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Ösztöndíjprogram 
diákoknak!

A Zsidó Tudományok Sza
badegyeteme, a Chanosh Ala
pítvány jóvoltából ösztöndíjas 
programot biztosít a 1525 év 
közötti zsidó fiatalok számára. 
A program keretében anyagi
lag támogatjuk azokat a zsi
dó fiatalokat, akik szabadide
jük egy részét a héber nyelv 
és a zsidó tudományok meg
ismerésére fordítják. Heti két
szer két óra tanulás, havi akár 
55.000 Ft ösztöndíj!

Tavaszi szemeszter: 
2018. január 30. – május 24. 

hétfőn és szerdán 
1820 óra között

Helyszín: Keren Or központ 
(1052 Budapest, Károly krt. 20.)

Bővebb információ: 
06 70/3313355; 
atid@zsido.com;  

www.zstsz.hu

Újra Hanukorcsolya!
Hanuka alkalmából várunk  
a Városligeti Műjégpályán kö
zös korcsolyázásra és curling 
játékra! Gyere el a családod
dal, barátaiddal, és menjünk 
a jégre együtt hanuka 7. nap
ján. Ünnepélyes gyertyagyúj
tással, kö zös imával, családi 
kikapcso lódással várunk.

Időpont: 
december 18., 20:30–22:30

Maimonidész nyílt nap 
december 6-án

2017. december 6án szerdán 
reggel 8:00tól nyílt napot tart 
iskolánk. Az érdeklődő szü
lők, valamint a 7., 8. osztá
lyos diákok a próbaórák kere
tében betekintést kaphatnak a 
gimnázium interaktív tanítási 
módszereibe.

A részvétel előzetes regiszt-
ráció hoz kötött, jelentkezés 

és további információ: 
info@zsidogimnazium.hu Kinusz hásluchim 2017: az USA minden tagállamában és a világ 100 másik országában 

élnek és dolgoznak lubavicsi küldöttek

Lubavicsi küldöttek konferenciája

1983ban a lubavicsi Rebbe, 
Menáchem Mendel Schneerson 
javaslatára megrendezték az 
első sliách találkozót. A követ
kező években északameriaki 
küldöttek gyűltek össze ezeken 
a konferenciákon. 1987ben a 
Rebbe azzal a javaslattal állt elő, 
hogy az egész világról gyűjtésk 
össze a sliáchokat, így jött létre 
az első a Kinusz Hásluchim, me
lyen néhány százan vettek részt. 
A rákövetkező években a Rebbe 
ezeken a találkozókon sokat be
szélt a küldöttek hatalmas mun
kájáról. Szót ejtett arról, hogy 
egyegy város rabbijai nem csak  
az adott helyen fejtenek ki ha
tást, hiszen azok, akiket taníta
nak, továbbadják majd a tőlük  
szerzett tudást, világszintű 
lánc reakciót indítva el. Ugyan
csak a Rebbe kezdeményezte a 
Sliáchok albumának kiadását, 

melyben a küldöttek és család
jaik szerepelnek. (A négykötetes 
album a mai napig a Rebbe egy
kori íróasztalán fekszik.) 

Utoljára 1991ben tudott a 
Reb be személyesen beszélni a 
sliá chokhoz a kinuszon. Ekkor 
arra ösztökélte küldötteit, hogy 
te gyenek meg mindent annak ér
dekében, hogy a Messiás mielőbb 
el jöjjön. 1994ben bekövetkezett 
ha lála óta a kinusz minden évben 
azzal kezdődik, hogy a résztve vők 
felkeresik a Rebbe nyughelyét, 
hogy áldást kérjenek és inspiráci
ót merítsenek munkájukhoz. 

Ma már, amikor sliáchok ez
rei érkeznek New Yorkba, hogy 
részt vegyenek a konferencián, 
elképesztő szervezőmunkára 
van szükség ahhoz, hogy min
den gördülékenyen menjen. A 
szervezésért – mely gyakorlati
lag egész éves feladat – a chábád 

mozgalom oktatási szerveze
te, a Merkos L’Inyonei Chinuch, 
ezen belül Moshe Kotlarsky rab
bi felel.  Nem kevés kreativitás 
és szervezőkészség kellé ahhoz, 
hogy összeállítsák a programot 
és megfelelő helyszíneket alakít
sanak ki, legyen szó szálláshe
lyekről, vagy a látványos showt 
kínáló záróbankettről.

