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Mázl tov!
Gratulálunk Oberlander Bá
ruch rabbinak és Batsheva reb
be cennek, valamint Shlomo 
Furst rabbinak gyermekeik,  
Náchmán és Cháni eljegyzé se 
alkalmából. Az ünnepség re az 
izraeli Náchálát Hár Chá bád
ban került sor. Az esküvő vár
hatóan december utolsó nap
ján lesz, a szintén izraeli Kfár 
Chábádban.

***
Gratulálunk Chaim és Chana 
Rivka Kalderonnak kisfiuk 
szü letése és körülmetélése al
kalmából. A brit milá szer
tartáson a kisfiú a Jákir nevet 
kapta. Kívánjuk, hogy nevel
jék gyermeküket tóratanulás
ra, micvákra és zsidó esküvő
re!

Újra együtt csúszunk!
Ötödik alkalommal ren
dezik meg az EMIH csalá
di sítáborát. Az úti cél idén is 
a muraui Kreischberg sí pálya 
(Ausztria). A pályaszálláson 
helyben főzött, glatt kóser ellá
tást tudnak nyújtani a résztve
vőknek. A síeléssel töltött nap 
után közös programokhoz le
het csatlakozni, Köves Slomó 
rabbi és Megyeri András Jona
tán izgalmas, interaktív óráin a 
zsidóság korábban nem ismert 
részeibe lehet bepillantani. A 
december 2127. között meg
rendezendő családi sítábor ára 
felnőtteknek 150 ezer, gyere
keknek 110 ezer forint, mely a 
szállást és a teljes glatt kóser el
látást foglalja magába. 

Jelentkezés és további 
információ Szilánk Zsuzsánál: 

06309903694; 
szilank.zsuzsa@zsido.com

Velencében találkoztak 
az európai zsidó örökség védelmének felelősei

Zsidó örökség turizmus a digitális 
korban címmel rendeztek kon
ferenciát Velencében az európai 
zsidó műemlékvédelemről és az 
ehhez kapcsolódó turizmusról. A 
nagy zsidó múltra visszatekintő 
olasz város olyan nemzetközi ta
lálkozónak adott otthont, melyen 
Oroszországtól Dániáig szinte 
minden európai ország képvisel
tette magát. A program szervezői 
a Beit Venezia, a Jewish Heritage 
Europe (Európai Zsidó Örök
ség) és Rothschild Foundation 
Hanadiv Europe voltak. 

A legnagyobb zsidó múzeu
moktól kezdve, a legkülönbö
zőbb turisztikai programok szer
vezőin át az örökségvédelmi ala
pítványokig megannyi szakértő 
találkozhatott és cserélhetett ta
pasztalatot a háromnapos rendez
vényen. Magyarországot a Záhor 
Alapítvány, valamint az EMIH 

Tokaljhegyaljai projektjének, a 
Csodarabbik útja programnak a 
vezetője, Frank Mariann képvi
selte. 

Elsőként a résztvevők megis
mer kedtek a velencei zsidóság  
tör ténelmével és a város zsidó 
em  lékeivel, így rögtön bete kin
tést nyerhettek a zsidó em léktu
rizmus egy szeletébe. A kon fe
rencia panelbeszélgetésekre épült, 
melyeken 45 előadó más és más 
megközelítésből foglal ko zott a  
témával. A konferencia el ső esté
jén Ruth Ellen Gruberrel, az Eu
rópai Zsidó Örökség koordi
ná torával a Beit Venezia alapí
tója, Shaul Bassi professzor be
szélgetetett Gruber ikonikussá 
vált zsidó örökségvédelmi és tu
risztikai könyveinek kapcsán. A 
Jewish Heritage Travel 25, míg a 
Virtually Jewish 15 éve je lent meg 
először.

Frank Mariann a Zsidó örökség 
marketingje című panelbeszélge
tésen A keleteurópai rabbik sírhe
lyei, mint zarándoklatcélpontok és 
kapcsolódási lehetőségek címmel 
tartott előadást, me lyen bemutat
ta a tokajhegyaljai zsidó öröksé
get, a Csodarabbik útjának kon
cepcióját és az elmúlt több mint 
egy év tapasztalatait. 

