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Mázl tov
Gratulálunk Erőss Samunak 
(Smuel ben Ávrahám) bár mic
vá ja alkalmából, melyre a Vas
vári Pál utcai zsinagógában ke
rült sor. Samut Oberlander Bá
ruch rabbi és Faith Áser készí
tette fel a megmérettetésre. 
Ober lander rabbi köszöntőjé
ben a hanukai gyertyához ha
sonlította a bár micva fiút, míg 
Faith Áser a Rebbe levelével 
adott útravalót neki. Gratulá
lunk Nacsa Olgának és kíván
juk, hogy nevelje tovább fiát a 
zsi dóság útján, micvákra, Tó
ratanulásra és zsidó esküvőre.

Akár hozol, akár viszel 
– jót teszel!

Van egy kis bolt a város köze
pén, ahol talán még nem jártál, 
amit talán még nem láttál. Pedig 
érdemes! A CEDEK Adomány
bolt a Baross u. 61. szám alatt 
várja a megunt, de szép állapo
tú holmikat, hogy azok új tulaj
donost találva új életre keljenek. 

Nyitva: hcs 1018 óráig; 
pénteken 1014 óráig. 

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
Első este a Nyugati téri gyújtáson (jobbról balra: Oberlander Báruch rabbi, Köves Slomó rabbi, 

NemesJeles László és Gárdos Péter filmrendezők)

Ne rohanjunk sehova!

Kevés unalmasabb közhely létezik 
annál, mint, hogy rohanó világ
ban élünk. Annyiszor mondjuk 
ki, írjuk le és hallgatjuk meg, hogy 
be le se gondolunk, mit jelent. 
Hogy tényleg mindig roh anunk, 
per sze leginkább nem a lábunk
kal hanem a gondolatainkkal. 
Ver senyt futunk a határ időkkel, 
az árleszállítás utolsó per ceivel, 
utol se érjük magunkat sokszor. 
A technológia, amit tegnap végre 
meg értettünk, ma már ide jétmúlt, 
a reggeli hírek délre minden aktu
alitásukat elvesztették.

Ebben az iszonyatos infor
mációdömpinggel kísért vessző
fu tásban az egyik legnagyobb 
ál dás, ha megállhatunk. A zsidó 
vallás egyik legnagyobb „vívmá
nyát”, a szombati és ünnepi mun  
katilalmat, talán soha semelyik 
előt tünk járó generáció nem ér

tékelte ennyire. Sábeszkor nem 
csak jogunk, de kötelességünk 
kilépni a külvilág könyörtelenül 
dübörgő gépezetéből. Nem csak 
jogunk, de kötelességünk ki
kapcsolni a telefonjainkat, tab
let jeinket és minden más néven 
nevezhető kütyünket. Nem csak 
jo gunk, de kötelességünk be
húzni a féket és megálljt paran
csolni száguldó életünknek. A 
szombatok és az ünnepek áldott 
kis szigetek a hétköznaptenger
ben, hogy megérkezzünk az „itt 
és most”ba, a saját életünk vir
tualitástól mentes hús vér való
jába, és az Örökkévaló bennünk 
élő szikrájára figyeljünk.

Kicsit más a helyzet a poszt
bib likus ünnepekkel, melyek 
nem járnak együtt a munka tilal
mával, vagyis az ünneplésnek  
csak a jogát adják meg, a kötele

zett ség felszabadító ereje nélkül. 
Hanukakor (vagy éppen pu rim
kor, lág báomerkor) az ünneplés
hez erőt kell vennünk magunkon 
és a legszigorúbb vallási előírá
sok fékje nélkül lassítani. 

Tegyük meg, mert megéri! 
Gyújtsuk meg az ünnepi lángokat 
és legalább amíg ezek égnek, le
gyen az ünnep a legfontosabb! Ve
gyük elő a trenderliket (és figyel
jük meg mennyit fejlődött egy év 
alatt a gyerek finommotorikája). 
Menjünk el egy közösségi ünnep
ségre (és álljunk meg, hogy köz
ben a face bookon ellenőrizzük, 
mások is elmenteke ilyenekre)! 

Hanuka van, a szabadsághar
co sok emlékére legyünk mi is 
hő sök, és szálljunk szembe a 
köz hellyel – ne rohanjunk átme
netileg sehova!

