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Újabb ingyenes út indul Izrael felfedezésére

Hatalmas sikert aratott a téli 
Táglit túra, melyen az EMIH 
szervezésében húsz zsidó fiatal 
vehetett részt. Most a szervezők 
újra várják azoknak a 18-26 év 
közötti zsidó fiataloknak a je-
lentkezését, akik szeretnék egy 
izgalmas, tíznapos túrán megis-
merni Izrael földjét. A követke-
ző útra augusztus 17-27. között 
kerül sor és a tervek szerint 40 
fős lesz a csoport. Az út ingye-
nes, a Birthright finanszírozza 
az utazást, a szállást és az étke-
zést, csupán egy 250 dolláros 
letétet kell adnia a résztvevőnek, 
melyet az út után visszakap, va-
lamint igény szerinti zsebpénzt 
kell vinnie. 

De mi is az a Táglit, vagy an-
golul Birthrigth program? A 
18 éve működő program célja, 
hogy a világ különböző pontjain 
élő zsidó fiatalokat juttasson el 

egy tíznapos körutazásra Izrael-
be, hogy ezzel erősítsék az iden-
titásukat, megismertessék velük 
a zsidó vallás és kultúra alapjait 
és szorosabb kötődést alakítsa-
nak ki bennük Izraellel. A Táglit 
célja, hogy minél jobban meg-
ismertesse az ország sokszínű-
ségét, ezért igyekeznek északtól 
délig mindent fontos tájat és te-
lepülést bemutatni. A program 
változatos: kirándulások, város-
nézés és múzeumlátogatás épp-
úgy szerepel benne, mint a teve-
gelés vagy a Holt-tengeri fürdő-
zés. Különleges találkozók során 
ismerhetik meg a fiatalok az iz-
raeli társadalmat, az ország mű-
ködését és történelmét. 

A programot számos szerve-
zet, köztük a Szochnut, és bőke-
zű magánadományozók finan-
szírozzák. A Táglit utakat akkre-
ditált zsidó szervezetek és cégek 

kínálják, de a szervezési és okta-
tási szdenderdet a Táglit ellen-
őrzi. Az egyik legnagyobb ilyen 
akkreditált szervezet a Chábád 
mozgalom, amely évről évre 
egyre több csoportot szervez. A 
lubavicsi rabbik által szervezett 
utak azért is olyan különlegesen 
népszerűek és keresettek, mert 
az utazást követően is együtt 
tudják tartani a csapatot és szá-
mos közös programot szervez-
nek nekik. 

Az utazás során kiemelten 
fontos a résztvevők biztonsága, 
ezért a csoportokat fegyveres 
őrök kísérik és a fiatalok nem 
járkálhatnak egyedül, nem lép-
hetnek be Júdea és Somron arab 
településeire és senki nem hasz-
nálhatja közülük az izraeli tö-
megközlekedési eszközöket. 
Jelentkezés és további információ: 

posta@zsido.com

Mázl tov!
Mázl tov Bera Pálnak (Jáákov 
Méir ben Sosána Hindl) bár 
mic vája alkalmából, melyre 
múlt hétfőn került sor barátok 
és rokonok jelenlétében. Gra-
tulálunk Szilánk Zsuzsának és 
Megyeri Andrásnak, kívánjuk, 
hogy neveljék Palkót továbbra 
is a Tóra útján, micvákra, Tó-
ra-tanulásra és zsidó esküvőre. 

AlefKids karnevál 
a SZIP-ben

Idén is fergeteges szabadté-
ri programmal készülünk Pe-
száchra az AlefKids-ben. In-
gyenes programunkon ma-
cesz-sütéssel, kézműves fog-
lalkozással, ugrálóvárral és 
arc festéssel várunk április 9-én 
10-13 óráig a XIII. kerületi 
Szent István parkban.