„A konferencia lényegi pont
ja az volt, hogy a szervezetek, ala
pítványok, múzeumok ismer
kedjenek meg.” – foglalta ösz
sze tapasztalatait Frank Mariann 
– „Számtalan kapcsolódási pon
tot találtunk az együttműködés
re. Például tervezzük a környező 
országok hasonló projektjeit ösz
szekötni a mádi programmal vagy 
a Záhor alapítvány iwalk oktatási 
projektjét megvalósítani Tokalj
Hegyalján. Ezeken fogunk dol
gozni a jövőben.”

A velencei gettó
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Hetiszakasz
Angyalok vendégségben

Szakaszunkban – Vájérá (1Mó
zes 18–22.)  – három an gyal  
jön vendégségbe a gyen gélke
dő Ábrahámhoz, és közlik vele, 
hogy egy év múl va Sára fiút 
szül ne ki. Ezek után ugyanezen 
an gya lok felforgatják a vétkes 
Szo do mát, ahonnan előbb ki
men tik Lótot, feleségét (aki 
hát ra néz és sóbálvánnyá lesz) 
és két hajadon lányát. Ábra
hám Grárba megy. Megszüle

tik Izsák. Sára elkergeti Hágárt 
fiával, Ismaéllel együtt, mi után 
nem akarja, hogy az együtt 
örö köljön Izsákkal. Ezután kö
vetkezik – a tizedik meg pró bál
ta tás – az Ákédá, mely nek so
rán Isten felkéri Áb ra há mot, 
ál dozza fel egyetlen sze retett 
fiát, Izsákot. Az utol só pillanat
ban égi hang aka dá lyozza meg 
Izsák feláldozását. Helyette egy 
kost áldoz fel Ábrahám.

Zsidó híradó
Debrecen volt a tel-avivi 

magyar napok díszvendége

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16:00: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
17:00: Básert – A párválasztás titka (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  15:45: 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

Az ábrahámi körforgás

A hetiszakasz elején a vendég
szeretetről olvashatunk, melyet 
Ábrahám az utazók felé tanú
sított, majd arról, hogy Isten is 
szereti Ábrahámot, mert „meg
parancsolja fiainak és házának 
maga után, hogy őrizzék meg 
az Örökkévaló útját, cseleked
ve igazságot és jogot” (1Mózes 
18:19.).

Az igazság és a jog meg cse
lekvése a kegyesség fő ismér ve. 
Ugyanezt a verset idézi a Tal
mud, mikor a zsidóknak azt a 
három erényét sorolja fel, mely 
mindenkori megkülönböz te
tő jegyük kell, hogy maradjon. 
Ezek a szemérmesség, a könyö
rület és a kegyesség meg cse lek
vé sének az erényei. „Bárki, aki 
ezekkel a jellemzőkkel rendelke
zik” – folytatja a Talmud – „al
kalmas arra, hogy a zsidó nép
hez csatlakozzon.”

Ez a három tulajdonság folya
ma tos átalakulásként, körfor
gásként van jelen a zsidók szívé
ben. A szemérmesség az alázat 
ér zéséből fakad: ezt a tulajdon
ságot még a Szinájhegyi iste
ni kinyilatkoztatás megtapasz
talásán keresztül kaptunk örök
ségül elődeinktől. A Talmud ta
nítja, hogy a kinyilatkoztatás óta 

minden egyes zsidó lelkének ré
sze az Isten iránti félelem érzése. 
Az előbb említett szemérmesség 
és Isten iránt érzett félelem tu
lajdonságai azok, amelyek feléb
resztik szívünkben a könyörület 
érzését. A bennünk megszüle
tő könyörület arra késztet min
ket, hogy a gyakorlatban is ka
matoztassuk a kegyesség érzé
sét, azaz segítsünk másokat, és 
jótékonykodjunk.