Steiner Zsófia
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Hetiszakasz
Rabból alkirály

Szakaszunkban – Mikéc (1Mó 
zes 41:1–44:17.)  – Józsefet a 
bör tönből egyenesen a királyi 
palotába szalajtják, hogy meg
fejtse a Fáraó álmát. Ez sike
rül is neki, és azonnali hatály
lyal alkirályi kinevezést kap, 
hogy felkészítse Egyiptomot a 
hét szűk esztendőre. Amikor 
ez eljön, az éhező országokból 
Egyiptomba jönnek ga bonát 

venni, és a Kánaánból jövők 
között vannak József testvé
rei is, akik annak idején elad
ták őt. Apjának, az idős Jákob
nak azt mondták, hogy vadál
lat tépte szét. József nem fedi 
fel magát, hanem követeli, 
hozzák le magukkal a „kicsit”, 
Benjámint is. Amikor ez meg
történik, a Józsefdráma a vég
kifejlethez közeledik.

Zsidó híradó

Megjelent az Egység 100. száma

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15:40: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  17:00: Államosítás vagy szabad gazdálkodás (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

Kibővített tarta lom mal ked
ves  ked nek az olva sók  nak a 28 
éves Egység magazin 100. szá
mában. A szo kottnál négy ol
dal lal bővebb lap számba ismét 
ren geteg érdekesség került. 

Magyarország új washing
toni nagykövete, dr. Szabó 
László elárulja, lesze Trump
Orbán csúcstalálkozó, Majo
ros Máriától pedig megtudhat
juk, mi a titka a Maimonidész 
gimnázium oktatási módsze
reinek. A Csányi 5 elnevezé
sű kulturális központ vezetője, 
Lefkovics Zsófia az Erzsébet
városi Történeti Tár kiállítóte
rén kalauzol végig bennünket, 
a Judapest anno rovattal pedig 
a Nyugati pályaudvar környé
kén fekvő temető egykori sír
jai között barangolhatunk. 

A hanukai csoda sem ma

rad el: mindent megtudha
tunk az olaj és a zsidóság kap
csolatáról, valamint új megvi
lágításba helyezzük a gyer
tyagyújtást. A ha szi dizmus 
új éve alkalmából megis mer  
 jük a Chábád haszidiz must 
megalapító Snéur Zál mán rab  
bi életét, valamint mai követő
it. A mesterséges megtermé
ke nyítésről indított sorozat 
második részében az in sze mi 
náció és a lombikprog ram  
háláchikus vetületeit is mer
hetjük meg. Az Écesz gé ber 
ro vat témája pedig ezút tal a 
zsidó illemszabályok és az ún. 
#metoo kampány viszo nya. 

A kibővített, 100. Egysé
get keresse zsinagógáinkban, 
a Keren Or központban (Ká
roly krt. 20.), valamint a Kó
ser piac élelmiszerboltban!

A lényeg a mi erőfeszítésünkben 
rejlik

Eheti tórai szakaszunk a cso
dákról számol be, amelynek a 
zsidó megközelítés szerint há
rom alaptípusa létezik. 

Ezek közül az egyik a termé
szeti jelenségek formájában tes
tet öltő jelenségek, az úgyneve
zett állandó csodák. A csodák
nak egy másik típusába tartoz
nak azok az események, amelyek 
egyébként nem képezik a hét
köznapi élet megszokott ritmu
sának a részét. Ilyen csoda volt 
például a kisszámú zsidó csapa
toknak a szírgörög seregek fe
lett aratott győzelme. 

A csodák harmadik szintjét 
képezik a természetfeletti ese
mények.  Ilyen volt a hanukai olaj  
csodájának az esete is. Az omi
nózus napon ugyanis a Szentély
ben összesen egy napra elegen
dő olaj állt rendelkezésre, ami  
azonban nyolc napra is elegen
dő nek bizonyult, pont addig 
égett, amikorra már sikerült 
újabb olajat szerezni. 

Eheti tórai szakaszunk a két 
utóbbi csodatípusnak az érde
kes elegyét tárja elénk. Azokban 
az időkben természetesnek szá
mított, hogy a bőség és az éh
ség évei egymást váltva követ

ték egymást, azonban az a tény, 
hogy a fáraónak ezt előre meg
jósoló álmai voltak, valamint az, 
hogy József ezeket megfejtette, 
már a történet természetfeletti 
részéhez tartoznak.

A lubavicsi Rebbe mutat rá 
egy érdekes pontra József és a fá
raó álma közti különbségre vo
natkozóan: míg a fáraó passzív, 
megfigyelő alanya volt annak a 
jelenségnek, hogy a hét sovány 
tehén felfalja a hét kövéret, ad
dig József álmában, ő és testvérei 
a mezőn dolgoztak, erőfeszítést 
tettek. Józsefnek csak az ezt köve
tő, második álma tárta elé a való
ságnak egy kicsivel már magasz
tosabb szintű megnyilvánulását: 
a napot, a holdat és a csillagokat.

