Megnyitó
Tisztelt Vendégek és Sportolók!
Shalom, fiúk –lányok!
Engedjék meg, hogy els nek köszöntsem Jakab Pétert a MÉSE ELN KÉT! Jenei Zoltán
lelkész Urat a MÉSE vezet ségi tagját a Széchenyi Kerti református gyülekezet vezet
lelkészét. Jászai Gyulát a Nagy Sándor telepi református közösség lelkészt. És végül, de nem
utolsó sorban Somogyi László Urat a hitközségünk alelnökét. És hagy köszöntsek minden
gyermeket a gyermeknap alakalmából.
Végre elérkezett a várva-várt pillanat.
A Debreceni Hapoel Atlétikai Club és Kulturális Egyesület meghívta Barátait a sport és
rehabilitációs helység hivatalos átadása alkalmából rendezet ünnepségre.2009-ben egy
pályázati lehet séget kihasználva egy régi vágyunk teljesítésre nyílt lehet ség.
Adományokkal és önkéntes munkával kiegészítve mára sikerült olyan állapotba hozni a
székház alagsorát, hogy azt a mai napon hivatalosan is átadjuk a használóknak. Célunk a sport
népszer sítése az egészséges életmód megismertetése a fiatlanokkal és a az id sebb
korosztály számára egy kellemes kikapcsolódást biztosító közösségi hely kialakítása.
Mindig voltak aktív zsidó mecénások, és Sportolok.
A híres Bocskai futball csapatot több zsidó keresked támogatta.
Különösen figyelmet érdemel Kárpáti Károly ( Kellner Károly) életútja, aki az 1936-os berlini
olimpián birkózásban aranyérmet szerzett és a náci Németországban is megtartotta emberi
méltóságát. Imi Sde-Or (Lindelfeld) KRAV-MAGA önvédelmi iskolát hozott létre
ráismerhetünk személyiségének f bb vonásaira és azokra az eseményekre, amelyek,
meseszer életét alakították. Imihez hasonlóan a módszer logikus ösztönös közvetlen és
gyakorlatias érzékeny és emberséges.
Egészséges testben egészséges lélek lakozik.
Szeretném megköszönni, hogy a DZSH-nak, hogy biztosította a helyet a sport club
kialakításában. Szeretném megköszönni minden egyes hittestvéremnek, barátaimnak, akik a
sport club építésében részt vettek Csak néhány segít t említsek meg.
Van nekünk egy Mózes Géza nev k m ves mesterünk.
Bogyor Ferenc, Saffer úr, Lujó úr, Fülöp György, Dickmann család Sándor és László, Tamás,
Ervin, Gy ri Zsolt, Éliás Viktor, Amálka, Zámbori Edit és családja, Meggyei Komlói Judit,
Fekete János, Gervai Lajos, Klein Tibor, Áviel, Garamvölgyi Sándor és Fohn Ruben kivették
az önkéntes munkából a részüket. Köszönöm Horovitz Tamásnak hogy biztosította az állványt
az építkezéshez Kiemelném Tóth Tibor presbiter Urat, aki fáradhatatlanul segít a club
építésében Köszönöm a Nagy Sándor telep Jászai Gyula lelkésznek, aki egy Menorát
adományozott egyesületünknek. Köszönjük Jenei Zoltán lelkész úrnak a lelkiekben és okos
tanácsaival, valamint sporteszközök adásával segítette egyesületünket. Köszönöm még
Jeneiné Szabó Ilonának, aki a betont biztosított az építkezéshez és hasznos tanácsival segítette
munkánkat.

Meg szeretnénk köszönni

Abonyí család adományait
Kárpáti család adományait
Huszka Imre adományit
Ickovics család adományait
Somogyi László adományait
Fehér család adományait
Fekete László kántor és családja adományait
Fohn Péter és családja adományait
Klein Tibor és családja munkáját és adományait.
Asbóth Endre támogatást

Ezt a sort még nagyon sokáig folytathatnám, hogy mindazoknak megköszönjem munkáját
akik nélkül most nem lehetnénk itt és nem ünnepelhetnénk. Szeretném megköszönni azoknak
az embereknek is hozzá állását, akik igaz, hogy nem segítették az építkezést, de legalább nem
is hátráltatták azt. Mondandómat egy nálam sokkal nagyszer bb szónok gondolatával zárom.
„Ha akarjátok nem mese” mondta ezt Herczer Tivadar Izrael, egy független zsidó álam
megálmodója.
Még megemlíteném, hogy az Egyesületünk Csatlakozott a Holdsugár sportprogramhoz, amely
preventív céllal támogatja a fiatalok sportolását.
Ma van az els nyitó alkalom.
Mindenkinek jó sportolást.