Néha azonban előfordul, 
hogy egy ilyen jótettünket köve
tően elégedettséget érzünk, ami 
egy idő után gőgbe, fennhéjá
zásba csap át. Azonban tudnunk 
kell, hogy ha ezt érezzük, akkor 
nem a zsidóság által előírt jócse
lekedetet vittük véghez, s annak 
valószínűleg nem is a valódi, áb
rahámi kegyesség volt a forrása. 
Az Ábrahámtól örökölt kegyes
ség ugyanis a könyörülethez és a 
szeretethez vezet el minket, nem 
pedig a fennhéjázáshoz. A mi 
örökségünk az a körforgás, mely 
több jócselekedet által még több 
könyörülethez, kegyességhez és 
alázathoz vezet. Ez az ábrahámi 
örökség.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán

A telavivi magyar kulturális 
és gasztronómiai fesztivál ki
emelt vendége idén Debrecen 
volt, ennek kapcsán látogatott 
Izraelbe Papp László, a város 
polgármestere. Megnyitó be
szédében a Debrecenben fel
lendülő turizmusról beszélt, 
melyben nagy szerepe van a 
vártnál is sikeresebben műkö
dő DebrecenTel Aviv repülő
járatnak.

A polgármestert és delegá
cióját a debreceni EMIH veze
tője, Smuel Faigen rabbi kalau
zolta látogatása során. Megmu
tatta Kfár Chábádot, a teljesen 
lubavicsi ha szidok által lakott 
falut is és megismertette a cso
portot a nemzetközi Chábád 
mozgalom történetével.

Jeruzsálemben elsőként a 
Siratófal rabbija, Smuel Rab bi
no vitch fogadta Papp Lászlót. 
A rabbi megköszönte a pol

gármester debreceni zsidósá
gért tett erőfeszítéseit, amire 
válaszul Papp elmondta, meg
tiszteltetés számára, hogy elő
segítheti a debreceni zsidóság 
erősödését. 

Ezután a csoport láto
gatást tett a Siratófal alat
ti alagútrendszerben kialakí
tott látogatóközpontban, ahol 
megismerkedtek a Szentély 
történetével. A különleges ide
genvezetés során megtekint
hették az itt folyó ásatásokat 
és a komplexum közönség 
elől még elzárt, újonnan ki
alakított részét is. „Ezek nem 
csak kövek, hanem a zsidó 
nép gyökerei” – magyarázta a 
csoportnak Rabinovitch rab
bi. A delegáció ezután a Si
ratófal felszín feletti részéhez 
ment, majd imádkozás után 
Faigen rabbi a zsidó negyed
del ismertette meg őket. 
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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 

Egy zsidó soha nem akadhat el
Frunzében születtem, a mai Kir
gizisztán területén. Szerencsém 
volt, mert egy nagyszerű csa
lád tagja lehettem. Anyai nagy
apám, Reb Mendel Schneerson 
Reb Boruch Schneur testvére 
volt. Reb Boruch pedig a Rebbe 
nagyapja volt, tehát az én nagy
apám és a Rebbe nagyapja test
vérek voltak. 

1937ben az előző Rebbe, 
Joszef Jicchák Schneerson Pá
rizsba küldte a nagybátyámat, 
Reb Zalman Schneersont. Mi 
tíz évvel később, 1947ben kö
vettük őt.  Abban az időben ren
geteg zsidó menekült élt Párizs
ban, köztük Chana rebbecen, a 
Rebbe édesanyja is, aki Orosz
országból jutott el oda, és a mi 
otthonunkban lakott. A Rebbe, 
aki akkor még nem töltötte be 
ezt a pozíciót, és az előző rebbe 
veje volt, New Yorkból Párizsba 
utazott, hogy Amerikába kísér
je édesanyját. Ekkor én két éves 
voltam, és a Rebbe térdén ülve a 
kedvenc dalomat énekeltem.

1954ben, hét évvel később 
New Yorkba utaztunk, hogy 
részt vegyünk a Rebbe audien
ciáján. Amikor meglátott, rög
tön így szólt: „Gyermekem, em
lékszel rám? Én emlékszem rád!  
Még mindig énekled azt a dalt?” 
Ennyi idő után még emlékezett 
erre…

Még egy dologra emlékszem 
ebből a találkozásból: édes
anyám áldást kért a Rebbétől 
egy beteg párizsi asszony szá
mára, de a Rebbe nem reagált 
a kérésére. Édesanyám azt gon
dolta, hogy a Rebbe talán nem 
hallotta, amit mondott, ezért 
megismételte. A Rebbe ekkor 
sem felelt. Az audencia után a 
család sokat beszélt erről az epi
zódról. Édesanyám azt kérdezte: 
„Miért nem felelt?”. Bátyám így 
szólt: „Ez volt a válasza. Nem 
válaszolt, és ez is egy válasz.”  A 
beteg asszony nem sokkal ké
sőbb meghalt.