Mit tanít ez számunkra? Azt, 
hogy annak érdekében, hogy 
egy zsidó végrehajtsa evilági 
küldetését, erőfeszítést kell ten
nie: az erre adott isteni válasz 
pedig olyan spirituális szinten 
fog megnyilvánulni, ami a cso
dákat nem csak saját életére, de 
bizony népünk elkövetkezendő 
történelmére is biztosítani fogja.

Kovács Jichák rabbinövendék 
írása Tali Loewenthal írása 
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Zsidó Újság az Interneten: www.zsido.com! Ha még nem olvasta, itt az alkalom! Ha már járt nálunk, jöjjön újra!

Mázál tov! • !áåè ìæî

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

A tavaszi sábbáton témája: Rabbik, bírák, próféták
Idõpont: 2014. május 9-11.

Sábáton
Hétvégi szeminárium a dunaparton

Ár: 15 000 Ft felnõtteknek, 10 000 Ft diákoknak,
6 éves korig ingyenes (az ár péntektõl vasárnapig értendõ)

Ha tavasszal egy igazi Sábesz keretében emlékezetes
hétvégét szeretnél kellemes környezetben, jó társaság-
ban, családias hangulatban eltölteni, akkor májusban
is Ráckeve a legjobb választás. A négycsillagos wellness
hotel, a felejthetetlen sábáti hangulat, az érdekes elõ-
adások és gyerekprogramok egyszerre adnak kikap-
csolódást testnek és léleknek.

A hétvégi szeminárium programja ezúttal a rabbik,
a bírák és a próféták témakörét fogja körül járni, úgy,
hogy természetesen a Sávuot – Tóraadás ünnepe elõtti
idõszak gyakorlati témái sem fognak elmaradni.

További információ és jelentkezés
a 268-0183 telefonszámon

vagy a posta@zsido.com e-mail címen.

Mázál tov a keszthelyi hitközség
elnökének, Goldshmied Istvánnak unokája
születése és körülmetélése alkalmából!

Gratulálunk Friedman Leának
elsõszülött fia kiváltása alkalmából!

Mázál tov Szalai Kálmánnak lánya,
Sára bát micvája alkalmából!

Az adakozás nyolc foka
A cedáká szó, amit jobb híján adakozásnak fordítunk,
valójában az igazság, cedek szóból ered. A cedáká mic-
váját gyakorolni sokféle módon lehet. Adhatunk pénzt vagy
élelmiszert, esetleg ruhát, használati tárgyat vagy könyvet.
Adhatunk olyat, amibõl sok van nekünk, vagy olyat, ami
nagy lemondást jelent számunkra. Adhatunk célzottan, egy-
egy embernek, vagy akár egy egész közösségnek is.
Adhatjuk az idõnket, tudásunkat vagy akár a kezünk mun-
káját is adományként. Vallásunk alappillére, a cedáká, az
adakozás nem korlátozódik egy csekk kitöltésére.

Maimonidesz az adakozás nyolc lépcsõfokát írta le.
Az adakozás legalacsonyabb fokán kelletlenül adunk, a
cselekedet kényszerbõl történik, nem õszinte odaadás-
ból. A következõ szinten áll az, aki kevesebbet ad, mint
amennyit megengedhetne magának – de ezt tiszta szívvel
adja. Ezt követi a nagylelkû, ám csak kérésre adott ado-
mány. A negyedik szinten áll az, aki kérés nélkül is ad –
ilyenkor a két fél ismeri egymást. A következõ lépcsõfok-
ra az lép, aki úgy adományoz, hogy nem tudja, kin segít,
ám a megajándékozott tudja, kitõl kapott segítséget.
Maimonidesz szerint ennél magasabb szintû az az ado-
mányozás, amikor az adakozó ismeri a másik fél kilétét,
de az nem ismeri õt. Ennél is magasabb szinten áll az az
adakozási forma, amikor a két fél nem ismeri egymást.
Végül, az adományozás legmagasabb foka az, ha hozzá-
segítünk valakit ahhoz, hogy önellátó legyen.

