
SÁ B E S Z
Kiadja: ChaBad-LuBaviCS ZSidó nEvELéSi éS oKtatÁSi EgyESüLEt

Gyertyagyújtás Budapesten: 19.27 • פרשת אחרי-קדושים • Szombat kimenetele: 20.37

2015. május 1. • 17 • י"ב אייר תשע"ה. évfolyam 32. szám

Napelemek  a Dohány  utcában
Akár az intézmény működtetéséhez szükséges áram 90%-át is megtermel-
hetik a Bét Menáchem tetőjére telepített napelemek. 

Hatalmas fe j lesz-
tés zajlott le ebben 
a tanévben a Bét 
Menáchem Általános 
Iskola, Óvoda és Böl-
csőde épületében. A 
tető szinte teljes felü-
letére, kb. 340 négy-
zetméternyi területre 
telepítettek napele-
mes rendszert. A te-
tőre telepített rend-
szer összesen 198 
darab modulból áll, 
amelyek éves szinten 
54500 kW energiát 
termelnek meg. Ez – 

közvetlenül az iskola elektromos hálózatá-
ra vannak kötve, így minden elektromos 
berendezést – legyen az villanyvilágítás, 
porszívó vagy számítógép – ellátnak nap-
energiából termelt árammal. 

A fejlesztés egyedülálló lehetőség az 
iskolának, hogy erőforrásait az oktatás 
és az infrastruktúra fejlesztésére, illetve 
rászoruló diákok támogatására fordít-
hassa. Ezentúl tehát nem csak a gyere-
kek örülnek a szép, napos időnek a Bét 
Menáchemben, hanem a fenntartók is, 
hiszen a napsütés komoly összeget spórol 
meg, amit az intézmény további fejleszté-
sére fordíthatnak.

a mindennapokra lefordítva – azt jelenti, 
hogy az intézmény áramszükségletének 
90%-át tudják napenergiából megtermel-
ni, vagyis akár egy millió forintot is meg 
tudnak takarítani évente – tájékoztatta 
lapunkat a fejlesztést végző Newergies 
vállalat. 

A közel 50 millió forintos beruházás 
legnagyobb részét Európai Uniós forrá-
sokból finanszírozta a fenntartó EMIH. 
Mivel az intézmény közfeladatokat lát el, 
így további támogatást is igénybe tudtak 
venni: a 10%-nyi előírt önrészt kormány-
zati támogatásból biztosították.

A decemberben telepített napelemek 
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Részlet a nemsokára 
meg jelenõ magyar Talmud kötetbõl

A hetiszakasz t
artalmából

Zsidóság szótár
a

Szemelvények R
ási kommentárj

ából

A Szentély szertartások

Két fiú halála után
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, Áron két fiának halála után, midőn kö-
zeledtek az Örökkévaló színe elé, és meghaltak. (3Mózes 16:1.)

Aki már megmerítkezett

Ecem – a dolgok belső lényege, mibenléte.

Szakaszunk – Ácháré Mot (3Mózes 16:1-
18:30.) – a Jom Kipuri Szentély-szertartás 
módozatait, áldozatait, ismerteti, elsősor-
ban azt a gyakorlatot, hogy a szolgálattevő 
főpap ún. „bűnbakot” küld a pusztaságba, 
amely „magával viszi Izrael népének vét-
keit”.

Második hetiszakaszunkban – Ködosim 
(3Mózes 19:1-20:27.) – a mindennapi 
élet zsidó vetületének megszentelt volta 
a téma, és a Tóra részletesen kifejti az 

elvet, miszerint ez a „szentség” a Tóra 
parancsolatainak szigorú betartásában 
és a zsidó különállás – a népektől való 
elkülönülés – konzekvens megőrzésében 
merül ki.

„És elkülönítelek benneteket a népek-
től, hogy az enyéim legyetek” – mondja a 
Tóra. Bölcseink hozzáteszik: „Ha elkülö-
nültök a népektől – az enyém vagytok. Ha 
nem – akkor odaadlak Nebuchadnecárnak 
és társainak”! (Torát Kohánim 10.)

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, 
Áron két  fiának halála után... Mit 
akar ez mondani? Miért fontos tudatni 
velünk, hogy az itt leírtak a két fiú halála 
után történtek? Elázár ben Ázárjá rabbi 
erre egy példázatot szokott mondani egy 
betegről, akihez bemegy egy orvos és így 
szól hozzá: „Ne egyél hideget és ne feküdj 

nyirkos helyen!” Jön egy másik orvos és 
azt mondja neki: „Ne egyél hideget és 
ne feküdj nyirkos helyen, nehogy meg-
halj, mint ahogy már korábban meghalt 
x.y.” Ez jobban buzdította, mint az első, 
ezért van írva: „...Áron két fiának halála 
után”.

