
SZIM SALOM PROGRESSZÍV ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
 
 

NAGYÜNNEPEK  5774 
 

 

 

EREV  ROS  HÁSÁNÁ | szeptember 4., szerda 
 

18:00 Ünnepi újévi istentisztelet sófár fújással és tóraolvasással,  
 külön gyerek-programmal,  
 majd kidus barhesszal, mézzel-almával és  
 hagyományos  ételekből álló hidegtálas  vacsorával 
 

Helyszín: Best Western Hungária Hotel (VII., Rákóczi út 90. – a Keletinél) 

http://www.danubiushotels.hu/hu/szallodak/magyarorszag/budapest/best
_western_hotel_hungaria 

 

Menü: 

újévi specialitások: mézben párolt sárgarépa (cimesz), füstölt hal ▪ csirkemell 

zöldfűszeres kéregben sütve ▪ bazsalikomos pulykamell filé ▪ vegyes töltött 

tojás ▪ hummusz ▪ padlizsánkrém ▪ tojássaláta ▪ tésztasaláta ▪ vegyes zöldség-

saláta ▪ kenyér, bor, ásványvíz ▪ almás pite 

 

Jelentkezés: 201 7648, info@szimsalom.hu 

 

Részvételi díj:
� tagoknak 4000 Ft 

� nem tagoknak 5500 Ft 

� gyerekeknek 6-16 éves kor között 2000 Ft 

� 6 éves kor alatt ingyenes

 

ROS  HÁSÁNÁ  ELSŐ NAPJA | Szeptember 5., csütörtök 

10:30-13:00 „A hetedik hónap első napján legyen nektek emlékeztető 
harsonafújás” 
Az újév központi jelképe, a sófár  
Tanulás Kelemen Katalin rabbival, majd ünnepi kidus 
Helyszín: Szim Salom Zsinagóga (IX. Ráday u. 9. I.em - 12-es 

kapucsengő) 

 
17:30 Táslich szertartás a Duna-parton 

Találkozó 17:15-kor a Margitsziget Margit-hídi bejáratánál lévő 

szökőkútnál, indulás 17:30-kor 

 



 

 
ÜNNEPET  ELŐKÉSZÍTŐ  TANULÁS | Szeptember 11., szerda 
 

18:00 – 19:45 Jom Kipur gondolat- és dallamvilága 
Közös készülés az ünnepre Kelemen Katalin rabbival és Budai Miklós kántorral 
 
 
 

EREV JOM  KIPUR | Szeptember 13., péntek 
 

18:00 Kol Nidré istentisztelet 
 

 

JOM  KIPUR  NAPJA | Szeptember 14., szombat 
 

Délelőtt: 

 

10:30 Sáchárit istentisztelet tóraolvasással  
12:15 Mázkír gyászistentisztelet 
 Kérjük, hogy aki csak a mázkírra jön, 12.00 óráig érkezzen meg. 

 

Délután: 
 

14:00-18:00 Szöveg alapú tanulások (siúrok) Kelemen Katalin rabbival 
 (a siúrok címe és témája hamarosan a honlapon: www.szimsalom.hu) 

 
Gyerekprogram: 
 

Idén is szeretnénk megkönnyíteni a családok részvételét:  miközben a szülők 

tanulnak, a gyerekek is ízelítőt kapnak a legszentebb nap hangulatából. 

 
16:00 órától  gyermekfelügyelet 
17:00-18:00  Ünnepi gyerekfoglalkozás  

 

Este: 
 

18:30 Neilá: A kapuk becsukódnak - Záró istentisztelet 

19:15 Havdala, a böjt megtörése, majd vegetáriánus piknik vacsora 
 

A böjt közös megtöréséhez és a piknik vacsorához kérjük, 
hozzatok tartalmas vegetáriánus ételeket, melyeket előzetesen el 
lehet helyezni a hűtőben. 

 

 



 

SZUKOT  A  PARKBAN|Szeptember 18-24. 
 