Ez utóbbit több tízezren kö
vetik figyelemmel a Jewish.Tv 
csatornáján. Idén összesen 5600 
lubavicsi küldött, közösségi ve
zető és vendég vett részt a ban
ketten, az USA mind az 50 tag
államának és 100 másik ország
nak a képviseletében. Az idei év 
kiemelt témája a Rebbe micva 
kampánya volt, melyet 50 éve 
indított útjára, és ami zsidók 
százezreit, ha nem millióit ért el, 
visszavezetve a hagyományokat 
a mindennapi életbe. 
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Hetiszakasz
Jákob és Ézsau útjai végleg elválnak

Szakaszunkban –  Vájislách 
(1Mó zes 32:4–36:43.)  – Jákob  
és népes családja úton van ha
za felé. Útközben találkozik fi
vérével, Ézsauval, és egy drá mai  
jelenetben kibékülnek, majd 
végleg elválnak útjaik. Miköz
ben hazafelé tartanak Kánaán
ba Jákob idős apjához, Izsák
hoz, Schemben a helyi törzsfő

nök fia elcsábítja és megerősza
kol ja Jákob egyetlen lányát, 
Di nát, kinek két fivére, Simon 
és Lévi vé res bosszút áll a helyi 
lakosságon. A szakasz Benjá
min szü letésével és Ráchel ha  
lálával, valamint Ézsau és Edom  
nem zetségeinek és korabeli ki
rályainak felsorolásával végző
dik.

Zsidó híradó

150 éves az emancipációs törvény

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15:45: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  17:00: Amit az almák mesélnek... (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  15:25: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás 
  18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

A kormány értékként tekint 
erre a több mint ötezer éves 
szellemi és lelki örökségre – 
mondta Latorcai Csaba ál
lamtitkár kedden, egy, a Fi
umei Úti Sírkertben tartott 
konferencián. 

A Nemzeti Örökség Inté
zete által, a zsidóság politikai 
és polgári emancipációjáról 
szóló törvény 150. évforduló
jára szervezett rendezvényen 
Latorcai Csaba emlékeztetett, 
a kabinet olyan zsinagógare
konstrukciós programot hir
detett, amely nemcsak a ha
zai, hanem a határon túli te
rületekre is kiterjed. Ugyan
ilyen értékmentést szolgál a 
zsidó temetők kormányzati 
támogatásból megvalósuló re
konstrukciója is, amely nem
csak szakrális, hanem örök

ségvédelmi szempontból is 
fontos vállalkozás.

Radnainé Fogarasi Katalin, 
a Nemzeti Örökség Intézeté
nek (Nöri) főigazgatója beszé
dében elmondta, a Salgótarjáni 
Úti Zsidó Temető jövője szem
pontjából 2016 korszakváltást 
jelentett, a terület vagyonke
zelésének átvételével ugyanis 
azt a célt tűzték ki maguk elé, 
hogy a folyamatos rekonstruk
ció eredményeként világörök
ségi színhellyé váljon a temető.

Haraszti György, az Orszá
gos Rabbiképző – Zsidó Egye
tem tanára előadásában ar
ról beszélt, hogy a Salgótar
jáni Úti Zsidó Temető arról a 
fejlődésről, illetve igazodásról 
tanúskodik, amelyen a zsidó
ság is átment az emancipációs 
törvényt követően.

A vagyon célja, hogy legyen mit 
megosztanunk

Eheti tórai szakaszunk, a Vá jis
lách, két testvér, Jákob és Ézsau 
végzetes találkozásával kezdő
dik. Ekkor már jó pár év eltelt 
az óta, hogy Jákob elmenekült 
ott honából Ézsau gyilkos harag
ja elől, aki úgy érezte, igazságta
lanul fosztotta meg őt atyja áldá
sától fivére.