Hitközségünk és alapítványunk munkája igen szer-
teágazó. Segítünk az idõseknek, egészségügyi intéz-
ményt mûködtetünk, oktatunk bölcsõdétõl felnõttkorig
minden korosztályt, vallási ceremóniákat vezetünk le.
Mindez nem lenne lehetséges azok nélkül, akik támogat-
nak bennünket: akár önkéntes segítõként, akár pénzbeli
adománnyal. Köszönjük nagylelkû támogatásukat!

Oberlander Báruch és Köves Slomó

Néhányan régóta esedékes micvát teljesítettek, ezúton gratulálunk
Slomó ben Wolfnak körülmetélése és bár micvója alkalmából,
valamint Megyeri Andrásnak elsõszülött fia kiváltásának alkalmából.
Több házasságkötés is történt közösségünkben.
Elsõként gratulálunk Oberlander Báruchnak és Batshevának
lányuk, Mussie eljegyzése és házasságkötése alkalmából!
Ezenkívül gratulálunk Megyeri Andrásnak
és Szilánk Zsuzsának házasságkötésük alkalmából.

egyseg78.pm6 2014.03.28., 8:121

A rendezvényen 
őket is

megtalálhatod
Fröhlich cukrászda • Semes pékség 

Judaika • Alef Kids • Atid
Sóletfesztivál stand • Kóser Piac 

Kérdezd a rabbit! • Bét Menachem 
Oktatási Központ • Tel Aviv kávéház

 

Programok

Koncertek a kalácskészítés előtt és után

Kerekasztalbeszélgetések

Gyertyaöntés és további kézműves 
foglalkozások 

Gyereksarok – gyerekprogramok

Központi címünk:
Keren Or
1052, Budapest 
Károly körút 20.

Elérhetőség:
Tel: +36 1 268-0183
posta@zsido.com
www.zsido.com

Kedves Barátaink!
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) szervezésé-
ben idén újabb különleges kóser gasztronómiai fesztivál kerül 
megrendezésre. A MEGA Barhesz Akadémia névre keresztelt 
rendezvény a város szívében kap majd helyet, ahol a zsidó gaszt-
ronómia egyik legnépszerűbb fogását, a kóser barheszt állítjuk 
az érdeklődés középpontjába. Az eseményen tradicionális 
barhesz sütéssel, koncertekkel, változatos kulturális műsorral, 
kirakodóvásárral és gyermekprogramokkal várunk minden 
érdeklődőt, hogy elmerülhessen a zsidóság egyik emblematikus 
ételét bemutató, pezsgő és színes rendezvény forgatagában!

Helyszín: 1075, Madách Imre tér
Időpont: 2016. május 26. 16-20 óráig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Barhesz sütés 
A közösségi kalácskészítésben való 
részvételre előzetes regisztráció 
után bárkinek lehetősége 
adódhat. A kitűnő házigazdák 
segítségével te is elkészítheted 
életed első barheszét, de ha 
gyakorlott jelentkező vagy, akkor 
se habozz benevezni! 

A sütéshez szükséges alapa-
nyagokat, helyet és felszerelést 
a regisztrációs díj ellenében 
természetesen mi biztosítjuk. 
Nektek csak némi bátorságra, 
esetleg egy ”sütősegédre” lesz 
szükségetek. Ha jelentkezel, ne 
felejts el időben érkezni, hogy 
a kalács időben elkészüljön! 

Regisztrációs díj: 1000 Ft
Jelentkezni a posta@zsido.com 
címen lehet!

A rendezvény házigazdái: 

Fűszeres Eszter 
és Hurwitz Dvora
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egységאחדות

Magasfeszültség:
zsidóság és iszláM

purim-fesztivál
Interjú KarInthy Mártonnal

csodarabbik útján

XXVI. ÉVFOLYAM, 84. száM • 2016. áPRILIs • 500 Ft
5776. NIszáN • ב״ה • ניסן תשע׳׳ו

magyar zsidók lapja • EgYsÉgEs MAgYARORszágI IzRAELItA HItközsÉg

ירחון יהדות הונגריה
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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 

Tű a szénakazalban
Hagyományos cionista zsidó 
családban nevelkedtem az auszt
ráliai Sydneyben. Egyszer, ami
kor Izraelben jártam, megtetszett 
nekem a Chábád lubavicsi moz
galom, és visszatérve Ausztráli
ába, beiratkoztam egy Chábád 
je sivába, végül pedig egy New 
Yorki jesivában kötöttem ki. Ek  
kor jöttem rá, hogy lubavicsi fel
menőim voltak, többek közt a 
Cemách Cedek, a harmadik Chá  
bád rebbe, és én is a Rebbe hű 
követőjévé váltam.

