony ünne-
péhez szoktak kötni, illetve ott 
van még a Purim is, amit a far-
sangi bálok idején ünneplünk. 
Mind a kettő egy megemlékezés 
arról, hogy a Mindenható meg-
mentette az életünket.

– Az egyesület tavaly alakult. 
Mik a tervek a jövőre nézve?

– Több célkitûzésünk is van 
a jövőt illetően. Szeretnénk egy 
holokauszt-emlékmûvet állíta-
ni Ófaluban, a zsidó temető 
mellett. Ezzel célunk lehető-
séget adni az Érden élő zsidó 
emberek számára, hogy leró-
hassák tiszteletüket azok előtt, 
akik elhunytak. A következő 
években erre koncentrálunk, 
illetve a különböző kulturális 
programok szervezésére, hogy 
hozzáadjunk valami pluszt a 
város életéhez. Továbbá sze-
retnénk egy játékos vetélkedőt 
is indítani az érdi gimnazisták 
részére. Az egyesület minden 
kedden öt órától ülésezik a 
Mária utcában, ahová minden-
kit szeretettel várunk. Ezúton 
szeretnénk minden kedves 
érdi polgárnak boldog újévet 
kívánni!

 Kovács Renáta

Az ünnep elképzelhetetlen alma és méz nélkül

helyi társadalom