Ezt követően a családunk 
Montreálba költözött. Kilen
cedikes koromig én is ott lak

tam, majd New Yorkba men
tem tanulni egy Bész Jákov is
kolába. Az esküvőm után a kö
zeli New Havenbe költöztünk, 
Connecticut álamba. Ebben az 
időben gyakran mentem audi
enciára a Rebbéhez, és mindig 
a tőlem telhető legjobb módon 
felkészültem. Egyszer azonban 
még a szokásosnál is nagyobb 

kor még nem voltak mobilte
lefonok –, és felhívtuk a New 
Yorki Chábád főhadiszállást, 
hogy megkérdezzük a Rebbétől, 
mitévők legyünk. Csoportunk 
vezetője, Miriam Popack beszélt 
a Rebbe titkárával, Binyomin 
Klein rabbival, és elmondta, 
hogy elakadtunk Detroitban. 
Azt mondta, hogy várakozzunk 

figyelmet fordítottam az előké
születekre. A mai napig emlék
szem, hogy milyen ruhában vol
tam és milyen sminket használ
tam.  Amikor beléptem a Rebbe 
szobájába, így szólt: „Miért vagy 
ilyen sápadt?” Nem értettem, 
miért kérdezi, mert erős smin
ket viseltem, de így folytatta: 
„Talán valamilyen probléma van 
a véreddel.”

A következő nap vérvizsgá
lat ra mentem, ahol kiderült, 
hogy anémiám van. A Rebbe 
ke resztüllátott a sminkemen, 
ahogy általában mindenen ke
resztüllátott.

1967ben részt vettem a Chá
bád nőszervezetének, a N’shei 
Chabadnak a konferenciáján, 
Detroitban. A rendezvény vé
geztével húsz másik zsidó asz
szonnyal a repülőtérre men
tünk, ahol közölték, hogy a hó
vihar miatt törölték a já ratunkat. 
Ekkor gyorsan egy nyilvános te
lefonfülkéhez rohantunk – ek

egy percet, majd így szólt: „A 
Rebbe nem érti, hogy mit jelent 
az „elakadni” kifejezés.”  Miriam 
elkezdte elmagyarázni a szó je
lentését, miközben dobálta az 
pénzt a telefonba. A titkár ezt 
mondta: „A Rebbe tudja, hogy 
mit jelent az, hogy ’elakadni’. A 
Rebbe azt akarja mondani, hogy 
egy zsidó sohasem akad el.”

Megértettük az üzenetet, és 
akcióba léptünk. Körbejártuk 
a repülőteret és szombati gyer
tyákat osztogattunk. Vannak 
olyan zsidó asszonyok Ameriká
ban, akik azért gyújtanak min
den héten szombati gyertyákat, 
mert mi ’elakadtunk’ Detroit
ban. A Rebbe véleménye szerint 
nem létezett olyan, hogy valaki 
’elakad’. Ahol vagy, az az a hely, 
ahol lenned kell.

1968ban rubeolás lettem, és 
ennek eredményeként a fiam, 
Ávremi, akivel akkor épp vá
randós voltam, siketen született, 
amit nagyon nehezen dolgoz