Tvul  jom – Szó szerint: az, aki a nap 
folyamán már megmerítkezett [a ritu-
ális fürdőben]. A rituális tisztátalanság-
nak számos olyan esete van, amelynek 
hatálytalanítása két lépcsőben történik: 
1. Alámerülés egy mikvé-ben (azaz ri-
tuális fürdőben). Lásd: tvilá. 2. Annak 
a napnak a vége, amelyen a rituálisan 
tisztátalan személynek alá kell merülnie 
a mikvé-ben – vagyis a napnyugta. Lásd: 

heerév semes. Az alámerülés és a nap-
nyugta közötti időszakban a tvul jom még 
bizonyos mértékig tisztátalannak számít, 
ezért – ha az illető pap – ilyenkor még tilos 
áldozati húst vagy trumát fogyasztania, 
nem odaszentelt élelmiszert és második 
tizedet (máászér séni) azonban már 
fogyaszthat.

Talmudi fogalm
ak
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Velem és a Reb
bével történt

És  ki  fogja  tanítani  a  nőket?
Mrs. Alice Zlotnik profi előadóművész,  férje, Dov Zlotnik professzor a 
Jewish Theological Seminary tanára volt, amikor elkezdte népszerű Tal-
mud-tanfolyamát a New York-I Riverdale-ben, 1964-ben.

Miután elindították a tanfolyamot, a férjem 
elment audienciára a Rebbéhez. Boldogan 
jelentette, hogy elindította ezt a csodálatos 
tanfolyamot Riverdale-ben úgy tizenöt em-
berrel. A férjem által tartott tanfolyamnak, 
az volt a különlegessége, hogy a hallgatók-
nak is fel kellett készülniük az anyagból. 
Nem csak ő, azaz az előadó olvasott és 
magyarázott, hanem a hallgatóknak is fel 
kellett olvasni, így szükség volt előkészü-
letre. Tehát ezt elmesélte a Rebbének. A 
Rebbe nagy figyelemmel hallgatott. Dov 
befejezte a beszámolót a tanfolyamáról, 
mire a Rebbe megkérdezte: „Dov, és 
mit csinálnak az asszonyok eközben?” A 
férjem azt mondta: „Ó, hát ők készítik a 
szeudá slisitet – a harmadik szombati ét-
kezést –, és együtt eszünk, elmondjuk az 
áldásokat, még a délutáni imát is, hiszen 
van egy Tóra-tekercsünk… és aztán még 
az esti imát is, mikor kimegy a Szombat”. 
A Rebbe azt mondta: „Dov, ez nem elég, 
az asszonyoknak is kell tanulniuk.” A fér-
jem ezzel jött haza: „A Rebbe azt mondja, 
hogy te is tarts tanfolyamot.”

Azt mondtam: „Dov, miről beszélsz?” 
Én előadóművész vagyok. Egyszer régen 
tanítottam kisiskolásokat, de hogy tanfolya-

mot tartsak? Nem vagyok 
erre felkészülve!”„Pedig a 
Rebbe azt mondja, neked 
is kell tartanod hasonló 
tanfolyamot nőknek, itt 
Riverdale-ben.

Egy Misna-óra jó len-

Kibõvült választék a Judaika boltban

Megújult a Keren Or központ-ban található Judaika bolt 
kínálata. Zsidó kegytárgyak, használati tárgyak, ékszerek és 

játékok is megtalálhatóak az új üzlethelyiségben. 
Minden eddiginél szélesebb választékkal várják a vevõket 
a Budapest, Károly körút 20.-ban található üzletben. 

ne.” Azt feleltem: „Jól van, készíts fel 
engem, vegyük át a Misnát, és megpró-
bálom.” Ez kis híján negyven évvel ezelőtt 
volt, és az Örökkévalónak hála, a tanfo-
lyamnak köszönhetően komoly jártasságot 
szereztem már a Misnában. 

Nagyjából akkoriban történt, ahogy 
elkezdtem a tanfolyamot, nem volt nagy 
hírverés, de a Riverdale Jewish Center 
rabbija – ez a legnagyobb ortodox zsi-
nagóga Riverdale-ben –, felhívott, hogy 
hallotta, miszerint tanfolyamot tartok nők-
nek, és megkért, hogy tartsak hasonlót 
a zsinagóga keretein belül is. Huszonöt 
éven át működtettük azt a tankört. Tehát 
a Rebbe nemcsak ahhoz segített hozzá, 
hogy ezek az asszonyok Misnát tanulhas-
sanak velem, ahhoz is ő segített hozzá, 
hogy én magam sokkal többet tudjak meg 
a zsidó tudományokból, amit egyébként 
nem tanultam volna meg.
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Hetiszakaszok  kavalkádjában: 
mit  olvas  az  utazó?