Mindennap érdekes  programok  a Szent István Parkban 
(a Pozsonyi úti bejáratnál) 
 

 

SZEPTEMBER 18. | SZERDA  
16:00 - 19:00 Díszítsük föl a szukoti sátrat!   
 Kézműves program Menczer Bella vezetésével 

19:00  Gyertyagyújtás, Erev Szukot istentisztelet, majd kidus barhesszal, 

almával és mézzel 

20:00  Környezet és fenntarthatóság: a felelősség határai – a Tórában és az 
életben  

 Vendégünk: Pogány Anikó, házigazda: Kelemen Katalin 

 Egy érdeklődő ökoszociális közgazdász és egy érdeklődő rabbi kérdezik 

egymást és beszélgetnek a témáról, amelybe a közönség 

bekapcsolódását is várják 

 

SZEPTEMBER 19. | CSÜTÖRTÖK   
18:30 Lulávlengetés és Hállél zsoltárok  
19:00 "Örülj ünnepeden, te magad, fiad, lányod…"… és vendégeid! 

Vendégeink: a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség és a Dor Hadas Közösség 

A három egaliter közösség bemutatkozása után együtt táncra perdülünk - 

szakavatott hóra-mester irányításával 

 

SZEPTEMBER 20. | PÉNTEK 
18:30 Lulávlengetés és Hállél zsoltárok  
19:00 Szombatfogadó istentisztelet, majd kidus barhesszal, almával és mézzel

  
 

SZEPTEMBER 21. | SZOMBAT 
10:00 – 12:00 Kötényből és szivárványból - családi délelőtt (mese, játék, 

alkotás) minden korosztálynak 
Kötényből kibomló, dalokkal átszőtt, selymekkel varázsolt mese, 

kézműves alkotás, interaktív játék, melynek egyik főszereplője az óriási, 

színes varázsernyő.  

Házigazdák: Gyenes Zsuzsa és Szmirnov Krisztina | www.mesezengo.hu 

18:00- 19:00 Kérdezd a rabbit! Mi az, hogy Szukot? A lulávot eszik vagy isszák? 

Nahát, “progresszív zsidó”, az meg mi? Ezen - és minden egyéb - 

fölmerülő kérdéseket megválaszolja: Kelemen Katalin rabbi 
19:00 Havdala – a szombat búcsúztatása  
19:30  Szefárd zenei koncert: Los Bilbilicos Duo 

Budai Miklós - ének, gitár, Gyulai Csaba - ütőhangszerek, gadulka 

 
 



 

SZEPTEMBER 22. | VASÁRNAP 
18:30 Lulávlengetés és Hállél zsoltárok  
19:00 Zsidószkóp Extra: Élet mindenáron (cseh filmszatíra, 2000) 
 

SZEPTEMBER 23. | HÉTFŐ 
18:30 Lulávlengetés és Hállél zsoltárok  
19:00 Zsidószkóp Extra a European Day of Jewish Culture (Zsidó Kultúra Napja 

Európában) jegyében, az Izraeli Kulturális Intézet támogatásával 

The Land of Genesis (A teremtés földjén) c. izraeli természetfilm 

vetítése, Moshe Alpert díjnyertes izraeli filmoperatőr munkája 

A filmet angol felirattal vetítjük 

21:00 Beszélgetés Oborny Beáta biológussal (ELTE) Izrael növényzetéről és 

néhány ökológiai kutatásról 

  

SZEPTEMBER 24. | KEDD 
18:30 Lulávlengetés és Hállél zsoltárok  
19:00 Isten, a Történelem Ura kontra szabad akarat? 
 Vendégünk Gábor György filozófus, egyetemi tanár, akivel Kelemen 

Katalin rabbi beszélget a zsidóság történelemszemléletéről, az ember helyéről, 

szerepéről és lehetőségeiről az Isten teremtette világban 

 

 
ESŐNAP:  
Eső esetén szukoti programjainkat a Szim Salom Zsinagógában tartjuk 

             (IX., Ráday u. 9. I.em. /12-es kapucsengő) 
          A helyszínváltozást az adott napon 14:00 óráig 
             jelezzük honlapunkon: www.szimsalom.hu  

          Információ telefonon: 201 7648 
 
 

 

SZIMCHÁT  TÓRA|Szeptember 26., csütörtök 
 
17:30 A Tóra örömünnepe 
 Ünnepi  istentisztelet, kidussal, gyerek programokkal, 

hagyományos Tóra-tánccal, Tóra-menyasszony és B’résit-vőlegény 
avatással, cukorkadobálással 

 
 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 