Ráckeve 
– Mitől boldogok és 

minek örülnek a zsidók?
A nagysikerű ráckevei Sáb-
bá ton sorozat soron követke-
ző állomásán a zsidó életút je-
les napjaival, az öröm megélé-
sével, jelentőségével és miszti-
kus jelentésével foglalkozunk. 
Felejthetetlen sábáti hangulat, 
érdekes előadások és gyerek-
programok a ráckevei Duna 
Relax & Event Hotelben április 
28-30-ig. További információ 
és jelentkezés: 061-268-0183; 
posta@zsido.com

1% a rászorulókért
Közeledik az adóbevallás ide-
je. Ne hagyja elveszni 2x1%-
át, ajánlja fel szervezeteink-
nek! Az EMIH – ahogy tavaly 
– 2017-ben is rászoruló hon-
fitársainkat segíti a felajánlá-
sokból. Figyelem! Változik a 
felajánlás rendszere. 
Tájékozódjon a részletekről a 

www.cedek.hu/2017-egyszazalek/ 
oldalon!
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Hetiszakasz
A papok törvényei 

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 19:00: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 18:30: Miért nincs rendes neve a Peszáchnak?
  (Oberlander Báruch előadása); 
  19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 19:05: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 
  10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 19.00: Tanulás, 19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Pársát Cáv (2Mózes 6:1–8:36.)  
a Tóra harmadik köny vé nek 
má sodik hetiszakasza. Ma gát  
az egész harmadik könyvet 
„Vá jikrá”-nak neve zik (a könyv 
el ső szava után), de egy másik 
neve is ismert, amely a könyv 

központi témá já ra utal. Ez az 
el nevezés a „To rát Kohánim” 
(a papok törvényei), mivel a 
könyv középpontjában a papi 
feladatok, és ezek között is ki-
tüntetett helyen az áldozatho-
zatalok állnak.

Zsidó híradó
Egy éves a megújult Egység

car-díjas Saul fia 
című film fősze-
replője.

Az idei pe-
száchi lapszám 
kö zéppontjában 
a társadalmi fe-
lelősségvállalás  
áll. Betekintést 
nyerhetünk az 
1%-os kampá-
nyok hátterébe,  

Eltelt egy év az-
óta, hogy meg-
újult külsővel 
és a korábbinál 
még érdekesebb 
és változatosabb 
beltartalommal 
jelent meg az 
Egység. Ekkor 
vál  tozott az idő-
szaki magazin 
havi lappá. Az 

Széder esték minden mennyiségben
Családi Széder a Bét Menáchemben
Időpontok: 2017. április 10., 20:00 óra (Oberlander Báruch rabbival) 
2017. április 11., 20:00 óra (Nógrádi Bálinttal). Részvételi díj: 1 500 Ft/fő.
Helyszín: Bét Menáchem iskola (1074 Budapest, Dohány u. 32.)

Széder fiatalokkal a Keren Orban
Időpont: 2017. április 11., 20:00 óra (Faith Áserrel).
Részvételi díj: 30 év alatt ingyenes (regisztráció kötelező) 30 év fölött 2 500 Ft/fő. 
Helyszín: Keren Or EMIH központ (1052 Károly krt. 20.)

Széder Újlipóciában
Időpont: 2017. április 11., 20:00 óra (Smulik Glitzenstein rabbival).
Részvételi díj: felnőtteknek 3 000 Ft/fő, gyerekeknek 1 500 Ft, 
kisgyermekeknek 2 éves korig ingyenes. Helyszín: 1136 Budapest, Tátra u. 20/b. 

Széderek Óbudán
Időpontok: 2017. április 10. és 11., 20:00 óra (Köves Slomó rabbival).
Részvételi díj: 5 000 Ft/fő (10 fős csoportoknak 20% kedvezmény) 
Helyszín: Óbudai zsinagóga (1036 Budapest, Lajos utca 163.)

Vezetői krízis

Az igazi vezetők ismerik a kor-
látaikat. Nem akarnak mindent 
maguk csinálni. Olyan embe-
rekkel veszik körbe magukat, 
akik különböznek tőlük. Tudják, 
milyen veszélyes, ha minden erő 
és hatalom egyetlen ember kezé-
ben összpontosul. Megismerni a 
korlátainkat, feltérképezni azon 
területeket, amikben segítségre 
szorulunk, gyakran fájdalmas 
folyamat.

Az arany borjú vétke után, 
Mózes Isten parancsára a Szen-
tély megépítésére utasította a zsi-
dókat.  Mikor a munka elkészült, 
már csak egy dolog maradt hát-
ra. Mózesnek be kellett iktatnia 
bátyját, Áront, a főpapi hivatalba.