Két egybecsengő kérdésre adunk választ ezen a héten.
Az egyiket Győrfi László tette fel: „Izraeli vendégek látogattak a zsina-

gógánkban, akik múlt héten olvasták Izraelben azt a hetiszakaszt, amit mi 
most. Ilyen esetben mi a teendő, kinek mit kell olvasnia?” 

A másik kérdés az izraeli közösség vezetőjéhez, Raskin Sámuel rabbihoz 
érkezett, akitől azt tudakolták a közösség tagjai, hogy mi a teendőjük a 
hetiszakasz olvasással abban az időszakban, amikor nincs szinkronban az 
izraeli és a gáluti olvasási rend. 

Izraelben csak hétnapos az ünnep, ezért 
április 11. egyszerű szombat volt az ott 
élő zsidóknak, így aznap már a Smini 
hetiszakaszt olvastak. Innen ered, hogy 
ők minden héten előrébb vannak, mint a 
külföldi, diaszpórában élő zsidók. 

Ez a helyzet a Peszách utáni ötödik 
héten (május 16.) fog rend bejönni, ami-

Válasz: Idén egy különleges eset állt elő: 
Peszách óta más-más hetiszakasz van 
külföldön, mint Izraelben. Ennek oka 
az, hogy idén Peszách utolsó, 8. napja 
sábeszre esett. Ünnepnapokon nem a 
soron következő hetiszakaszt olvassuk, 
hanem valamilyen, az adott ünneppel 
kapcsolatos Tórai részt. Mivel azonban 

Kérdezd a Rabb
it!

Tóraolvasás 
– Hetiszakaszok 

külföldön

Dátum   Hetiszakasz

2015.   Peszách
április 11.  ünnepe

Április 18.  Smini

Április 25. 1. Tázria 
 2. Möcorá

Május 2. 1. Ácháré 
 2. Ködosim

Május 9.  Emor

Május 16. 1. Böhár 
 2. Böchukotáj

Május 23.  Bámidbár

Május   Sávuot
24–25.   ünnepe

Tóraolvasás 
– Hetiszakaszok 
Izraelben A verzió 
(elterjedt szokás)

Dátum Hetiszakasz

2015. 
április 11.  Smini

Április 18. 1. Tázria 
 2. Möcorá

Április 25. 1. Ácháré 
 2. Ködosim

Május 2.  Emor

Május 9.  Böhár

Május 16.  Böchukotáj

Május 23.  Bámidbár

Május 24.  Sávuot 
  ünnepe

Tóraolvasás 
– Hetiszakaszok 
Izraelben B verzió 

(ma nem létező szokás)

Dátum Hetiszakasz

2015. 
április 11.  Smini

Április 18.  Tázria

Április 25.  Möcorá

Május 2. 1. Ácháré 
 2. Ködosim

Május 9.  Emor

Május 16. 1. Böhár, 
 2. Böchukotáj

Május 23.  Bámidbár

Május 24.  Sávuot 
  ünnepe
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és a gáluti olvasásnak, hogy mindenhol 
éppen egy hetiszakasz férjen be az ünnep 
és a Böchukotáj közé. 

Felmerül a kérdés, miért nem hamarabb 
hozzák szinkronba, miért az utolsó pilla-
natban bontják szét a hetiszakaszokat?

kor külföldön kettős hetiszakaszt, Böhár-
Böchukotájt olvassuk, míg Izraelben kü-
lön-külön olvassák ezeket (lásd a táblá-
zat). Így ekkor kerül szinkronba a kétféle 
rend.

Felmerül a kérdés, miért pont ott kerül-

ünnepre már túl legyünk a büntetések is-
mertetésén, mintha az már elmúlt volna. 

Ehhez hozzáteszi a Toszáfot (Mögilá 
uo. Klálot bekezdése), hogy valójában 
még egy, a Bámidbár hetiszakaszt iktatunk 
be a Böchukotáj és Sávuot közé, hogy 
még jobban eltávolodjon az ünneptől a 
büntetés. Ugyanakkor az se jó, ha túl távol 
esik a kettő egymástól, ezért Joseph Trani 
(1568–1639) Konstantinápoly főrabbija 
(hahambasi) MáHáRIT responsumában 
(2. kötet 4. fejezet) hozzáteszi, hogy ha 
több hét lenne közöttük, akkor már nem 
látszana a kettő kapcsolata. Az a cél, hogy 
bár már túl legyünk rajta, de legyen elég 
közel, hogy emlékezzünk rá, így hangsú-
lyozni lehessen, hogy elmúlt.

