MEGHÍVÓ
a Magyar Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem közös

Lehet-e? fórumára
A magyarországi zsidó közösség helyzete a mai Magyarországon, ahogy ezt
a zsidó közösség látja
2014. október 20-án este 17-19 óra között a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagytermében (Bp. V.
Deák Ferenc tér 4. I. em.)

„Nehéz év áll a Mazsihisz mögött. Sok megoldandó feladattal, évtizedes hiátusokkal. De melyik közülük a legfontosabb? A válaszhoz, mint annyiszor a múltban, most
is érdemes őseink bölcsességét segítségül hívni. Simon rabbi mondotta egykoron:
háromféle korona létezik. Talán a legfontosabb a Tóra koronája, aztán a papi méltóság koronája és nem felejthetjük ki a mindnyájunk életét befolyásoló királyi koronát
sem. De mindnél többet ér a jó hírnév koronája (Atyák 4.13).
Egy évvel ezelőtt a Mazsihisz jó hírneve súlyos hiányokkal küzdött. Képviseleti, érdekvédelmi képessége egyre kevésbé felelt meg a rendkívül bonyolulttá vált társadalmi és közösségi elvárásoknak. A Szövetség közéleti súlya csökkenőben volt, a magyarországi zsidó
közéletben szövetségeseink, vagy barátaink száma egyre kevesebb lett. A helyzet azonnali
változtatást igényelt.

Bölcseink tanácsát követve, az elmúlt egy esztendő a jó hírnév koronájának
visszaszerzése jegyében telt el. Elkészítettünk egy olyan részletes szervezeti és működési átvilágítást, mellyel szervezetünk társadalmi vezetése számára transzparenssé
váltak belső folyamataink. Elkezdtük a feltárt hibák kijavítását, a hiányzó szabályzatok pótlását, megszüntettünk rossz beidegződéseket, hatékonyabbá tettük a működést, takarékosabbá a gazdálkodást – s még csak a folyamat elejénél tartunk. Ezen
az úton lépten nyomon érdekeket sértünk: egyéni érdekeket. Új ars-poetikánk szerint azonban szervezetünknek a közösségi érdeket kell előnyben részesítenie. Szövetségünknek ugyanis a budapesti és a vidéki hitközségek fejlődéséért kell dolgoznia,
forrásainkat a hitközségek és a mindnyájunk számára létfontosságú intézményeink
felé kell irányítani.” – Heisler András
Előadó: Heisler András a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz)
elnöke
Az idézett beszámoló teljes egészében elolvasható a mellékletként csatolt dokumentumban.
A fórum idején online közvetítés lesz; részleteiről ugyancsak tájékozódhat az Egyház és Társadalom Lehet-e? rovatában.
Mindenkit szeretettel várunk a helyszínen és a képernyők előtt!
Horányi Özséb, Kamarás István, Kőszegi Ábel