New Yorki tartózkodásom 
idején jött oda hozzám egy má
sik haszid csoport elismert rab
bija, aki beszámolt nekem egy 
családról, mely régen elveszett 
lányát kereste. Boro Parkban 
szü  letett és nevelkedett, és ott is 
ment férjhez, ám sajnos a házas
ság rosszul végződött, viszont a 
férje – valami miatt – nem volt 
hajlandó beleegyezni a válásba.

Egy idő után a lány bepipult 
(hogy szlenges kifejezést használ
jak), és hirtelen eltűnt. A család
ja úgy értesült, hogy Ausztráliába 
ment, de fogalmuk sem volt arról, 
hogy hova. Mivel én onnan jöt
tem, a rabbi, aki megkeresett, arra 
gondolt, hátha tudok segíteni ab
ban, hogy visszahozhassák a lányt 
a családjához.

Azt mondtam neki erre: 
„Ausztrália akkora földrajzi ki
terjedésében, mint az Egyesült 
Államok. Cím nélkül keresni 
valakit ott olyan, mintha meg 
akarnánk találni egy tűt a szé
nakazalban.” Azt mondta erre: 
„Nem tudom, mit mondhatnék, 
de talán a Rebbe tudja, mit le
hetne tenni.”

Mielőtt visszatértem Auszt
ráliába, audiencián voltam a 
Rebbénél, és elmeséltem neki az 
egész történetet. Azt kérdezte: 
„Mikor mész vissza?” azt mond
tam: „Szerdán.” Erre így válaszolt: 
„Nem sokkal azután, hogy vissza
érsz, mondjuk egy héttel később, 
el kellene utaznod Brisbanebe.” 
Természetesen kérdés nélkül kö
vettem az utasítását. Így, miután 
visszatértem Ausztráliába, repü
lővel Brisbanebe utaztam. Ab
ban az időben még nem volt 
Chábád küldött ott, úgyhogy a 
zsidóság szempontjából megle
hetősen elhagyatott hely volt.

Az odafelé tartó repülőúton 
egy jól öltözött, nemzsidó hölgy 
mellett ültem, aki görög ortodox 
keresztényként azonosította ön
magát. Látva, hogy zsidó va
gyok, a héber Bibliával kapcso
latos teológiai kérdéseket tett 
fel. A beszélgetésünk vége felé 
valami nagyon furcsát kérde
zett: „Mit gondol a zsidóság ar
ról a személyről, aki elhagyja zsi
dó hitét? Visszatérhete az ilyen 
ember, vagy bezáródik az ajtó?” 
Azt feleltem: „Soha senkit nem 
lehet elválasztani a Minden

nem tudom, miért megyek oda. 
Azért teszem ezt, mert a Rebbe, 
aki korunk valószínűleg legna
gyobb élő bölcse, New Yorkban 
azt mondta nekem, hogy tegyek 
így. Azután mondta ezt nekem, 
hogy megkérdeztem, hogyan ta
lálhatnék meg egy elveszett zsi
dó lányt.”

Amikor ezt elmondtam, a 
keresztény nő is reszketni kez
dett. „Talán ő az” mondta. „Ta
lán ez a lány, aki Cairnsban 
dolgozik nekem, ő az.” El kel
lett ismernem, hogy igaza van. 

ható Istentől, és ha valaki, bár
mi okból kifolyólag, szabadság
ra ment a Tórához való elkötele
ződéséből, de aztán elhatározza, 
hogy újra hazatér, az illetőt a zsi
dó közösség tárt karokkal fogad
ja majd.”

Akkor azt mondta: „Szeret
nék Önnek elmondani valamit 
– ruhaboltláncom van Ausztrá
liaszerte, és Cairnsban van egy 
részlegem, amelyik egy zsidó 
lányt alkalmaz. Nagyon vallásos 
otthonból jött New Yorkból, és 
látom, hogy jelenlegi életmódja 
igencsak eltér attól, amiben fel
nevelkedett. Azt mondja, bol
dog, de tudom, hogy nem az, és 
azt hiszem, jobb lenne, ha visz
szatérne a saját közösségéhez.”