Ezért kell legalább két szombattal 
Sávuot előtt szinkronba kerülni az izraeli 

Jiszáchár Szuszán (1510–1583) marokkói 
születésű, Izraelben élő bölcs adta meg. A 
Tikun Jiszachar című könyvében (Velen-
ce, 1579, 32b.) azt mondja, hogy mivel a 
Szentföld a zsidóság központja ezért nem 
lehet, hogy az ott élő zsidók alkalmazkod-
janak a külföldön élő zsidósághoz, mintha 
külföld fontosabb volna, mint Izrael. Ezért 
csak akkor rendezzük a helyzetet, amikor 
már nekik van szükségük erre, függetlenül 
attól, hogy külföldnek hogy lett volna 
„kényelmesebb”. Így mintegy „véletlen” 
egybeesés, hogy szinkronba kerül a kétféle 
Tóraolvasási rend. 

(A témáról lásd még dr. Chaim Simons 
tanulmánya, in: Sinai, 106. kötet, 33–40. 
oldal.)

A téma áttekintése után térjünk rá a 
gyakorlati megoldásokra! Kérdés tehát, 

nek szinkronba, holott 
összesen három ket-
tős hetiszakasz is van 
Peszách és Sávuot 
között.  

A  Böchuko t á j 
hetiszakaszban arról 
van szó, hogy milyen 
jutalma lesz a zsidók-
nak, ha a Tóra útján 
járnak (3Mózes 26:3–
13.), és milyen szörnyű 
büntetése, ha letérnek 
róla (uo. 14–46.). A 
Talmud (Mögilá 31b.) 
azt mondja, hogy Ezra, 
az írnok azt rendelte 
el, hogy a Böchukotáj 
hetiszakaszt minden-
képpen Sávuot előtt 
kell olvasni, hogy az 

A  S u l c h á n 
áruchban a Mágén 
Ávra-hám  (Orách 
chájim 428:6.) azt 
mondja, hogy tény-
leg két szokás létezett 
erre. Voltak, akik rög-
tön az első lehetőség-
nél hozták szinkronba 
(lásd táblázat B verzió), 
míg mások, ahogy ma 
is csináljuk, az utolsó 
héten (lásd táblázat A 
verzió). Azonban már 
évszázadok óta egy-
séges szokásként az 
általunk is használt, 
utolsó heti verzió él.

Erre több magya-
rázatot is találunk, az 
egyik érdekes választ 

Stern rabbi könyvének címlapja
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hogy mi a teendő akkor, ha egy külföldi 
zsidó utazik Izraelbe, vagy egy izraeli megy 
külföldre. Mikor melyik hetiszakaszt kell 
olvasniai, mitt kell tennie, amikor vissza-
érkezik az otthonába, stb.

A témával a leghosszabban foglalkozott 
Stern Becálél (1910–1988) rabbi, Stern 
Ávrahám (1884–1944) érsekújvári (ma 
Szlovákia) dáján fia, aki maga a háború 
előtt Nagyszebenben volt dáján, majd 
a háború után Pápán, Melbourne-ben, 
Bécsben és Izraelben volt rabbi. Talán a 
messzi földrészen töltött idő miatt elhatá-
rozta, hogy ír egy átfogó könyvet azokról 
a háláchákról, amik felmerülhetnek min-
denféle utazással kapcsolatban, akár a 
megelőző időszakban, akár az úton, akár 
az utazás után. Egy életen át gyűjtötte 
cetliken az információkat ehhez a nagy 
művéhez, de sajnos a bőség zavara miatt 
nem győzte feldolgozni az anyagot és 
megírni a könyvet. Két mű maradt fenn 
ebből a nagy projektből, egyrészt azok a 
témák, amiket Stern rabbi feldolgozott 
Böcél Háchochmá című responsum so-
rozatában, illetve az, amit a hagyatékában 
talált félkész anyagból állítottak össze, 
Ohálchá Báámitechá címen. 

A téma bonyolultságát az is jelzi, hogy 
a fenti kérdésben Stern rabbi írt kilenc fe-
jezetet (Böcél Háchochmá I. kötet 2–10. 
fejezet): 18 oldalon keresztül taglalja nagy 
fóliánsában az összes lehetőséget. 

