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A 2020-es évben a tervezett projektjeinket nem tudtuk megvalósítani az elképzeléseink 

szerint a járványhelyzet miatt. Támogattuk a tagszervezeteink programjait, valamint pályázat 

útján külső szervezetek munkáját is. A pályázati bizottságunk folyamatosan működött. A 

járványhelyzet miatt körültekintőbben kellett gazdálkodni felkészülve az esetleges váratlan 

helyzetekre is a szűkülő források mellett. 

 

A tagszervezetek támogatása alkalmazkodott a járványhelyzet alakította eddig ismeretlen 

kihívásokhoz. Ezek mind a korosztályi, mind a „felnőtt” szervezetek esetében jelentkeztek. 

Komoly anyagi ráfordítással meg kellett erősítenünk az on – line kapcsolattartás 

lehetőségeit. Ezek a lehetőségek segítettek abban, hogy a Szövetség működése folyamatos 

maradjon, a kapcsolatok ne „essenek szét”. Ahogy a zsidó közélet más területein, így a 

Szövetségünkben is kizártuk a személyes találkozások lehetőségeit. Ez különösen rossz 

hatással volt/van az ifjúsági szervezetekben nevelődő legifjabbakra, ahol a madrich – hanich 

eredményes kapcsolat bensőséges hangulatú együttlétet igényel a nevelési célok elérése 

érdekében. Természetesen a személyes kapcsolatos hiánya ezen a hosszú távon egy 

szervezet esetében sem marad negatív következmények nélkül. Ezek helyreállítása komoly 

erőfeszítéseket fog igényelni. Több tartalmas és inger - gazdag közösségi program 

szervezésére lesz szükség, amit egyelőre időzíteni nem tudunk. 

 

Természetesen a hagyományos balatonfüredi szeminárium megtartására sem volt 

lehetőség.  „Füredpótló” összejöveteleket szerveztünk on – line. Ezek közül kiemelkedik 

három kerekasztal beszélgetés: Izrael és a pandémia, Izrael bevándorlás- és menekültügyi 

politikája és a hagyományos közel – keleti helyzetelemzés. Mindhárom esetben elismert 

szakértők vitáját jól tájékozott moderátor segítette.  

 

Papíralapú könyv kiadására ez évben nem került sor. A zsidó köz- és kulturális élet 

eseményeire folyamatosan felhívtuk a figyelmet. Esetenként ezekkel kapcsolatos on – line 

kommunikációt folytattunk.  

 

A szédereste megtartására sem kerülhetett sor a hagyományos módon. Felhívtuk a 

figyelmet egyes csatlakozási lehetőségekre, rabbik által tartott tanítás – sorozatra, amit a 

„felnőtt” szervezeteink tagjai ki tudtak használni. 

 

A World Zionist Organization ebben az évben tartotta a 38. Kongresszusát. A magyarországi 

cionista szervezeteket hat személyből álló delegátus és helyettes képviselte. A Kongresszus 

Jeruzsálemből irányított on – line módon zajlott. A részvétel díját természetesen fedeztük. 

 

A tagszervezeteken kívül egyéb szervezeteket is támogattunk, pl: Múlt és Jövő, Keren 

Hayesod magyarországi alapítványa, Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium. 
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