Mózes komoly krízist élt 
meg ekkor. Egészen eddig ő volt 
a zsidó nép vezetője minden 
szempontból, s Áron volt a segí-
tője. Ez volt a szereposztás, ami-
kor a fáraót látogatták meg, és 
mikor Isten utasításait közvetí-
tették a nép felé. Áron mindig a 
második volt, és mindig Mózes 
mögött állt. Most azonban Áron 
arra készült, hogy saját jogon 
fogadjon el egy új vezetői szere-
pet, felelősséget. Arra, hogy vég-
re kilépjen Mózes árnyékából. Jó 
úton járt, hogy azzá a vezetővé 

váljon, amivé Mózes nem tu-
dott: főpappá.

Ez volt Mózes vezetői krízi-
se. Azon volt, hogy bátyját arra 
a tisztségre iktassa be, melynek 
ő nem tudott megfelelni. Mózes 
örült Áron sikerének, de minden 
bizonnyal nem tudta elnyom-
ni azt az érzést, hogy valamit el-
vettek tőle. De egy jó vezetőnek 
tisztán kell látnia, és felül kell ke-
rekednie egyéni ambícióin. Ma-
gával is őszintének kell lennie, 
nemcsak azokkal, akiket vezet.

Vannak pillanatok, mikor el 
kell döntenünk, hogy kik is va-
gyunk valójában. Mózes próféta 
volt, és nem főpap. És ha őszin-
te volt magához, örülnie kellett, 
hogy így alakult, és hogy ez a fe-
lelősség nem az ő vállát nyomta.

Igent mondani arra, amik 
valójában vagyunk, sokszor az-
zal kezdődik, hogy nemet mon-
dunk arra, amik nem vagyunk, 
ami sokszor kétségekkel teli fo-
lyamat. Ezen a krízisen túljutni 
nem könnyű, de ha megtesszük, 
végre azzá tudunk válni, akik 
igazán vagyunk.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Jonathan Sacks rabbi 

írása nyomán

el múlt egy évben számtalan 
izgalmas témával ismertették 
meg olvasóikat az újság szer-
zői. Olvashattunk az iszlám or-
szágok zsidó közösségeiről, az 
Egyesült Államok elnökválasz-
tásának zsidó vonatkozásáról 
vagy éppen az entebbei túsz-
mentés drámai fordulatairól.

Minden számban újabb 
és újabb háláchikus érdekes-
ségekkel is találkozhattunk: 
megismerkedhettünk a Ru-
bik-kocka vallásjogi kérdé-
seivel, az orvosi etika számos 
problémájával, sőt azt is meg-
tudhattuk, a háláchának meg-
felelően cselekedett-e az Os-

valamint a zsidó szociális háló 
múltjába és jelenébe. Peszách 
alkalmából az ’50-es évek bu-
dapesti zsidó otthonába láto-
gatunk, ahol az ünnepi edé-
nyek mesélnek a múltról. És 
végre azt is megtudhatjuk, mi-
ért olyan lapos és száraz a ma-
cesz. 

Az újságot megvásárolhat-
ja az EMIH Keren Or Köz-
pontjában (1052 Bp., Károly 
krt. 20.), vagy a Kóser Piacon 
(1075 Bp., Dohány utca 36.) 
Ha nem szeretne semmiről 
sem lemaradni, akkor fizessen 
elő a magazinra a www.fizetes.
zsido.com oldalon! 
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Napi bölcsesség
Egy isteni lélek vagy

Emlékezz rá, hogy nem 
vagy azonos a testeddel. 
Nem vagy azonos az állati 
lénnyel sem, amelyik a tes-
tedben dörömböl és követe-
li, hogy minden úgy legyen, 
ahogy ő akarja. Te egy isteni 
lélek vagy. Ne keverd össze 
a test fájdalmát és harcát az 
isteni lélek örömével és tisz-
taságával.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A kihágás, amit a Rebbe támogatott
Sosem felejtem el a napot, mikor 
először találkoztam a Rebbével, 
vagy helyesebben mondva, az 
emberrel, akiből később a Rebbe 
lett. Ugyanazon a napon lettem 
a Tomchei Temimimnek, azaz a 
Chábád jesivának a tanulója, így 
tisztán emlékszem rá.