Két alapelvet említ. Az első, amit a 
RöMÁ ír a Sulchán áruchban (Orách 
chájim 135:2.) hogy ha egy közösségben 
valami miatt nem olvasták el szombaton a 
hetiszakaszt, akkor rákövetkező szomba-
ton pótolni kell és kettőt kell olvasni – az 
aktuális hetit, és az előzőt pótként. Ezt 
úgy kell csinálni, hogy felhívják először a 
kohént, vagy kohén hiányába az elsőt, és 
végigolvassák az előző hetiszakaszt, majd 
elolvassák az aheti szakasz kohéni részét, 
ezután normál rend szerint folytatják. 
Azért kell így csinálni, mert nem lehet, 

hogy a kohénnak ne jusson az aheti sza-
kaszból egy kevés. 

A második alapelv az, hogy a vendég-
nek mindig a helyi hetiszakaszt kell olvas-
nia, nem hivatkozhat arra, hogy otthon 
milyen szakaszt olvasnak. [Ez egy kicsit 
hasonlít ahhoz, ha télen idejön egy izraeli, 
és azt mondja, nem jár télikabátban, mert 
otthon náluk meleg van…] Az egyetlen 
eset, amikor egy izraelinek külföldön más 
a Tóraolvasása, mint a helyi közösségnek 
az az, ha neki, mint idén Peszách végén, 
már nincs ünnepnapja, ezért nem tudja az 
ünnepit olvasni. Így izraeliek egy tízfős cso-
portja április 18-án, Budapesten olvashat-
ta külön minjenben a Smini hetiszakaszt 
(lásd Böcél Háchochmá uo. 5:8.).

A fenti elvek alapján tekintsünk egy 
példát a jobb érthetőség kedvéért! 

Budapestről április 28-án egy tízfős 
csoport indult Izraelbe. Május 2-án, szom-
baton Izraelben az Emor hetiszakaszt 
olvassák, de ennek a tízfős csoportnak így 
elmaradna az Ácháré és a Ködosim sza-
kaszok olvasása, amit Budapesten azon a 
szombaton olvasnának, és amik Izraelben 
a megelőző héten voltak soron. Akkor 
– mivel tízen vannak – szerveznek ma-
guknak külön Tóra-olvasást, ahol elsőnek 
felolvassák az egész Ácháré-Ködosimot 
és az Emor első kis részét, majd folytatják 
normál rend szerint. 

Ha nincsenek meg tízen, akkor a nekik 
is a helyi közösséggel kell haladniuk, legföl-
jebb átvehetik egy nyomtatott chumásból 
az Ácháré-Ködosim hetiszakaszokat.

Nézzük a fordított esetet, amikor a tíz-
fős csoport Izraelből érkezik Budapestre, 
ahol az Ácháré-Ködosimot olvassák. Ők 
azt már április 25-én hallották, de mivel 
nem lehet átalakítani a külföldi közösség 
olvasási rendjét, hogy más hetiszakasza 
legyen, ezért ők is hallgatják azt a szakaszt, 
ami ott aktuális. Nem tudják az ottanit, az 
Emort elolvasni, mert itt az a hetiszakasz 
csak a következő héten kerül sorra. 
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Ha azonban rákövetkező szombatig, 
tehát május 9. előtt visszamennek Izraelbe, 
hiányozni fog nekik egy hetiszakasz, az 
Emor. Két megoldás van. Vagy amikor 
visszamennek, külön minjenben olvassák 
a Böhár kohén részével egybevonva. A 
másik lehetőség, hogy még Magyaror-
szágon, május 2-án, szombati minchánál, 
amikor már a következő hetiszakaszból ol-
vasnak egy rövid részt, és csak három em-
bert hívnak fel, akkor a harmadik emberrel 
fejezzék be az egész Emor hetiszakaszt. Ez 

azonban nem ideális, mert pótolni nem 
lehet előre, csak utólag.  

Stern rabbi emellett hosszasan tár-
gyalja, azt – a napjainkban már kevésbé 
valószínű esetet –, hogy mi a helyzet, ha 
külföldre utazik valaki hajóval és a szomba-
tot is ott tölt. Mivel a tengeren nincsenek 
sem a kiindulási helyükön, sem a célál-
lomáson, ezért nincs hetiszakasz váltás, 
és mindenki azt olvassa félúton, amit a 
lakhelyén olvasott volna.

Oberlander Báruch

Csatlakozz  hozzánk, 
légy  hittan  oktató!

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség hittan oktatói képzést 
hirdet. Várjuk mindazok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek 
magukban, hogy részt vegyenek az állami iskolákban zajló hittan ok-
tatási programunkban. 

