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Regisztrálj a Judaizmus 
Gyorstalpalóra!

Szeretnél jobban megismer
ked ni a zsidó hagyományok
kal és átfogó képet kapni a zsi
dó történelemről, vallásról? Két 
hét alatt elsajátítanád a héber 
olvasás alapjait? Bekapcsolód
nál a zsidó közösségi élet vérke
ringésébe? A ZSTSZ – Judaiz
mus Gyorstalpaló nyári sze
meszterén a helyed! 

IDőpONTVÁLTOZÁS: 
2017. aug. 20-szept. 1. 

Jelentkezés: posta@zsido.com, 
268-01-83

Sóletfesztivál 2017
Idén is megrendezi az EMIH 
nagysikerű sóletfesztiválját. 
Az izgalmas programokkal és 
vásárral egybekötött rendez
vényen megkóstolhatjuk a vi
lág különböző tájairól érkezett 
sóleteket. 
Időpont: 2017. augusztus 27., 

11-21 óráig
Helyszín: 

Budapest, Kazinczy utca 

Kezdődik 
a három gyászhét

Július 11én kedden, Sivá ász
ár böTámuz (Támuz 17.) böj
töt tartottunk. I. sz. 69ben 
ezen a napon törték át Titusz 
hadai Jeruzsálem falait, és há
rom héttel később, áv 9én a 
város a rómaiak kezére került. 
Ettől a naptól kezdődik a há
romhetes gyászciklus, amely áv 
9ig tart. Ezekben a napokban 
nem tartunk esküvőt, nem nyi
ratkozunk, és nem hallgatunk 
élőzenét. Askenáz közösségek
ben ilyenkor péntek esténként 
a Lö chá dodi imát gyászos dal
lammal éneklik [ha szidoknál 
ez nem szokás, mert szomba
ton általában szünetel a gyász], 
és szombat reggelenként Áv há
rá chá mim ot („Az Irgalom Aty
ja…”) imát mondanak.

Talmudbemutató, vágóhídavatás
és közéleti találkozók a főrabbi látogatásán

Kétnapos látogatásra érkezett 
Ma gyarországra Izrael Állam 
as kenáz főrabbija, David Lau. 
Lau főrabbi érkezése után első
ként – ahogy arról múlt heti szá
munkban hírt adtunk – a most 
megjelent Talmudfordítás ün
nepélyes bemutatóján vett részt. 

Innen Csengelére vezetett az 
útja, ahol Yosef Amranival, Izra
el Állam nagykövetével, Dr. Fa
zekas Sándor, földművelésügyi 
mi niszterrel, Dr. Pana Petrával, 
a Külgazdasági és Külügy mi
nisztérium helyettes államtit ká
rával, Jákli Gergellyel, az Exim
bank igazgatójával, Ober lander 
Báruchhal, a Budapesti Ortodox 
Rabbinátus vezetőjével és Köves 
Slo móval, az EMIH vezető rabbi
jával közösen részt vett az új kóser 
baromfivágóhíd átadóján. Lau fő
rabbi az Izraeli Rab bi nátus veze

tőjeként vett részt az ünnepségen: 
ez a szervezet biz tosítja a most 
megnyílt vágóhíd kósersági en
gedélyét. Köves Slo mó elmondta, 
hogy a vállalkozás egyesíti a kó
serság hagyományát a nemzetkö
zileg is elismert magyar libamáj
készítés gasztronómiai hagyomá
nyával. A rabbi szerint a vágó
híd átadójának jelentős üzenete is 
van: „Fontos, hogy egy olyan Eu
rópában, ahol a vallásszabadság 
durva megsértésével, egyes orszá
gokban betiltják a kóser vágást, 
addig Magyarországon egy új kó
ser vágóhíd nyílhat”.

Este az ATV Egyenes beszéd  
című műsorában a magyar zsi
dóságot is érintő közéleti kér
désekről kérdezték a főrabbit,  
Köves rabbit és Menáchem Mar
golint, az Európai Rabbi Köz pont 
igazgatóját. A főrabbi leszögezte: 

senkinek nem lehet megbocsá
tani, akinek köze volt az európai 
zsidóság meggyilkolásához. 