Jákob először messze, kelet
re menekült nagybátyjához, Lá
bán hoz Cháránba. Ezt követően 
meg házasodott, családot alapí
tott, és anyagilag is növekedett: 
óriá si nyájra és ménesre tett 
szert. Most meg szülőföldjére, 
Ká naánba tartott.

Visszafelé úton Ézsauval kellett 
szembe néznie. Elhatározta, hogy 
békés szándékát kifejezve, min
denféle lábasjószágot küld testvére 
elé. És hogy mit is üzent pontosan 
Ézsaunak: „Jákob szolgád a követ
kezőt üzeni neked: Idáig ideigle
nesen Lábánnál laktam. Van ök
röm, szamaram, bárányom, szol
gám, szolgálónőm. Ezt az aján
dékot azért küldtem neked, hogy 
kegyet találjak a szemedben.”

A Bölcseinkben ezen idézet
tel kapcsolatban a következő kér
dés vetődött fel: miért volt olyan 

fontos kihangsúlyoznia, hogy Lá
bánnál való tartózkodása ideigle
nes volt? Válaszukban azt fogal
mazták meg, hogy Jákob ezen ke
resztül kívánt mondani valamit 
annak a vagyonnak természetéről, 
amit a hosszú évek során felhal
mozott. A világ dolgai mind na
gyon fontosak, de egyben ideigle
nesek is. Jákob azt mondta bátyjá
nak: az élet fő célja nem a vagyon, 
hanem hogy életünket, annak 
minden létező aspektusában Isten 
szolgálatába állítsuk.

A zsidó tanítások szerint a gaz
dagság nem a cél, hanem az esz
köz. Eszköz arra, hogy gyönyö
rű zsidó otthont építsünk, s hogy 
boldog gyerekekkel és vendégek
kel töltsük meg, körülülve a csa
ládi asztalt. Eszköz, hogy képesek 
legyünk gyerekeinknek zsidó ok
tatást biztosítani, s a rászorulók
nak adakozni. Más szóval, hogy 
képesek legyünk megosztani má
sokkal azt, ami a miénk.

Ez volt Jákob valódi üzenete 
Ézsaunak, s ez a zsidóság üzene
te is a világnak.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán
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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 

Velem és a Rebbével történt 

Aki gyerekekkel foglalkozik, annak vigyáznia kell az egészségére
Édesapám, Sholom Posner sok 
sok éven át irányította a Pitts
burghi jesivagim ná ziu mot. Eb 
 ben a városban nőttem én is fel, 
és ott jártam iskolába 12 éves ko  
romig, amikor is átkerültem a 
williamsburgi (Brooklyn) Bais 
Yaa kov szemináriumba.

Ebből az időből kezdődnek  
a Rebbével kapcsolatos emlé
keim. Egy barátnőmmel együtt 
rend szeresen átsétáltunk Wil 
liams burgból Crown Heightsba,  
hogy láthassuk a Reb be far bren-
gen jeit. Mindig meg vártam, 
amíg a Rebbe felém né zett, mert 
az ő mosolya egy egész szobát 
be világított.

Korábban többször is elkí sér
tem a szüleimet, amikor Crown 
Heightsba mentek, hogy a je si
vá val kapcsolatos kérdésekről 
be széljenek a Rebbével, ám első 
pri vát audienciám 1960ban volt, 
amikor befejeztem a tanárkép
zőt, és el kellett döntenem, hogy 
merre indulok tovább. Négy le
hetőségem volt: apám iskolájá
ban tanítok Pittsburghben, el
fogadom egy New Yorki isko
la állásajánlatát, Erec Jiszráelbe 
utazom vagy csatlakozom nővé
remhez, Bes siehez és férjé
hez, akik Milánó ban dolgoz
tak Chábád küldöttekként. Nem 
tudtam, mit tegyek, és időpontot 
kértem a Reb béhez, hogy meg
hallgathassam a tanácsát.