Az képzés során a legkülönbözőbb szak-
emberek készítik fel a leendő oktatókat a 
munkájukra. Ennek keretében a közösségi 
rabbijaitól megtanulják a tananyag alapját 
képző vallási ismereteket, kommunikációs 
és mentálhigiénés képzésen vesznek részt, 
pedagógia és tanítás módszertani alapisme-
retekre tesznek szert, valamint áttekintik a 
különböző korosztályok számára összeállított 
tanmenetet. 

A hittan oktatók a következő tanév során 
Budapest különböző általános iskoláiban 

vesznek részt az oktatásban.

A képzés időpontja: 
2015. május 14-június 18, csütörtök 18-20 óráig

A képzés színhelye: Keren Or Központ, Károly krt. 20.
Jelentkezés és további információ a hittan@zsido.com e-mail címen, 

vagy a 267-57-46-os telefonszámon.
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att. A fesztiválon valamennyi generáció 
tagjai megjelentek. 

– Hág száméáh! – kívánt kellemes ün-
nepet az izraeli nagykövet. Ilan Mor tréfál-
kozva megjegyezte, hogy ha egy 67 éves 
férfiról lenne szó, akkor azt mondanánk: 
nyugdíjas. – De Izraelnek esze ágába sincs 
nyugdíjba menni, rengeteg teendője van 
– közölte. Emlékeztetett Herzl Tivadarra, 
Izrael állam megálmodójára, aki 1860-
ban a Dohány utcában született. Izrael 
egy magyar álom beteljesülése – mondta 
a nagykövet, majd folytatta: Herzlnek 
volt egy álma, de túl fiatalon halt meg 
ahhoz, hogy saját szemével lássa: álma 
valóra vált. 

Az EMIH népszerű kezdeményezése, a 
„Kérdezd a rabbit!” is megjelent a függet-
lenségi ünnepen. – Hosszú percekig állunk 
sorba, hogy Faith Áser rabbitól kérdez-
hessünk. Amikor sorra kerülünk, nekünk 
meséli, hogy leggyakrabban a zsidó filozó-
fiáról szokták kérdezni. Aztán ott vannak 
a házasélettel kapcsolatos kérdések. – Ez 
mindenkit lázba hoz – mondja a rabbi, 
de sokan kérnek tanácsokat munkahelyi 

konfliktusaik megoldására is. 
Az Alef Kids, gyerekeknek szóló ala-

pítvány asztalánál is sokan voltak, ahol 
sok játék és nassolni való várta a kicsiket. 
A standnál igazi felnőttek módjára álltak 
helyt mind a Bár Micva Klub gyerekei, 
mind a mádrichképzős fiatalok: déltől este 
8-ig vettek részt a munkában.

A park központi részén elterülő rendez-
vényen nem a fesztiválokon megszokott kí-
nálat várta a vendégeket. Fagyit, humuszt 
és kóser pálinkát lehetett venni, valamint 
a Fröhlich Kóser Cukrászda és a Semes 
Kóserpékség is kitelepült egy-egy stand-
dal. Ahogy Arie Jom-Tov megállapította, 
rendezvény a sokszínűséget demonstrálta: 
a zsidó civilszervezetek szinte mindegyike 
képviseltette magát a parkban.

Estére a közönség összetétele lassan 
átalakult, a koncertek közeledtével egyre 
nagyobb számban érkeztek a fiatalok. A 
bulit már nem vártuk meg, de a Pozsonyi 
úton minket hosszan elkísérő zene alapján 
nem volt kétségünk afelől, hogy a java 
csak akkor kezdődött.

zsido.com

Újlipótvárosi  falunap  Izrael  ünnepén
Sok száz család fesztiválozott vasárnap a Szent István parkban. A 67 éves 
Izraelt köszöntötték. 

zepén, ahol min-
denki ismer min-
denkit. Mert itt 
úgy tűnt, csupa 
ismerőssel talál-
kozik az ember. 

–  Csoda – 
Arie Jom-Tov, 
a rendezvényt 
szervező Izraeli 
Kulturális Intézet 
kurátora így fe-
jezte ki örömét 
az egybegyűltek 
nagy száma mi-

Kékbe és fehérbe 
öltözött a Szent 
István park va-
sárnap délután, 
Izrael független-
ségének 67. év-
fordulója alkal-
mából. A parkot 
izraeli zászlókkal 
díszítették, de a 
hangulat olyan 
volt, mintha ke-
délyes falunapot 
rendeztek volna 
a nagyváros kö-
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Chábád  küldöttséget  fogadott 
Obama  a  Fehér Házban

Az amerikai elnök kilencfős delegációt fogadott Washingtonban az „Oktatás 
és Tudás Megosztásának” napjára emlékezve.