Ahogy felfogtam, mit jelent
het ez, egész testemben liba
bőrös lettem, aztán reszketni 
kezdtem. Azt mondtam az asz
szonynak: „Tudnia kell, hogy 
úgy utazom Brisbanebe, hogy 

Azt mondtam: „Pinchos 
Wool stone vagyok, lubavicsi ha
szid…” Ke restem a megfelelő sza
vakat, hogy hogyan magyaráz
hatnám meg a legjobban, hogy 
mit keresek ott. Úgy döntöttem, 
hogy az lesz a legjobb, ha egy
szerűen el mondom neki, mi tör
tént, és így is tettem. Aztán meg
kérdeztem: „Hajlandó lennee be
szélni velem?” Röviden így felelt: 
„Most nem lehet. Dolgozom.” Azt 
válaszoltam: „Visszajövök, mikor 
bezár a bolt.” Nem tűnt túl lelkes
nek. „Az egyetlen dolog, amit sze
retnék – amit mindig is szerettem 
volna – egy get” – mondta, utalva 
a zsidó válólevélre. Azt mondtam: 
„Ha ön nem vallásos, miért van 
szüksége getre?” Így felelt: „Ha se
gítségemre tud lenni a get meg
szerzésében, rendben. Ha nem, 
kérem, hagyjon békén.”

New Yorkba telefonáltam, 
és sikerült elintézni a getet. Mi
közben ezen dolgoztam, újra ta
lálkoztam vele, és azt mondtam 
neki: „Őszintén szólva, az ön re
akciója mindarra, ami történt, 
érthető. Ám a férjétől való elvá
lás nem jelenti azt, hogy a csa
ládjától, a közösségétől, a Tórá
tól, vagy az Örökkévalótól is el 
kellene választania magát.”

Miután megkapta a getet, 
visszatért Amerikába, és beirat
kozott egy egyetemre. Termé
szetesen ez az út igencsak mesz
sze volt Boro parki gyökereitől, 
de az egyetemen felvette a kap
csolatot a helyi Chábád küldöt
tel, és elkezdte látogatni az általa 
havonta rendezett szombati va
csorákat.

Lassanlassan ismét elkezdte 
betartani a Tórát. Ma vallásos éle
tet él: újra férjhez ment, anya lett 
és csodálatos családja van. És az 
események e láncolata mind az
zal kezdődött, hogy a Rebbe azt 
mondta nekem: „Menj Brisbane
be.”

Pinchas Woolston rabbi 

Pinchas Woolston rabbi Sydneyben, a Zsidó Ház Krízis 
centrumban szolgált rabbiként több mint húsz éven át. 
Az interjú Brooklynban készült 2013 decemberében.

Az asszony azonnal felajánlot
ta, hogy mindenben segít, és fi
zet minden ezzel járó költséget, 
hogy találkozhassam a lánnyal 
– bár elutasítottam az ajánlatot. 
Brisbaneből Cairnsba repül
tem, és besétáltam a ruhaüzlet
be. Nem volt ott, mivel az eladó
lányok műszakokban dolgoztak, 
és az övé még nem kezdődött el. 
Akartam venni magamnak egy 
kólát, de olyan feszült voltam, 
hogy inkább sört vásároltam.

Amikor elérkezett az idő, 
visszatértem a boltba, és ott volt. 
Ő volt az, akit kerestem! Termé
szetesen nem volt úgy öltözve, 
ahogyan azt egy vallásos Boro 
parki lánytól elvárná az ember, 
és határozottan meglepődött, 
amikor meglátott engem ott – 
egy haszidot egy női ruhákat 
árusító boltban, Ausztrália távo
li csücskében, egy olyan helyen, 
melyről úgy gondolta, hogy ott 
elmenekülhet az emberektől.

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
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Iwas raised in a traditional Zionist Jewish home in 
Sydney, Australia. While on a visit in Israel, I became 
attracted to Chabad-Lubavitch and, upon return to 

Australia, I enrolled in a Chabad yeshiva, which eventually 
led me to learning in New York. That is when I found out I 
had Chabad ancestors — including the Tzemach Tzedek, 
the third Rebbe of Chabad — and I became a loyal follower 
of the Chabad Rebbe. 

While I was in New York, I was approached by a 
prestigious rabbi from another chasidic group, who told 
me about a family that was searching for their long-lost 
daughter. She had been born and raised in Boro Park, and 
she had married there; unfortunately, the marriage ended 
badly, but her husband — for whatever reason — refused 
to agree to a divorce. 

After this went on for a period of time, she “snapped” (to 
use a slang term), and she suddenly disappeared. Her 
family had learned that she had gone to Australia, but 
they had no idea where. Since I was from Australia, the 
rabbi who approached me thought that maybe I could 

help them bring their daughter back to her people.

I said, “Australia is geographically the size of the United 
States. Looking for someone there without an address is 
like trying to find a needle in a haystack.”