A főrabbi látogatásának máso
dik napján a történelmi egyházak 
vezetőivel és Orbán Viktor mi
niszterelnökkel egyeztett. A ma
gyar zsidóság védelméről, támo
gatásáról és a magyarországi zsi
dó élet virágzásáról is szó esett az 
Országházban tartott megbeszé
lésen. Orbán Viktor biztosította 
vendégét: a magyarországi zsidó 
közösség a kormány feltétlen vé
delme alatt áll. Hozzátette: a ma
gyar zsidóság – a többi történelmi 
egyházhoz hasonlóan – minden 
lehetséges támogatásban része
sül. A főrabbi örömmel állapítot
ta meg, hogy a zsidó élet virágzik 
Magyarországon, és köszönetet 
mondott a miniszterelnöknek az 
ehhez nyújtott segítségért. 
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Hetiszakasz
pinchász jutalma

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 20:25: Délutániesti ima (a Keren Orban)
péntek: 19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 
  20:10: 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

Szakaszunkban – Pinchász 
(4Mó zes 25:10–30:1.) – a zeló
ta elnyeri jutalmát, amiért el
hárította a vészt Izrael feje fö

lül. Büntetőexpedíció indult 
Midján ellen, majd az ünne
pek újfenti felsorolása egészí
ti ki a szakaszt.

Zsidó híradó
Hatalmas sikert aratott a Miskolc 

Klezmer Band első fellépésén

Június 29én csütörtökön 
nagysikerű, teltházas koncer
tet adott Miskolcon, a Nép
kerti Vigadóban a frissen ala
kult Miskolc Klezmer Band. A 
rendezvényt Köves Slomó, az 
EMIH vezető rabbija nyitot
ta meg. 

Az EMIH miskolci csa
pata az utóbbi időben Fuchs 
Jehoshua rabbi vezetésével 
óriási fejlődésnek indult. Sor
ra szervezik a jobbnál jobb 
programokat, így a kocso
nyafesztivál alkalmával talál
koztak Szurasenkó Dániellel, 
akinek zenészként régóta dé
delgetett vágya volt, hogy ala
pítson egy klezmer együttest. 
Különös tekintettel arra, hogy 
az északmagyarországi régi
óban ilyen típusú zenekar ed
dig még nem alakult. Ebben 
a projektben partnerre talált 
az EMIHben, és a kapcsolat 

gyümölcsözőnek bizonyult, 
ennek az eredménye volt a 
Népkerti koncert.

A vezető rabbi a zenekar 
bemutatkozó előadásán azt is 
bejelentette, hogy az EMIH 
Miskolcon, a Kazinczy utcá
ban kialakít egy új központot, 
ahol különböző előadásokat, 
hébernyelvoktatást és progra
mokat, valamint ünnepi ösz
szejöveteleket tartanak majd.

A nagysikerű koncertre 
sok helyről érkeztek érdeklő
dők. Ózdról busszal érkezett 
egy szervezett csoport. Mint 
elmondták, nagy örömmel fo
gadták, hogy a zsidó kulturá
lis és vallási élet így fellendült 
a régióban és a továbbiakban 
ők is szeretnének bekapcso
lódni a Fuchs rabbi és felesége 
által rendkívül jól összehan
golt, minden korosztálynak 
szóló programokba.

A zelóta
A Tóra eheti szakasza kényes 
témát tárgyal. Feslett erkölcsű 
midjánita  nők elcsábították a 
zsidó férfiakat. Bálám terve be
válni látszott, olyannyira, hogy 
az egyik midjánita nőt a törzsi 
vezető, Zimri nyilvánosan vitte 
be sátrába a nép szeme láttára.

Az eset példa nélküli volt, s 
Mózesék nem tudták mi tévők 
legyenek. Az ifjú Pinhász hívta 
fel a figyelmüket, hogy ilyenkor 
egy zelótának, Isten tiszta szívű 
szolgájának kell elégtételt ven
nie a vétkezőkön, hogy elhárítsa 
Isten további haragját a népről.