zsidókat az Egyesült Államokban. Mint mondta, 
az oktatás nem pusztán a tudás átadása, hanem 
alapvetően egy építő tevékenység – ahogy ezt a 
Rebbe is tartotta. Közös erkölcsi kötelességnek 
nevezte a növekvő antiszemitizmus elleni harcot, 
és hangsúlyozta, hogy erre továbbra is fel fogja 

Hétfőn a Fehér Ház ovális termében tartott 
ünnepi fogadáson Obama a chabad delegáció 
tagjaival együtt emlékezett meg Me-nachem 
Mendel Schneerson rabbi munkásságáról, mely-
nek elismerésére 1978 óta minden évben kü-
lönleges ünnepnapot állít Amerika első számú 

mi kontextuson keresztül kell nézni, visszatekint-
ve egészen Ábrahám ősatyánkig, csak így lehet 
mélységében megérteni a problémát. 

Végezetül arról beszélt, hogy vannak helyze-
tek, amikor egy vezetőnek létfontosságú döntést 
kell meghoznia. Ezekben a pillanatokban úgy 
tűnhet, a vezető magára maradt. „De ezek nem 
valóban magányos pillanatok, hiszen az Örök-
kévaló ott van azzal, akinek meg kell hoznia a 
döntést.” – tette hozzá Shemtov rabbi.

A fogadás során Obama megmutatta ven-
dégeinek az idei kiáltvány másolatának bekere-
tezett példányát, kifejezve nagyra becsülését a 
Rebbe munkája előtt, melynek köszönhetően 
„az oktatás közös értékévé vált a zsidó és ame-
rikai közösségnek”. A delegáció tagjai egy ezüst 
menórával ajándékozták meg az elnököt, ami a 
sötétséget legyőző fényt szimbolizálja. 

Az elnöki találkozó előtt a delegáció látogatást 
tett a Nepáli Nagykövetségen, ahol együttérzésü-
ket fejezték ki az országot sújtó földrengés miatt.

emlékének tiszteletére. 
A delegáció tagjai között volt a nemzetközi 

chábád mozgalom egyik vezetője Abraham 
Shemtov rabbi, a Chábád Lubavics Amerikai 
Barátainak vezetője, Levi Shemtov rabbi, Yossy 
Gordon rabbi, a Chábád a Kampuszon szer-
vezet képviseletében; valamint Chava Hecht 
rebbecen, a nők oktatásának egyik lubavicsi 
úttörője. A következő generációt a világszerte 
ismert Civot Hasem ifjúsági szervezet két tagja, 
Menachem Mendel Benjaminson és Chaya 
Mushka Goldstein képviselte.

Ez volt az első alkalom, hogy női tagja is volt 
a Fehér Házba látogató a lubavicsi küldöttség-
nek. Mivel ezt az évet az elnök a nők oktatásá-
nak szentelte, ezért csatlakozott a csoporthoz a 
rebbecen, aki nők ezreit oktatta az elmúlt közel 
hét évtizedben. 

Az elnök nagy szeretettel fogadta a dele-
gációt és azokra a közös értékekre hívta fel a 
figyelmet, amik összekötik a zsidókat és nem-

vezetője – adta hí-
rül a collive.com. 

Ahogy arról a 
zsido.com koráb-
ban beszámolt, 
Barack Obama 
2015. márc ius 
31-ét az Oktatás 
és Tudás Megosz-
tásának (Education 
and Sharing Day) 
napjává nyilvánítot-
ta a lubavicsi Rebbe 

hívni a világ veze-
tőinek figyelmét.

Shemtov rab-
bi, a delegáció 
vezetője megem-
lítette Izraelt is a 
találkozó során, 
utalva a Rebbe 
szavaira, aki élete 
során azt hangsú-
lyozta, hogy az iz-
raeli eseményeket 
mindig a történel-
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Lág Báomer 
–  Tábortűz,  ének,  tánc  és  kerti  parti

Ezen a napon, az ómer számlálás 33. napja előestéjén szűnt meg az a szörnyű járvány, 
amely Akiva rabbi 24 ezer tanítványát is magával vitte. A tanítványok halála feletti 
gyászt a  vidámság, zene, tánc, és ünnepi evés-ivás váltja fel. Ugyancsak, Lág Báomer 
alkalmával emlékezünk meg Simon Bár Jocháj rabbiról, a Talmud egyik legkiemelke-
dőbb tudósáról is, aki egyben egy fontos kabbalisztikus mű, a Zohár szerzője és aki 
ezen a napon halt meg.

Simon rabbi tudása a jogi törvények rétegétől a legmélyebb misztikus titkokig 
átfogta a Tórát. A hagyomány szerint azt kérte, hogy örömünneppel üljük meg 
a jorcájt évfordulóját.