tam fel. Ebben az időszakban 
New Haven zsidó iskolájában 
tanítottam negyedik osztályo
sokat. Az egyik tanítványom, bi
zonyos Eddie, szinte az őrület
be kergetett: ahogy beléptem a 
terembe, azonnal dobálni kez
dett, és mindent megtett an
nak érdekében, hogy engem za
varjon. Remegő kézzel mentem 
haza. Arra gondoltam, hogy 
mindez azért történik, mert 
Ávremit otthon hagytam. Talán 
jobb lenne, ha nem tanítanék to
vább, hanem a gyermekem mel
lett lennék? Mardosott a szé
gyen, de nem tudtam, mit kel
lene tennem, így levelet írtam 
a Rebbének, hogy tanácsot kér
jek tőle. Elmeséltem az Eddie
vel kapcsolatos problémáimat, 
és megkérdeztem, hogy nem 
kellenee otthon maradnom 
Ávremivel. Klein rabbin keresz
tül kaptam meg a meglehető
sen furcsa választ: „Azt mond
ja a Rebbe, hogy keress magad
nak egy külső elfoglaltságot”. 
„Nem ezt kérdeztem. A kérdé
sem pontosan ennek az ellen
kezőjére vonatkozott.” mond
tam. „Te vagy Mirjám Feige bát 
Jehudit?” kérdezte. „Igen” fe
leltem. „Nos, akkor ez a Rebbe 
válasza a számodra.” jelentette 
ki. Úgy tettem le a telefont, hogy 
nem tudtam, mihez kezdjek ez
zel a tanáccsal. Aztán hirtelen 
megértettem: ha Ávremivel töl
töm minden időmet, könnye
dén Eddie válhat belőle.

Abban az évben indítottam 
el a New Haveni N’shei Chabad 
csoportot. Pontosan erre volt 
szükségem – ahogyan a Rebbe 
ezt olyan bizonyossággal tudta. 
Mert a Rebbe jobban ismert en
gem, mint én önmagamat.

Miryam Swerdlov 

Miryam Swerdlov több mint harminc éven át tanított történelmet 
zsidó iskolákban. Izraelben amerikai tinédzsereknek szervezett 

tábort vezet, és olyan kirándulásokat szervez Izraelbe, valamint az 
egykori Szovjetunió területére, melyek a zsidó történelemre fóku
szálnak. Coffee with Myriam néven népszerű videoblogot vezet.
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Kóser konyha
Mézes-mustáros 

pulyka római tálban

Ez a laktató pulykaétel pil
lanatok alatt összeállítha tó, 
a római tálban pedig töké
letesre fő. 

Glutén és tojásmentes

33 pulyka alsó és felsőcomb
2 ek. mustár
4 ek. méz
4 fej hagyma felkarikázva
6 gerezd fokhagyma
kolbász (elhagyható)

A római tálat tíz percre víz
be áztatjuk. A hagymát fel
karikázzuk, és egy részét le
tesszük az edény aljára. A 
mézet és a mustárt össze
keverjük, majd a keverék
kel alaposan megkenjük a 
húsdarabok minden olda
lát. A hagymára ráhelyez
zük a húst, majd a maradék 
hagyma és fokhagyma kö
vetkezik, végül a kolbászo
kat is a hús köré helyezzük. 
A kolbász magas sótartal
ma miatt nincs szükség to
vábbi sóra, ha nem hasz
nálunk kolbászt, meg kell 
sózni az ételt. Lefedjük, és 
hideg sütőbe helyezzük. Be
kapcsoljuk a sütőt 200 fok
ra, és másfél óra alatt puhá
ra sütjük a húst, majd továb
bi 810 percen át fedő nélkül 
pirítjuk.

A méz nem igényel kó
sersági igazolást, a mustár
ra azonban mindneképpen 
kell megfelelő kósersági pe
csét.

A rabbi válaszol

Kell-e kiskorú gyereknek gomel áldást 
mondania repülőút után?

Kedves rabbi!
A fiam bár micvája előtt utazást 
tervezünk: az első alijája a Tórá
hoz két nappal azután lesz, hogy 
visszaérkezünk. El kell majd ak
kor mondania a megmenekül
tek áldását a repülőút miatt? 
Tulajdonképpen, aki még nem 
bár micva, az mondhat birkát 
hágomél áldást? 

Köszönöm
Mendel

Kedves Mendel!
A 107. zsoltár alapján négy 
olyan veszélyt sorol fel a Talmud 
(Bráchot 54b.), amely után hálát 
kell adni. Ezek a sivatagi utazás, 
a börtönben raboskodás,  beteg
ség és tengeri utazás.