Pinhász arra készült, hogy 
magára vállalja a nehéz felada
tot, mikor a nép zúgolódni kez
dett:

„Láttad már ennek az ökör
hizlalónak a fiát? Akinek a nagy
apja még ökröket hizlalt, hogy 
aztán bálványimádásra használ
ja őket? Most meg ő megy, hogy 
megölje Izrael egyik fejét?”

Pinhász nagyapja az a Jitro 
volt, aki állatok hizlalásával, 
majd levágásával foglalkozott. A 
nép tudta, hogy Zimri vétkes, de 
féltek, hogy Pinhász csak nagy
apjától örökölt kegyetlen hajla
mait szeretné kiélni az egykori 
vezetőn. Attól tartottak, hogy az 

ifjú Pinhász a zelóta szerepében 
tetszelegve, valójában csak kó
ser köntösbe akarja bújtatni iga
zi, kegyetlen énjét.

Isten azonban, aki minden 
szív titkának ismerője, elosz
latta a kételyeket. Pinhász a bé
keszerető nagyapjának, Áron
nak az örökségét vitte tovább, 
míg Zimri minden zsigerében 
Simon leszármazottja volt, akit 
már Jákob is többször megfed
dett erőszakos természete miatt. 
Zimri ahelyett, hogy példaként 
járt volna a többiek előtt, hogy 
ha kell, akár erővel védje meg 
őket saját hibáiktól, önző mó
don csak ösztönkésztetéseinek 
engedett, ezzel veszélybe sodor
va az egész közösség létét.

Pinhász ezzel szemben a va
lódi önzetlenségnek és altruiz
musnak az iskolapéldája. A nép 
békéje, és jövőjének biztonsá
ga érdekében még azt is vállal
ta, hogy olyannal vádolják, ami 
a lehető legtávolabb áll tőle. 
Pinhász mai napig az önzet
len, önérdektől mentes szeretet 
szimbóluma.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Yanki Tauber írása 

nyomán



32017. július 14.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Napi bölcsesség
A rejtőzködő világ

Héberül a világ szó olam, az 
elrejtés szó pedig healem. A 
két szó szoros rokonságban 
áll egymással. A világ csak 
azért létezik, mert el tudja 
rejteni valódi mivoltát. Úgy 
tesz, mintha szemben állna 
velünk, pedig igazából ne
künk drukkol.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Az otthon melegének titka
Masha Lipskar a nevem. 1949
ben születtem, Brooklyn ban. 
Négyéves voltam, mikor szüle
immel Philadelphiába költöz
tünk, ahol édesapám még az 
előző Rebbe kérésére vállalta 
el a Bais Yaakov szeminárium 
igaz gatói posztját. A gimnázium 
után újságírónak akartam tanul
ni, de a szüleim úgy vélték, ez 
nem illendő foglalkozás. Édes
apám konzultált a Rebbével, aki 
a Crown Heightsi, Bais Riv
kaht javasolta számomra. 

A Bais Rivkah épülete bor
zalmas állapotban volt. Szü
leim javaslatára írtam erről a 
Rebbének – és következő évben 
már új helyre költözött az iskola. 
Két év után szüleim kérésére ha
zatértem és tanári állást kaptam. 
Ez az időszak óriási fejlődést ho
zott az életembe, de nagyon ma
gányosnak éreztem magam. 

Alig vártam a nyarat, hogy a 
barátaimmal újra találkozzak a 
detroiti Gan Israel nyári tábor
ban, ahol ifjúsági vezetőként sze
rettem volna dolgozni, de eluta
sítottak. Nagy elkeseredésem
ben elhatároztam, hogy a Rebbét 
kérem meg, legalább Crown 
Heightsbe hadd mehessek visz
sza. Egyszerűen úgy éreztem, 
hogy nem bírnék ki még egy év 
magányt Philadelphiában.