Az ómerszámlálás 33. napján, a peszách és sávuot közötti gyász megszakításának 
örömén, tarts Te is velünk különleges közösségi programunkon, ahol a lágbáomeri 
tábortűz mellett piknik, tűzön sütés, ének és tánc részese lehetsz!

Időpont: 
2015. május 6. (szerda) 20.00 óra

Helyszín: 
Budai Sport Hotel, 1121 Budapest, Jánoshegyi út 105039/9 hrsz. 

(XII. ker. Normafa)

Megközelítés:
A Budai Sport Hotel Budapestről tömegközlekedési eszközzel a Széll Kálmán térről 

a 21 és 21A autóbusszal a Normafa végállomásig közelíthető meg.
Személyautóval a Széll Kálmán tér – Alkotás út – Istenhegyi-Eötvös (át a fogaskere-

kű vasúti átjárón) – Jánoshegyi úton keresztül található a szálloda.
Rendezvény részvételi díja: 1000 Ft/fő.

Befizethető: a helyszínen
További információ és jelentkezés a 268-0183 telefonszámon 

vagy a posta@zsido.com e-mail címen.

Téged is szeretettel várunk!
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                        RÁCKEVEI HÉTVÉGE
A Talmud

Kék Duna Wellness Hotel****
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

Idõpont: 2015. május 8-10.

Sábbáton – Hétvégi szeminárium a dunaparton

Ha egy igazi Sábesz keretében emlékezetes hétvégét szeretnél kellemes környe-
zetben, jó társaságban, családias hangulatban eltölteni, akkor Ráckeve a legjobb 
választás. A négycsillagos wellness hotel, a felejthetetlen sábáti hangulat, az ér-
dekes előadások és gyerekprogramok egyszerre adnak kikapcsolódást testnek és 
léleknek.

Előadásainkból:
A Tóra értelmezésének 13 logikai szabálya  

� Hogyan néz ki egy talmudi oldal � Antiszemita vádak a Talmud ellen � A Tal-
mud és az internet � Egy arámi nyelvóra � A hamis Jeruzsálemi Talmud történe-
te � Hanuka a Talmudban � 3 érdekes talmudi történet � Jézus a Talmudban � 

Tanuld meg a Rási betűket! � Híres talmud-iskolák Magyarországon

Gyakorlati témák:
Nida: a harmonikus házasélet titka � Mi az a mukce? Pénz és jövedelem szom-

baton � Szokások a temetésen és a temetőben � Az adakozás törvényei

Részvételi díj: 15 000 Ft felnőtteknek, 
10 000 Ft diákoknak, 6 éves korig ingyenes

(az ár péntektől vasárnapig értendő)

TÉGED IS SZERETETTEL VÁRUNK!
További információ és jelentkezés a 268-0183 telefonszámon 

vagy a posta@zsido.com e-mail címen.

uTOLSó
 HELYE

K!!
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Imaidõk 
Heti programaj

ánló

Rejtvény

Válaszoljon helyesen a hetiszakasszal 
kapcsolatos kérdéseinkre és nyerjen értékes könyveket!

Előző rejtvényük helyes megfejtője: Turai Veronika. Gratulálunk!

Várjuk a válaszokat, a nyerteseket e-mailben értesítjük.

A megfejtéseket a rejtveny@zsido.com e-mail címre küldheti be. 
A megfejtéshez segítséget a www.zsido.com oldalon talál!

Előző rejtvényünk megfejtése:

Milyen törvényeket tárgyal hetiszakaszunk,Tázria?
Az emberek, valamint az edények és ruhák tisztasági és 

tisztulási törvényeit tárgyalja.

Mi a cáráát és miért keletkezik?
A cáráát, a bőrbetegség egy bizonyos fajtáját jelenti – 
Bölcseink kapcsolatba hozták a rossz nyelvekkel, ami 
szintén ragályos és veszedelmet jelent az emberiségre.

Eheti:

Ki és mikor léphet be 
a Szentek Szentjébe?

Mely törvényeket 
tárgyalja részletesen 

a hetiszakasz?

Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.) 

Hétköznap: 8.00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 
19:45 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek:
19:00: Hetiszakasz tanulás
19:30: Minchá, utána Kábálát Sábát
Szombat: 8.45: Hetiszakasz tanulás
9:15: Reggeli ima, majd kidus
19:30 Délutáni ima, majd szeudá slisit 

óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.) 

Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30: Reggeli ima

Péntek este: 18.00: Tanulás
19.30: Esti ima, majd kidus

Szombat: 9.30: Tanulás
10.00: Reggeli ima, majd kidus