1941-ben, egy nagyobb kül-
döttséggel együtt a kikötőhöz 
mentünk, hogy üdvözöljük az 
Egyesült Államokba érkező 
Rebbe Rájácot, az előző rebbét, 
Joszéf Jichák Schneerson rabbit. 
Emlékszem, a világos színű öl-
tönyben jött le a hajóról, s hozzá 
illő szürke kalapot viselt. Mellet-
te ott volt Chájá Muská rebbecen 
is, barna kosztümben. A Rebbe 
Rájác először az őt fogadó elő-
kelőségeket üdvözölte, majd 
odajött hozzánk, gyerekekhez 
is, s egyenként mindannyiunkat 
így köszöntött: „Sálom áléchem 
– béke legyen veled.”

A későbbi Rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson rabbi mindig 
kiemelt figyelmet szentelt a fia-
tal je si va ta nulóknak. Emlékszem 
mit mon dott nekünk Szukkot 
első estéjét követően, mikor már 
hazafelé indult. Abban az idő-
ben ő és a Rebbecen a President 
street és a New York sugárút sar-
kán lakott egy harmadik emele-
ti lakásban. Vagy egy tucatnyi-
an álldolgáltunk, mikor odajött 
hozzánk, egyenként ránk mu-
tatva azt mondta: „Az apósom, 
a Rebbe, azt akarja hogy te, meg 
te, meg te, meg te, mindannyian 
nagy tóratudósok legyetek!”

Szukkot félünnepén rendsze-
rint egy tálca étellel állított be a 
szukkába, s még borral is meg-
kínált minket. Majd leült, s be-
szélgetni kezdett velünk a sátor-
ban azokról a Talmudi részekről, 
melyeket éppen akkor tanultunk 
a jesivában. Ilyenkor elővettük a 
Talmud vonatkozó kötetét, hogy 
megkeressük benne az éppen tár-
gyalt részt. Rövid időn belül arra 

a megállapításra jutottunk, hogy 
a Rebbének fotografikus me-
móriája van, ami képként őrizte 
meg elméjében a talmudi oldala-
kat. Neki nem kellett megkeres-
nie Rási kommentárját, hiszen 
ott volt minden a fejében. És ké-
sőbb láttuk, hogy Maimonidész 
írásait is ugyanígy tudja. Egyszer 

szomszéd szobában, hogy köz-
ben minket senki sem láthatott.

1940-ben a Rebbe Rájác még 
fel bírta emelni a Tóratekercset, s 
az asztal körül megtenni a körme-
netet, de a következő évben már 
nem. Ült a körmenet alatt, míg 
kezében tartotta a Tóratekercset.

A leendő Rebbe mindig ész-

beszéltem vele valamiről, és ami-
kor felütötte a könyvet, ott volt – 
pont ott, ahol kinyitotta. 

Szimhát Tórakor, mivel a 
Rebbe Rájác nem volt jó egész-
ségi állapotban, a Tórával való 
körmenetet a dolgozószobájá-
ban tartották meg az emeleten. 
És mivel a szoba kicsi volt, csak 
néhány ember kaphatott bebo-
csátást, s azután bezárták az aj-
tót. Ilyenkor, mikor a leendő 
Rebbe felment a lépcsőn, páran 
utána mentünk. Mielőtt belépett 
volna a szobába, visszanézett 
ránk, majd kulccsal kinyitotta az 
ajtót, belépett, de nem zárta visz-
sza maga után. Volt, hogy még 
csak be sem csukta teljesen az 
ajtót, hanem csak résnyire húz-
ta be. Ekkor mi be lopóztunk, s 
elrejtőztünk a szom szédos szo-
bában, ahol korábban a Rebbe 
Rájác édesanyja lakott. Onnan 
úgy tudtunk átkukucskálni a 

revett minket, de szemet hunyt 
a kihágás fölött, hogy láthas-
suk az előző Rebbét. Egyik év-
ben, a körmenet alatt ketten 
ku kucskáltunk a Rebbe édes-
anyjának a szobájából – Moshe 
Kazarnovsky és én – mikor a le-
endő Rebbe észrevett minket, s 
azt mondta: „Ne gyertek be.”

Megrémültünk. Azt mond-
tuk, „ha azt szeretné a Rebbe, le-
megyünk!” Ő erre csak annyit 
válaszolt, hogy „Nem kell”. Majd 
a hetedik, s egyben utolsó kör-
nél valaki megérintette a háta-
mat. A Rebbe volt az. A szobába 
terelt minket, hogy mi is részt 
tudjunk venni a körmenetben.