Elmentem a központi épület
be, az Eastern Parkway 770be, 
ahol a Rebbe mindenki mást is 
fogadott. Mikor én következtem 
a sorban, a Rebbe elolvasta a ké
réseimet, majd hozzám fordul
va azt kérdezte: „Ha ilyen sike
res vagy Philadelphiában a ta
nításban, miért akarsz elmenni 
onnan?” „Mert nincsenek bará
taim”, fakadt ki belőlem a válasz. 
A Rebbe eltűnődve rám nézett, 
majd azt mondta: „Szeptem
berre vissza tudsz jönni Crown 
Heightsbe tanítani, de mit csi

nálnál nyáron?” Erre a váratlan 
kérdésre egyszer csak kitört be
lőlem a sírás. Mondtam, hogy 
szerettem volna vezető lenni a 
Gan Israelben, de ott bizonyos 
félreértések miatt már nem kap
tam munkát. A Rebbe erre azt 
kérdezte: „Milyen félreértések? 

tanítani, de azt hiszem a Rebbe 
látta bennem a tehetséget, és 
megmutatta az útját, hogy fel
színre kerüljön. Ez egyike volt 
az ő különös képességeinek. So
sem parancsolt, mindig inkább 
tanácsot adott, utat mutatott. És 
sosem tévedett. Az útmutatása 

Hiszen te oda tartozol!” Végül 
az ő közbenjárásával sikerült 
munkát kapnom a táborban. 

A Rebbe azt szerette vol
na, ha minden nap az ebédidő 
alatt, a gyerekek a zsidó vallá
si törvénykezésről tanulnának. 
Ám ez nem volt könnyű feladat, 
mert étkezés közben igen nehéz 
megragadni a gyerekek figyel
mét. Így a tábori vezetők még 
egyszer megkérdezték: „Ez len
ne a munka, akkor elvállalod?” 
„Igen”, mondtam. Ezeknek a 
halacha óráknak a tapasztalatá
ból tanultam meg, hogy a leg
jobb módja egy viszonylag szá
raz anyag tanításának az, ha azt 
egy történetbe ágyazva mond
juk el. Onnantól, hogy erre rá
jöttem, és láttam milyen sikeres, 
mindig egy történettel érkez
tem. Attól a pillanattól kezdve, 
hogy felálltam és elkezdtem az 
előadást, egészen addig míg be 
nem fejeztem, végig csönd ho
nolt. És bár eleinte nem akartam 

végigkísért egész életem során, 
mind a mai napig.

Mielőtt férjemmel összehá
zasodtunk volna, a Rebbéhez 
is elmentünk, hogy az áldá
sát kérjük. Férjemet külön kér
tem, hogy kérjen áldást egy me
leg családi otthonra is. Ő köte
lességtudóan leírta, de mondta, 
hogy ezt a kérésemet kicsit fe
leslegesnek találta, hiszen magá
tól értetődő volt számára, hogy 
ilyen otthonunk lesz. Azt hi
szem, kérésem hátterében az a 
félelem állt, hogy nem tudtam 
hogyan kell családi fészket épí
teni. Nem voltam egy tipikus fé
szeképítő. Nagyon szerettem ol
vasni, előadni, tanítani, de sose 
tudtam, hogy például hogyan 
kell vendégeket fogadni. Ez egy
szerűen valahogy kimaradt. Mi
kor a Rebbéhez értünk, számta
lan áldásban részesített minket, 
majd egy ponton egyszer csak 
azt mondta: „Egy kicsit a meleg 
otthonról..” Erre rögtön felkap

tam a fejem. Így folytatta: „ha 
meleg otthont akartok, a leg
fontosabb, hogy először a másik 
számára igyekezzetek azt meleg
gé varázsolni, és ezen keresztül 
automatikusan azzá válik szá
motokra is. Időbe tellett, hogy 
megértsem és beteljesítsem ezt 
az áldást, mely dióhéjban a kö
vetkező volt:

„Meg kell tanulnod megérte
ni a másikat. Hogy mik a vágyai, 
igényei. Te is csak ezen keresztül 
tudsz kiteljesedni. Ez vonatkozik 
a családodra és mindenkire, akit 
majd az otthonodba engedsz. És 
Istenre. Meg kell értened, hogy 
mit szeretne tőled Isten. Hogy 
folytasd azt az áldásos tevékeny
séget amit eddig is. Hogy lásd, 
miként tehetnéd még kedveseb
bé Isten szemében. Így Isten is 
hozzásegít a meleg otthonhoz.” 
Rájöttem, hogy ezt a tanítást az 
élet bármely területén alkalmaz
hatom, és hogy ezzel a tanáccsal 
a férjemmel egy életre szóló aján
dékot kaptunk a Rebbétől.