Ideges és feszült voltam ami
att, hogy hogyan fogok majd 
hoz zá mindennek az elmagyará
zá sához. Amikor sorra kerültem,  
az ajtó kitárult. Amikor belép
tem, a Rebbe az asztalánál ült és 
írt valamit, majd felemelte a fejét. 
„Jó estét, Posner kisasszony” – 
mondta. Egyáltalán nem számí
tottam erre, és nevet ni kezdtem. 
Az idegességem azon nyom 
ban elszállt.

A Rebbe rengeteg kérdést 
tett fel: miért vagyok olyan so
vány, miért vannak fekete kari
kák a szemem alatt, mire én el
mondtam, hogy igen sokat kel
lett tanulnom a záróvizsgáim
ra, és emellett tanítok is egy 
iskolában. Így a Rebbe azzal 
áldott meg, hogy legyek sike
res minden vállalkozásomban. 
Azt is mondta, hogy ne aggód
jak azon, mit csinálok a követ

kező évben, csak hagyjak ma
gamnak egy kis időt, és pihen
jek. Amikor az audiencia véget 
ért, egyszerűen nem akartam el
menni. Annyira jó és meleg ér
zés volt a közelében lenni, ked
ves, atyáskodó mosolya meg
erősített. Amikor végül elindul
tam kifelé, úgy éreztem, mintha 
a fellegekben járnék. 

lyet gyorspostával küldött, ebből 
idézek részleteket:

„Megkaptam legutóbbi leve-
lét… kissé meglepett a hangvé-
tel… bizonyosan tanult a muszár 
[zsidó etika] könyveiben, és 
különösen a hászid tanításokban 
a jécer hárá, a rossz ösztön mun-
kálkodásáról, hogy hogyan ülte-
ti belénk a depresszió, a kiábrán-

Annak a nyárnak a végén a 
Rebbe azt mondta a szüleimnek, 
hogy a legjobb lenne, ha Milánó
ba mennék, segíteni a nővérem
nek. Abban az időben a Rebbe 
csak házaspárokat küldött ki 
sliáchokként, én pedig csak egy 
tizenhét éves lány voltam. Ez te
hát igen nagy megtiszteltetés
nek számított. Kissé aggódtam a 
nyelvtudásom hiánya miatt, de a 
Rebbe azt mondta, hogy minden 
rendben lesz, mivel kisgyerekek
kel fogok dolgozni, a nyelv nem 
lesz akadály.

Milánóba utaztam, és óvodá
ban tanítottam. Heti hét napot 
dolgoztam, és megpróbáltam 
megtanulni olaszul. Néhány hó
nap után túl súlyosnak éreztem 
a rám nehezedő nyomást, így 
egy hosszú, érzelmes levelet ír
tam erről a Rebbének.

A lehető legcsodálatosabb 
válaszlevelet kaptam vissza, me

nek tudása és védelme mindenki-
re egyénileg kiterjed, tudja, mit 
végez ön és érdekli is… És nem is 
kell említenem, hogy engem is ér-
dekel az ön munkája.

Ha úgy érzi, hogy magára 
van hagyva, és mindent egyedül 
kell vállalnia, az bizonyára csak 
azért lehet, mert bíznak önben, 
és mivel Milánóba küldtem, min-
den bizonnyal megvan önben az 
a képesség, kvalitás és kezdemé-
nyezőkészség, ami ahhoz kell, 
hogy külső visszaigazolás nélkül 
el tudja végezni a munkáját…

Mivel az ember csupán ember, 
nem ritka, hogy kiábrándultságba 
süpped. De… ha ilyen elmeálla-
potban találja magát, ne próbál-
ja eltitkolni… Mivel bölcseink azt 
tanították, hogy ha egy embernek 
félelmei vannak, arról beszélnie 
kell másokkal, mert ha kimondja, 
ami a szívét nyomja, az már ma-
gában megkönnyebbülést hoz.