1947-ben befejeztem jesiva-
tanulmányaimat, a Rebbe Rá-
jác először négy és fél hónapra 
Ausztráliába, majd másfél hó-
napra Új-Zélandra küldött, hogy 
segítsem az ottani zsidók életét. 
Ezt követően hazamentem.

1954-ben, pár évvel azután, 
hogy a Rebbe Rájác elhunyt és a 
Rebbe elfogadta a Chábád moz-
galom vezetését, több ausztrál 
család is azzal a kérdéssel fordult 
a Rebbéhez, hogy küldjön vissza 
engem Ausztráliába. S bár időbe 
tellett, míg kötélnek álltam, végül 
1959-ben beleegyeztem, s vissza-
mentem Ausztráliába.

Abban az évben, még az el-
utazásom előtt, Szimchát Tóra 
ünnepén, a Rebbe magához hí-
vott Gershon Mendel Garelikkel 
együtt, aki meg éppen Milánóba 
készült. A Fárbrengen alatt egy-
egy üveg bort nyomott a kezünk-
be, s azt mondta nekem jiddisül: 
„Hódítsd meg Ausztráliát!”

Mikor eljött az ideje, hogy 
Gare likkel együtt a reptérre 
menjünk, a Rebbe az egész je si-
vát kiküldte, hogy lássák, amint 
el megyünk, sőt, még ő maga is 
ki jött a bejárathoz és integetett, 
míg az autónk elhajtott. 

Yitzchok Dovid Groner

Yitzchok Dovid Groner rabbi volt Ausztrália vezető Chábád 
küldöttje, és a jesiva központ igazgatója, egészen 2008-as haláláig. 

Az interjút 2006 januárjában adta.
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by Chabad-Lubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +36-1-268-0183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Kóser konyha
Banánturmix

Tejes, glutén- és tojásmentes 

Munkatársak: Golubovics Martina, 
  Dénes Anna, Kovács Kristóf
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 1416-4604

A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

2 nagy banán
4 szem datolya
2-3 ek. méz (lehet szilán, 
  azaz datolyaméz is)
2 ek. mogyoróvaj
½ citrom leve
1 pohár joghurt
A hozzávalókat tálba tesz-
szük, és botmixerrel simára 
ke verjük. Adhatunk hozzá 
kedvünk szerint egyéb gyü-
mölcsöket: meghámozott 
al mát, vagy körtét, szilvát, 
vagy akár epret is.

A datolya igen nagy mér-
tékben hajlamos a bo ga ra-
so dásra. Felhasználás előtt 
min den esetben ki kell nyit-
ni minden egyes szemet, és 
alaposan meg kell vizsgál ni 
a belsejüket. 

Sárgarépás-almás 
vitaminsaláta

párve, glutén- és tojásmentes

A rabbi válaszol
Gebroktsz – a maceszgombóc problematikája

Gyakran kérdezik a rabbit ol-
vasók: miért van az, hogy egyes 
családok esznek Peszáchkor 
ma ceszgombócot, míg mások 
annyira óvják a pászkát a ned-
ves ségtől, hogy zacskóból eszik. 
A válasz a kérdésre egy szó: 
gebroktsz. Ezt kifejezést a ned-
vességgel érintkező maceszra 
használjuk és valószínűleg a 
jiddis „brechen” (törni) szóból 
ered, arra utalva, hogy a felhasz-
nálás előtt kis darabokra törik a 
maceszlapokat.

A háláchában1 elfogadott 
tény, hogy olyan macesztészta, 
ami már jól meg volt sütve, nem 
ké pes megkelni még ha ledarál-
ják és újra tésztát készítenek is 
belőle. Elvileg ez igaz a megpör-
költ búzára is, mivel a hő „meg-
ölte”. Azonban a Talmud szerint2 
nem lehet ilyen búzából készült 
lisztet sem használni Peszáchkor 
főzésre, mert tartunk tőle, hogy 
a hő nem tudta teljesen átjárni a 
búzaszemeket, és így főzés köz-
ben kelésnek indulhat.

Mi a helyzet a megpörkölt 
liszttel? A Toszfot és más ko-

rai kodifikátorok szerint tarta-
ni kell tőle, hogy nem volt elég 
erős a hő, ezért tilos ilyen lisztet 
használni főzésre, mert megkel-
het. Emiatt problémásak a ma-

rásánál közismerten előfordul, 
hogy feldolgozatlan liszt-csomó 
marad a tésztában6, emiatt min-
denképpen kell távol tartani a 
ma ceszt minden nedvességtől, 
ne hogy megkeljen.