Masha Lispkar

Masha Lispkar 1972től szolgált Johannesburgban 
a Rebbe küldöttjeként. Az interjút 2014 júliusában adta
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Kóser konyha
Túrórudi torta

A hosszú nyári szombato
kon van lehetőség tejes éte
leket felszolgálni sá le sü
desz re, a szombati harma
dik étkezésre. Ehhez kíná
lunk könnyű, sütés nélkül 
el készíthető desszertet.

Tejes, tojásmentes
A torta alapjához:
250 g háztartási keksz 
  ledarálva
120 g puha vaj
100 g (6 ek.) cukor
másfél dl tej
2 ek. cukrozatlan kakaópor
A krémhez:
6 dl tej
5 púpozott ek. gríz
250 g túró
2 ek. citromlé
5 ek. cukor
A tetejére:
2 tábla étcsokoládé
2 ek. tej
A torta alapjához szükséges 
hozzávalókat alaposan ösz
szegyúrjuk és egy sütőforma 
aljába simítjuk. A krémhez 
a tejből és a grízből néhány 
perc alatt sűrű tejbegrízt fő
zünk. Ha kissé kihűlt, hoz
záadjuk a többi hozzáva
lót, jól összedolgozzuk, és 
a torta alapjára kenjük. Kis 
lábosban, vízgőz fölött fel
olvasztjuk a csokoládét a 
tejjel, simára keverjük, és 
eloszlatjuk a túrótöltelék te
tején. Tálalás előtt legalább 
egy órán át hűtjük.

A tejtermékek, a csokoládé 
és a keksz kósersági pecsétet 
igényel. A grízt felhasználás 
előtt alaposan át kell vizsgálni.

A rabbi válaszol

Eltávolított testrészek temetése
Kedves Báruch!
A héten felmerült bennem egy 
kérdés, aminek Te szakértője 
vagy. A halottat lehetőleg min
den apró szervével együtt kell 
eltemetni, (pl. terrortámadás 
esetén roncsolt test), hogy a 
Messiás eljövetelekor a test újjá
születhessen.  Mi van akkor, ha 
valaki egy baleset, vagy beteg
ség miatt elveszti egy végtagját, 
de még sokáig él? Halálakor egy 
„hiányos” testet fognak eltemetni. 
Tudomásom szerint Magyaror
szágon ezeket a testmaradványo
kat elhamvasztják. Vane erre 
háláchikusan megfelelő eljárás? 
Elnézést a morbid kérdésért.

Smuel

Kedves Smuel!
A halott eltemetése bibliai elő
írás (5Mózes 21:23.). Ahogy írod, 
a temetéskor minden fellelhető 
apró részt, ami a halál idejében 
vagy utána elvált a testtől, el kell 
temetni a halottal együtt – ez 
egyértelműen kiderül a Sulchán 
áruchból (Jore déá 374:2.). Izrael
ben egy önkéntes szervezet fog
lalkozik azzal, hogy balesetek 
vagy Isten ments terrortámadá
sok után megbizonyosodjanak 
róla, hogy az elhunytak minden 
darabját összeszedték és elteme
tik. 

Arról, hogy az élő ember
ről eltávolított testrészeket el 
kell temetni, egy nagyon korai 
forrásból értesülünk: „meghalt 
a gileádi Jiftách és eltemették 
Gileád városaiban” – írja a Bí
rák könyve (12:7.). A Midrás (Vájikrá 
rábá 37:4.) megkérdezi, hogy hogy 
lehet több városban eltemetni 
valakit. A válasz az, hogy több 
testrészét is elveszítette élete so
rán, amelyeket mindig a szeren
csétlenség helyszínén temettek 
el. Ebből következik, hogy élő 

ember eltávolított testrészeit el 
kell temetni (lásd még Ktubot 20b.). 
[A Midrás ezt összekapcsolja 
azzal a bibliai történettel, misze
rint Jiftách fogadalmat tett a há
ború megnyerése kapcsán, hogy 
a háza kapuján elsőként kilépő 
élőlényt feláldozza (uo. 11:31.) – 
csakhogy a lánya lépett ki elő
ször (uo. 34.).]