He said, “I don’t know what to tell you, but maybe the 
Rebbe would know what to do.”

Before returning to Australia I had an audience with the 
Rebbe, so I told him this whole story. He asked, “When are 
you going back?”

I said, “I’m going back Wednesday.”

He said, “Sometime after you get back, maybe the week 
after, you should take a trip to Brisbane.” 

He didn’t explain why I should do this, but, of course, I 
would follow the Rebbe’s instructions without question. 
So, when I returned to Australia, I got on a plane to 
Brisbane.

Now, Brisbane is a northerly city, about an hour’s flight 
from Sydney, and it has a very small Jewish community. 
At that time, there was no Chabad emissary in Brisbane; 
Rabbi Levi and Dvorah Jaffe had not yet arrived in town, 
so it was a desolate place, Jewishly speaking.

Flying there, I found myself sitting next to a well-dressed, 
non-Jewish woman who identified herself as a Greek 
Orthodox Christian. Seeing that I was Jewish, she began 
asking me theological questions concerning the Hebrew 
Bible. Toward the end of our conversation, she asked me 
something peculiar: “What is the Jewish view of a person 
who leaves the Jewish faith? Is such a person allowed 
back in, or is the door bolted?”

I answered, “Nobody can ever be separated from Almighty 
G-d, and if somebody has, for whatever reason, taken a 
vacation from commitment to Torah but then decides to 
come home again, the Jewish community will welcome 
that person with open arms.”

Then she said, “I want to tell you something — I own a 

Gimmel Tammuz, 5775
Please support the  

My Encounter with the  
Rebbe project
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Kóser konyha
Búzadarás sütemény 

citrussziruppal
Ha már megcsömörlöttünk  
a hanukai fánkoktól, ez a 
könnyű citrusos finomság  
(amibe azért kerül egy kis 
olaj) felüdülést jelenthet 
akár hétköznap, akár a sábe
szi menü végén.  

párve

1 pohár liszt
1 pohár gríz
1 pohár kókusz
¾ pohár cukor
1 sütőpor
1 vaníliás cukor
4 tojás szétválasztva
¾ pohár olaj
1 pohár frissen facsart 
  narancslé vagy más 
  citrusféle leve
A sziruphoz:
1 pohár víz 
¾ pohár cukor
fél citrom leve 
  vagy néhány kanál 
  narancs vagy mandarinlé

A tojásokat szétválasztjuk, 
a fehérjét a cukorral felver
jük. Egy másik tálban ösz
szekeverjük a többi hozzáva
lót, majd óvatosan a cukros 
habba forgatjuk. A masszát 
sütőpapírral bélelt formá
ba kanalazzuk, és 150 fokon 
30 perc alatt készre sütjük. 
Eközben a szirup hozzáva
lóit lábosba töltjük, felforral
juk, és a sütőből kivett, még 
forró süteményre locsoljuk.

A citrusfélék kifacsará
sakor győződjünk meg ar
ról, hogy a gyümölcs héján 
vannake kicsi, barna kö
rök, melyek egy kis kaparás
ra lejönnek. Ezek kártevőkre 
utalnak, vigyázzunk, nehogy 
az ételbe kerüljön belőlük.

A rabbi válaszol

Hol gyújt hanukai gyertyát az úton lévő?
Kedves Báruch rabbi,
Pénteken megint a sábesz bejö 
veteléhez közel fogok futva meg
ér kezni a zsinagógába munká
ból. Kérdésem, hogy meggyújt
hatome esetleg – mielőtt a sá  
beszi gyertyámat meggyújtom – 
a hanuka gyertyát ott az ablak
ban? Reggel korai lenne hanuka 
gyertyákat gyújtani otthon, mun 
ka után pedig egyből a zsinagógá
ban leszek.

Nagyon köszönöm,
Viki

Kedves Viki!
Alapvetően mindenki a saját 
„központjában”, vagyis az ott
honában felel a csoda hirdeté
séért. A Talmud (Sábát 11b.) azt 
mondja, hogy a hanukai gyer
tyagyújtás micvája, az nér is 
ubéjto, azaz „gyertya, ember és 
háza” hármasságra épül, ami
nek az elsődleges magyarázata 
az, hogy a gyertyát az ember a 
háza népével együtt gyújtsa meg 
(Rási uo.). De az „ubéjtó” kifejezés 
az otthonra és a háznépére egy
aránt vonatkozik (Pné Jehosuá uo.). 
A Sulchán áruch (677:1.) tárgyalja 
azt a kérdést, hogy ha valakinek 
két háza van, az egyikben alszik, 

a másikban pedig eszik, akkor 
hol gyújtsa meg a hanukai gyer
tyát. A Sulchán áruch szerint ott, 
ahol alszik, míg a RöMÁ szerint 
– és ez az áskenázi zsidók szoká
sa – ott, ahol étkezik. 