Erre szolgál a Birkát hágomél 
áldás (magyarosan gojmel ben
cso lás), amit szokás a zsinagógá
ban Tóraolvasáskor elmonda
ni. Ilyenkor ugyanis biztosan 
együtt van egy minjen, és az em
berek oda is figyelnek (SÁ 3.). Ha 
lehet, akkor fel is hívják a Tó

rához a megmenekültet (Sáár 
Efrájim 2:11.), akinek az áldására 
a közösség válaszol azt kíván
va, hogy Isten jósága máskor is 
kísérje őt (Sámuel imája – Zsidó ima
könyv 84., 231. oldal). 

A Birkát hágomel áldást az 
mondja, aki már biztosan meg
menekült a veszélytől, pl. telje
sen felépült a betegségből (RSZ: 
Széder birkát hánöhenin 13:5.). A 
Sulchán áruch (uo. 6.) szerint illik 
a megmenekülést követő három 
napon belül elmondani, de azon 
túl is elmondható.  

Az Álter rebbe (Széder birkát 
hánöhenin uo. 7.) azt a véleményt 
fogadta el, miszerint minden 
életveszélyből való megmene
külés esetén el kell mondani az 
áldást. Napjainkban az egyik 
ilyen helyzet a repülőút, ami 
után van, aki csak Isten neve 
nélkül mondja az áldás szöve
gét (Piszé tsuvot uo. 18. lábjegyzet
nél). Az elfogadott vélemény sze
rint minden repülés után el kell 
mondani az áldást (uo. 16. láb

jegyzetnél). Nem azért, mert 
olyan sok a repülőgépszeren
csétlenség, hanem mert ott, ahol 
a repülők szállnak, nem lehet
ne a gép nélkül életben marad
ni (Igrot Mose responsum, Orách chájim 
2:59.). Ezen a véleményen volt a 
Rebbe is (Likuté szichot 12. kötet 152. 
oldal), különösen olyankor, ha az 
utazó sivatag vagy tenger felett 
is repült.

Kiskorú gyerekek a Mágen 
Ávrahám szerint (219. fejezet ele
je) nem mondják, mert az áldás 
szövegében az szerepel, hogy az 
Örökkévaló egy arra „érdemte
len” vagyis bűnös embert men
tett meg – de kiskorú gyerek 
kapcsán ilyet nem mondhatunk. 
Az áldás szempontjából nem az 
számít, hogy mikor mondja az 
áldást, hanem az, hogy mennyi 
idősen menekült meg az em
ber a vészhelyzetből. Így ebben 
az esetben a bár micvó fiú nem 
mond áldást a két nappal ezelőt
ti utazásra. 

Oberlander Báruch

Megjelent az Egység magazin új száma
Hogy vélekedik a zsidó jog és eti
ka a mesterséges megterméke
nyítésről? Mit tehetnek a meddő 
párok, hogy gyerekük szülessen? 
Milyen megoldásokat kínál
nak a rabbik, akár a vallás akár 
az orvostudomány területén? 
Ezekre a kérdésekre is választ 
kapunk az Egység magazin 99. 
számából, melynek fókuszában 
a gyermeketlenség áll. Emellett 
Pfliegler György professzorral, a 
ritka betegségek magyarországi 
szakértőjével azokról a geneti
kai kórképekről beszélgettünk, 
amelyek különösen jellemzőek 

dezőt, valamint zsidó témákat 
bemutató dokumentumfilmje
it. Folytatjuk barangolásunkat 
az egykori „Judapesten”, ezút
tal Rákospalotára látogatunk 
el. Gasztronómia rovatunkban 
megtudjuk, mit hívnak „zsidó 
penicilinnek”. 

Az újságot megvásárolhatja 
az EMIH Keren Or Központjá
ban (1052 Bp., Károly krt. 20.), 
vagy a Kóser Piacon (1075 Bp., 
Dohány utca 36.) Ha nem sze
retne semmiről sem lemaradni, 
akkor fizessen elő a magazinra a 
www.fizetes.zsido.com oldalon.

a zsidó népességre. Betekintünk 
a csengelei libavágóhíd életébe 
és bemutatjuk Oláh Katalin ren


