A Kolozsvári Zsidó Hitközség tevékenysége és célkitűzései
A Kolozsvári Zsidó Hitközség a két világháború közötti Kolozsvár erős ortodox,
neológ és status quo zsidó közösségeinek utóda. Ebben a periódusban a város több
mint 16 000 főt számláló zsidó lakossága (amely a teljes lakosság egyötödét
jelentette) jelentős mértékben hozzájárult a város ipari, kereskedelmi, egészségügyi,
oktatásügyi és kulturális fejlődéséhez. 1944 nyarán a város és a környező
települések közel 18 000 fős zsidóságának el kellett hagynia a lakását, a vagyonukat
elkobozták, a téglagyári gettóban gyűjtötték össze, majd Auschwitzba deportálták
őket. A kolozsvári zsidók túlnyomó többsége a náci haláltáborokban vagy a magyar
hadsereg kényszermunkatáboraiban vesztette életét. A kevés túlélő, akiket az
elszenvedett kegyetlenségek megviseltek, úgy döntött, hogy az újonnan megalakult
Izrael államban építi fel újra az életét. Azóta a kolozsvári zsidók száma drasztikusan
megapadt.
A Kolozsvári Zsidó Hitközség fő célkitűzése, hogy a Romániai Zsidó
Hitközségek Szövetségének (Federația Comunităților Evreiești din România – FCER)
a tagjaként minden erejével néhány száz tagjának az életét próbálja jobbá tenni. Mit
értünk ez alatt? Elsősorban az anyagi, kulturális, valamint lelki szükségleteikről
történő gondoskodást. Így, legfőképpen az idős tagoknak, a holokauszt túlélőinek a
védelmét, ápolását tartjuk fontosnak, és tesszük ezt egy összetett szociális és
egészségügyi program keretében, amelyet a FCER Szociális és Egészségügyi
Ellátás Ügyosztálya (Direcţie de Asistenţă Socială şi Medicală – DASM) vezet,
valamint az Aranykor Klub tevékeységei révén, amely hetente változatos és
tartalmas programokat szervez.
A közösség spirituális élete a judaizmus köré szerveződik, megőrizve a hit
lángját a Szombat, valamint a nagy zsidó ünnepek megünneplése révén, amihez a
rituális étkezde kóser ételeket biztosít.
A hitközség tagjainak spirituális és kulturális életét gazdagítja továbbá a hetente
szervezett Talmud Tóra és héber nyelvkurzus, valamint olyan rendezvények, mint a
Keshet, a Yom haatzmaut, a Jeruzsálem-nap, de a januárban, májusban, illetve
októberben tartott holokauszt-megemlékezések is.
Az elhunytak emlékét a négy kolozsvári és több tucat környékbeli zsidó
temetőnek a karbantartásával őrizzük, amely nem kis feladat, mivel jelentős anyagi
támogatást és állandó figyelmet igényel.
Ugyanakkor a hitközség tevékenységéhez hozzátartozik a vagyonkezelés, a
lakbérek behajtása, valamint a FCER-nek történő kötelező kvóta beszolgáltatása,
támogatva ezáltal – a tzedakah parancsolat szerint – a többi hitközség létezését.
A Kolozsvári Zsidó Hitközség nyitott a kolozsvári lakosság felé, és igyekszik
minél jobb kapcsolatot ápolni a többi kisebbséggel. A kolozsvári zsidók
legjelentősebb hírvivői a Shira Hadasha kórus, valamint a Mazel Tov klezmer
együttes, akik nem hiányozhatnak a hanuka vagy purim ünnepségekről, ahogyan az
etnikumközi fesztiválokról sem. A kolozsvári és szamosújvári örményekkel történő
különleges kapcsolatot az immár három alkalommal megszervezett Barátok között
című rendezvény jelöli, amely a két közösség kölcsönös megismerkedését, a
különböző szokásokba, hagyományokba történő bepillantást tette lehetővé.
A kolozsvári hitközség négy éve folyamatosan megszervezi az Adalékok a
kolozsvári zsidóság múltjához szimpóziumot, amelynek célja, hogy a kolozsváriakkal
megismertesse a városukban élő zsidók történelmét a maga összetettségében,
ugyanakkor az irodalmat is gazdagítva a szimpóziumon elhangzott előadásokból
összeállított tanulmánykötet román és magyar nyelvű kiadásával.

Ahhoz, hogy a hitközség megvalósítsa kitűzött célját, mégpedig a tagok
életének a jobbá tételét, megfelelő térre van szükség, amely különböző
tevékenységeknek adhat otthont, mivel ezek jelenleg négy különböző épületben
zajlanak. Ezt a célt szolgálná egy közösségi komplexumnak a kialakítása azokból az
épületekből, amelyek a Deportáltak Emléktemplomának a közvetlen környezetében
helyezkednek el. A jelenlegi vezetőség prioritását tehát ennek a zsinagógából, zsidó
múzeumból, közigazgatási központból, rituális étkezdéből és közösségi-kulturális
központból álló komplexumnak a kialakítása képezi. Egyelőre sikerült elkészíteni a
zsinagóga javításának, valamint a múzeum létrehozásának teljes tervét, a
finanszírozást azonban még nem kaptuk meg.