Ebből a két véleményből ter-
jedt el a két szokás arról, hogy 
lehet-e főzni vagy sütni a ma-
cesszal Peszách idején. Sok as-
ke náz közösségben, így a ma-
gyarországi nem-haszidok is, a 
megengedőbb szokást követik, 
és esznek pl. maceszgombóc le-
vest, macebrájt (tojásba áztatott, 
kisütött bundás macesz) stb. A 
haszid csoportok a másik szo-
kást követik, és egész Peszách 
alatt ügyelnek rá, hogy ne érint-
kezzen a macesz folyadékkal – 
kivéve a nyolcadik napon, ami 
már csak rabbinikus ünnep. 

Az ünnep első hét napján a 
Chábád haszidok még az asztal-
ra sem teszik le a maceszukat, ne-
hogy akárcsak egy morzsa is ned-
vességgel érintkezzen, ehelyett 
mindenki egy kis zacskóból, az 
asztal mellett fogyasztja a maceszt.

Oberlander Báruch

1 Sulchán áruch, Orách chájim 463:3. vé gén, SÁ RSZ uo. 3.; 2 Pszáchim 39b. végén.; 3 SÁ RSZ 459:25.; 4 RSZ uo. 26.; 5 Sut Ádmor 
házákén uo.; 6 Máchácit hásekel 458:1.

Jövőre is elindul az EMIH hittanoktatása
hit- és erkölcstanra íratják be a 
gyermeküket. Az EMIH képzé-
si rendszere sokéves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező pedagó-
gusok segítségével, az alapoktól 
ismerti meg a gyerekeket a zsidó 
vallás és hagyományok szépsé-
gével és gazdagságával. Tapasz-
talataink alapján a szülők és a 
gyerekek egyaránt nagyra érté-
kelik az oktatást, és minden év-
ben egyre többen választják az 
EMIH hit- és erkölcstan órá-
it. Szeretnénk, ha idén is minél 

többen jelentkeznének, hiszen a 
gyerekek alapos tudásra tehet-
nek szert, egyúttal rengeteg po-
zitív tapasztalattal és közössé-
gi élménnyel gazdagodhatnak a 
tanórák során.

Amennyiben sikerült felkel-
tenünk a érdeklődésüket, a to-
vábbi információkért kérjük, 
keressenek meg bennünket a 
hittan@zsido.com e-mail cí-
men, vagy a 06 20 990 3694 tele-
fonszámon (Szilánk Zsuzsa ope-
ratív vezető)!

Az elsősök szüleinek április 
végéig kell nyilatkozniuk, ha 
igénybe szeretnék venni a kép-
zést.
A Köznevelési Törvény értelmé-
ben az általános iskolákban kö-
telezően választható az erkölcs-
tan, illetve a hit- és erkölcstan 
tantárgy. A tanulmányaikat az 
1. osztályban idén megkezdők 
szüleinek április végéig kell le-
adniuk a nyilatkozatot arról, 
hogy erkölcstanra, vagy a val-
lási ismereteket is közvetítő 

10 alma meghámozva
5-6 répa
1 grapefruit leve
Az almákat és a répákat fi-
nomra reszeljük. A grapef-
ruit levét kicsavarjuk, alapo-
san összekeverjük az almá-
val és a sárgarépával. Behűt-
ve tálaljuk. Aki édesebben 
szereti, mézzel ízesítheti.

ceszban megmaradó liszt-cso-
mók is.

A liszt-csomók kialakulását 
elkerülendő, nem szabad hozzá-
adni a már meggyúrt tésztához 
lisztet, ha túl lágy lett3. A háláchá 
azonban ehhez hozzáteszi4, ha 
már bekevertek lisztet a tésztá-
ba és úgy sütötték meg, akkor azt 
meg lehet enni, mert csak akkor 
tilos az étel, ha biztosan tudjuk, 
hogy maradt benne liszt. Ennek 
alapján szabad lenne minden 
más maceszt is főzésre használ-
ni, feltételezve, hogy nem maradt 
benne liszt, de az Álter rebbe5 és 
mások szerint a mai macesz gyú-