A legtöbb vélemény szerint 
nem a temetés kötelezettsége 
miatt hantolják el az élő ember
ből származó testrészt, hanem 
amiatt, hogy ne okozhasson a 
kohénok számára halottól való 
tisztátalanságot (RáSI Ktubot uo.; 
Svut Jáákov responsum 2. kötet 101. fe
jezet). A temetés előtt a testrészt 
ugyanúgy mosdatják, mint a ha
lottakat és becsomagolva földe
lik el (Geser háchájim 1. rész 16:2.). 

A hamvasztás, ahogy a halot
taknál, úgy az eltávolított test
részeknél sem elfogadható a 
háláchá szerint.

De nem mindegy, hogy hol 
temetik el, hisz írva van, hogy 
kimondottan jó érzés a lélek
nek, ha a testet és annak min
den darabját egy helyre temetik 
el, ezért a máshol elhantolt da
rabokat is szokás a temetéskor 
egy sírba gyűjteni (Máávár Jábok, 
Szifté rönánot 25. fejezet). Bár a fo
gakat nem kötelező eltemetni 
(lásd erről Gut sábesz 19. évfolyam 14. 
szám), szfárádi rabbik össze szok
ták gyűjteni a kihullott foga
kat is a temetéshez (Máávár Jábok 
uo.). Egy történet szerint a prágai 
Jechezkél Landau rabbi (1713–
1793) halála után megjelent a fiá
nak és utódjának, Smuél Landau 
rabbinak (1750–1834) az álmá
ban, és elmondta, hogy a dol
gozószobájában van egy foga, és 
kéri, hogy azzal együtt temessék 
el. Csodás módon meg is talál
ták a fogat, így a temetésen azt 

is a sírjába tehették (Hámék söálá 
responsum JD 97. fejezet). 

Az is mutatja, mennyire fon
tos, hogy egy helyen legyen egy 
ember minden testrésze elte
metve, hogy Ovádjá Joszéf rabbi 
(1920–2013) egy responsumában 
(Jábiá omer 9. kötet JD 35. fejezet) még 
azt is megengedte, hogyha a te
metés után kerül elő újabb test
rész, akkor a sírt részlegesen 
megnyissák, és bele temessék 
azt is.

Fentiek alapján, ha az ille
tőnek már van kiváltott sírhe
lye, akkor abba helyezik el. Van
nak, akik rossz ómennek érzik, 
ha egy darabjukat eltemetik még 
az életük során, ezért megfelelő 
higiéniás körülmények között 
eltárolják a testrészt a halálu
kig egy félreeső helyen, hogy ne 
okozzon tisztátalanságot, hogy 
majd velük együtt helyezzék azt 
örök nyugalomra, remélhetőleg 
„hundert und zwanzig”ig, 120 
éves koruk után (Svit Jáákov uo.). 
Azonban az elterjedt szokás, 
hogy rögtön eltemetik, hisz írva 
van (Prédikátor 8:5.): „Aki a paran
csot megtartja, rossz dolgot nem 
ismer”, és mivel valamilyen szin
ten micva ezeknek a testrészek
nek az eltemetése is, ezért nem 
kell attól tartani, hogy valami 
bajt jelentene ez (Geser háchájim 
uo.). 

Az élő emberről eltávolított 
tesztrészek temetésének kötele
zettsége csak a testrészekre ér
vényes, nem vonatkozik pl. egy 
műtét során eltávolított szövet
darabra, vagy a levágott hajra 
(Igrot Mose responsum JD 3. rész 141. 
fejezet vége, lásd még Encyclopedia of 
Jewish Medical Ethics [héber] 2. kötet 
72–73. oldal).

Kívánok neked és az olvasók
nak hosszú és egészséges életet!

Oberlander Báruch