Azt is észben kell tartani, hogy 
– ahogyan az Álter Rebbe mond-
ta a lehető legegyüttérzőbben a 
tóratanulás – és tanítás szabá-
lyaival kapcsolatban – hogy an-
nak, aki gyermekek oktatásával 
foglalkozik, különleges figyelmet 
kell fordítania a saját egészségé-
re is, mivel az közvetlenül érinti 
a munkáját. Megbízom tehát ön-
ben, hogy vigyáz magára a táp-
lálkozás, a pihenés és a többi te-
kintetében és hogy mindig jóked-
vű és boldog lesz. Jó hírek remé-
nyében, áldással…”

Mióta csak megkaptam ezt a 
levelet, ez az egyik „töltőm”. Gyak
ran elolvasom és idézek belőle. 

A Rebbe pontosan reagált az 
érzéseimre. Pontosan tudta, ho
gyan beszéljen velem, hogyan 
viszonyuljon az egyes érzelme
imhez és hogyan tudassa egy fi
atal lánnyal azt, hogy mennyire 
a szívén viseli sorsát. És termé
szetesen nagyon, nagyon, na
gyon jó érzéssel töltött el.

Mrs. Sara Rivka Sasonkin

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, 
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table
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שבת פרשת בהעלותך, י׳׳ט סיון, תשע״ה
Shabbos Parshas Behaalosecha, June 6, 2015

Iam the daughter of Rabbi Sholom Posner who, for many 
years, operated a Yeshiva Day School in Pittsburgh. 
That’s where I was raised and that’s where I went to 

school until age 12, when I was sent to a Bais Yaakov 
seminary in Williamsburg, Brooklyn. 

It is from this time that my memories of the Rebbe 
begin. I and another girl would walk from Williamsburg 
to Crown Heights to observe the Rebbe’s farbrengens. I 
always waited for the Rebbe to look in my direction as he 
was passing by, because the Rebbe’s smile would light 
up a room. 

I had previously accompanied my parents when they 
went to see the Rebbe about matters dealing with the 
yeshiva, but my first private audience came in 1960 when 
I was finishing teacher’s seminary, and I was trying to 
decide what to do next. I had four options — to teach at 
my father’s school in Pittsburgh, to accept an offer from 
a school in New York, to travel to Eretz Yisrael, or to join 
my sister Bessie in Milan, where she and her husband 
served as Chabad emissaries. I didn’t know what to do 
and I made an appointment with the Rebbe to seek his 
advice.

I was very nervous and worried about how I would begin 
explaining everything. Then my turn came and the door 
opened. As I walked in, the Rebbe was sitting behind his 
desk, writing something, and he lifted his head. “Good 
evening, Miss Posner,” he said. I wasn’t expecting that, 
and I just burst out laughing. My nervousness completely 
left me.

The Rebbe asked me lots of questions — why I was so 
thin and had dark circles under my eyes — and I explained 
that I was studying very hard for final exams, plus also 
teaching in another school. So the Rebbe gave me a 
blessing that I should be successful in all my endeavors. 
He also told me not to worry about what to do next year, 
just to take some time off and relax.

When the audience was over, I didn’t want to leave. It 

was so good and warm to be in his presence. His kind, 
fatherly smile reassured me.  When I finally walked out I 
felt like I was walking on a cloud.

At the end of that summer, the Rebbe told my parents 
that I should go to Milan to help my sister. I was thrilled. 
At the time, only married couples were sent as the 
Rebbe’s emissaries abroad, and I was just a teenage girl, 
seventeen years old. So this was a very big honor. I was 
a little concerned about not knowing the language, but 
the Rebbe said that it would be okay because I would be 
working with small children and language would not be 
a barrier.