Még ha valakit alkalmi va
csorára hívnak vendégség
be, akkor is otthon kell gyújta
nia, ahol általában enni szokott 
(uo. TáZ 2., Mágén Ávrahám 7.). [Ki
véve, ha a felesége otthon ma
radt, és ő fog gyújtani a nevében 
is (SÁ uo. 676:3.), de helyesebb, ha ő 
maga gyújt, amikor hazaér (Mágén 
Ávrahám uo.).] Még ha valaki állan
dóan máshol étkezik (pl. egy fia
tal házaspár, akik még a szüleik
hez járnak enni), annak is a sa
ját lakhelyén kell gyújtani (Nité 
Gávriél, Chánuká 11:10.). De ha vala
ki az egész családjával elutazik az 
ünnep idején, és máshol töltenek 
egy vagy több éjszakát, ott esznek 
és ott alszanak, akkor ezt kell az 
állandó lakhelynek tekinteni (uo. 
1–2.). Szükség esetén, ha nagyon 
bonyolult lenne hazamenni, ak
kor lehet a vendégségben is gyúj
tani, ha az egész család ott van 
és ott étkezik (uo. 4–5.), viszont, 
ha plág háminchá után vannak, 
vagyis közeledik a naplemente, 
akkor előbb otthon gyertyát kell 

gyújtani, és csak utána szabad el
indulni a vendégségbe (uo. 9.). 

Megoszlanak a vélemények 
arról, hogy ha valaki az es
tét nem egy lakóházban tölti 
(pl. katonák a sivatagban vagy 
az utazó a reptéren), akkor ál
dással vagy áldás nélkül kelle 
gyújtani (TáZ uo.; MáHáRSáM 
responsum 4:146.; Áholchá báámitechá 
39:4.; Áz nidböru 6:75., 7:67.; Cic Eliezer 
responsum 15:29.). Bár Zinner rab
bi szerint (Nité Gávriél uo. 10:7.) 
nem kell ilyenkor áldást mon
dani, sokan követik a másik vé
leményt (Piszké tsuvot 677:3.). 

Mivel a micva az, hogy es
te kell gyújtani, plág há min chá 
előtt nem szabad gyújtani még 
akkor sem, ha nagyon kellene 
(SÁ uo. 672:1.), és úgy kell időzí
teni a gyújtást, hogy a lángok 
naplemente után még legalább 
fél órát égjenek (uo.). Ezért pén
tek este csak közvetlenül a sábe
szi gyertyák meggyújtása előtt 
gyújtjuk a hanukai lángokat. 

A kérdéses esetben tehát, va
lóban az az egyetlen megoldás, 
ha a zsinagógában gyújt, ahol 
vacsorázni szokott péntek este.

Hanuka száméách!
Üdvözlettel: 

Oberlander Báruch 

Hanukai ajándék a gyermekotthonban
Hanuka alkalmából a 
CEDEK arra kérte a 
budapesti Fecske Gyer
mekek Átmeneti Ott
honának lakóit, hogy 
írják össze, milyen 
ajándéknak örülnének. 
A 9. kerületi otthonban 
jelenleg 17 gyerek él, 20 
hónapostól 16 évesig, 
nem csoda hát, ha kí
vánságiak minden léte

jekt keretében a CEDEK minden 
gyereknek olyan ajándékkal ked
veskedhetett az otthonban, ami
re igazán vágytak. 

Az ajándékokat hanuka első 
napján kapták meg a gyerekek. 
Nem először jár a CEDEK a 
Fecske otthonban, tavasszal ját
szóteret építettek a hosszabbrö
videbb ideig itt tartózkodó gye
rekek örömére. Az adomány
gyűjtés és küldés folyamatosan 
zajlik az EMIH szeretetszolgá
latánál: „A beérkező kérésekre 
válaszolva küldünk adomány
csomagot: tartós élelmiszert, já
tékot, ruhát, édességet az ország 
egész területére.” – tudtuk meg 
Szilágyi Nórától, a CEDEK ve
zetőjétől.  

ző félefajta ajándékot felöleltek 
fakockától, az illatszer csomagon 
át a távirányítós helikopterig.  Így 
a hanukai adományküldés pro