I came to Milan and I taught kindergarten. I was working 
seven days a week, and also trying to learn Italian. After 

Mrs. Sara Rivka Sasonkin az elmúlt 
43 évben különböző Chábád iskolákban 

tanított Izraelben. Az interjú a JEM 
My Encounter stúdiójában készült 
New Yorkban 2014 novemberében.

dultság és a reményte-
lenség érzését annak 
érdekében, hogy meg-
akadályozzon egy zsi-
dó embert isteni kül-
detésének teljesítésé-
ben. Pontosan ez tör-
tént az ön esetében, 
és meg vagyok lep-
ve, hogy ezt nem vet-
te észre…

Bizonyosan ismeri 
a Báál Sem Tov mon-
dását, mely szerint a 
lélek csakis azért jön le 
a földre hetven-nyolc-
van évre, hogy egyet-
len zsidónak megte-
gyen egy anyagi, vagy 
spirituális jellegű szí-
vességet. Más szavak-
kal, egy zsidó léleknek 
megéri megtenni ezt a 
hatalmas utat, és le-
jönni az égből a föld-
re, csak hogy egyszer 
egyetlen dolgot meg-

tegyen egy másik zsidó számára.
Az ön esetében csak az Egye-

sült Államokból Milánóba vivő 
útról beszélünk, és ez semmi eset-
re sem hasonlítható ahhoz az út-
hoz, melyet a lélek az égtől a föl-
dig megtesz. És akármilyen pesz-
szimistának is érzi magát, még 
maga a jécer hárá is egyetérte-
ne abban, hogy ön nem csupán 
egyetlen szívességet tett, hanem 
számtalan jótéteményt, és akár 
csak a gyerekekkel való óvodai 
munkája jogossá tenné az út-
ját… nem beszélve arról, hogy 
Milánóba érkezése minden két-
séget kizáróan jelentős mérték-
ben megerősítette a nővérét és 
a sógorát is, és más fiatalokat is 
arra inspirált, hogy hasonló fel-
adatot vállaljanak.

Azzal kapcsolatban, hogy em-
líti, hogy úgy érzi, senkit nem ér-
dekel a munkája, maga is elis-
merné, hogy az Örökkévaló, aki-
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Kóser konyha
Mákos guba

A bárchesz, a szombati ka
lács a legfinomabb firssen 
sütve, illatosan a péntek 
esti vacsorához fogyasztva. 
Ha azonban marad belőle 
hétköznapra, remek guba
alapanyag! 

Párve
Egy szombatról 
  maradt bárchesz
1.5 pohár mák
1.5 pohár porcukor
1 l kókusztej (ld. lent)

A bárcheszt felszeletel
jük, a szeleteket egyenként 
beáztatjuk a kókusztejbe. 
Egy tűzálló edényt kikenünk 
olajjal, és az aljára egy réteg
ben bárcheszszeleteket te
szünk. A cukrot a mákkal 
összekeverjük, a szeletek
re szórjuk, majd újabb réteg 
bárchesz következik, és is
mét cukros mákot szórunk 
rá. 180 fokra előmelegített 
sütőben 1520 perc alatt át
sütjük, forrón tálaljuk.

A mák a kelet és kö
zépeurópai zsidóság ked
velt süteményalapanyaga. 
Jiddis neve „mon”, és leg  
gyakrabban a purimi há mán
tás kában, illetve kindliben 
ta lálkozhatunk vele a mon és 
a Homon, vagyis Hámán eti
mológiai hasonlósága alap
ján. Egyik meghatározó tölte
léke a szintén az askenázi zsi
dó konyhából származó flód
ninak is. Felhasználás előtt 
bizonyosodjunk meg ar ról, 
hogy nem került bele bogár.

A rabbi válaszol

Kavicsok a sírokon
Kedves Rabbi!
Családfakutatás kapcsán meglá-
togattam a Kozma utcai temető-
ben nyugvó őseim sírját. Feltűnt, 
hogy egyik rokonom sírkövén 
milyen sok kavics van. Felmerült 
bennem a kérdés, hogy lehetsé-
ges-e, hogy ismeretlen, élő roko-
naim látogatják a sírt, vagy pedig 
szokványos dolog a zsidó teme-
tőkben, hogy idegenek is elhelyez-
nek egy-egy kis követ a sírokon.

Köszönöm a választ!
Judit

Kedves Judit!
Ősrégi szokás, hogy amikor el

lá togatunk egy sírhoz, akkor tá
vozás előtt egy kavicsot teszünk 
rá a látogatás jeleként (Ri vövot 

Efrájim responsum 8. kötet 51:1. leírja 

ennek a szokás részleteit). KözépKe
letEurópában ennek a szokás
nak már 600 évvel ezelőttről is 
találunk nyomát (Hilchot uminhágé 

Rábénu Sálom miNeustadt, 490. paragra

fus; idézi Eljá rábá OC 224:12., Böér hét-

év uo. 8.). Valószínűleg azért elter
jedt, hogy pont követ tesznek rá, 
mert az maradandó, nem mossa 
el az eső stb. Vallásos körökben 
nem igazán szoktak virágot vin
ni a gyászolók a temetésre, vagy 
a sírlátogatáshoz, mivel ez nem 

zsidó szokás, rá adá sul a virág 
örömteli események hez, példá
ul esküvőhöz való (lásd Jábiá omer 

responsum 3. kötet JD 24. fejezet; Táámé 

háminhágim, jeruzsálemi kiadás, 556. 

oldal). 

Nem szokás csak úgy „szór
ni” a kavicsot a sírokra, azt ki
fejezetten a látogatók teszik. Jó, 
ha ilyenkor elmondunk néhány 
zsoltárverset, majd elhelyezzük 
a kavicsot. Úgy gondolom, régi 
barátok, vagy rokonok lehetnek, 
akik látogatják az elhunyt sírját. 

Üdvözlettel 
Oberlander Báruch

Miskolctól Bodrogkeresztúrig 
tartott az első Barhesz-sábáton

A sábesz korai bejövetele miatt 
bizony igencsak kellett ipar
kodnia azoknak, akik részt 
akartak venni a miskolci EMIH 
első sábátonján, melyet a helyi 
chábád küldöttek szerveztek. 
Szerencsére mindenki időben 
érkezett és elfoglalhatta szállását 
a Fuchs család otthonához közeli 
szállodában. Persze nem csak az 
ország más részeiből érkeztek a 
részt vevők, sok helybeli is csat
lakozott a hétvégi programhoz. 
„Az volt az elképzelés, hogy ösz
szegyűjtsünk egy csapat kedves, 
fiatal embert, akik aktívak a zsi
dó közösség életében és összeis
mertessük őket miskolci baráta
inkkal. Hogy közösen töltsünk 
el egy sábeszt, nyitott és barát
ságos környezetben, kötetlen 
és nagyon vidám hangulatban.” 

– meséli Fuchs rabbi a program 
megszületésének körülménye
it. A célkitűzéseiket sikerült is 
megvalósítani. A Fuchs család 
otthonában megrendezett kü
lönböző programokon összesen 
több mint ötvenen vettek részt. 
„Minden étkezésnél nagyjából 
harmincan voltunk” – meséli 
tovább a rabbi – „De nem min
dig ugyanazok, voltak, akik csak 
egyegy eseményre néztek be.” 

A program gyertyagyújtással, 
tanulással és a szombat köszönté
sével kezdődött. A sábesz során 
további közös tanulásokkal, ének
léssel, imával telt az idő és persze 
soksok kötetlen, baráti beszél
getéssel. „Az volt a célunk, hogy 
mindenki érezze magát otthono
san, és ez sikerült is.” Ehhez nagy
ban hozzájárult a háziak vezetésé

vel készült sok finom ünnepi étel 
is. A szombat kimenetele után kü
lön női és férfi workshopot tartot
tak, majd Bodrogkeresztúr felé 
vették az irányt, ahol a szombatot 
követő étkezésre, meláve málkéra 
várták a sábáton résztvevőit a ke
resztúri haszidok. Vacsora után 
pedig két program közül választ
hattak a résztvevők: voltak, akik a 
temetőbe mentek Reb Sájele, Stei
ner Sáje rabbi sírjához, míg má
sok egykori otthonát keresték fel. 
A program vasárnap reggel bő
séges kóser reggelivel és búcsú
beszélgetéssel ért véget. A tervek 
szerint – a nagy sikerre való tekin
tettel – tavasszal újra várják majd 
a vendégeket sábátonra Miskol
con. Addig is minden érdeklődőt 
szeretettel vár a miskolci Barhesz 
egyesület.


