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A Gut sábesz 
főszerkesztője nyerte 

a Hanukatalizátor díjat

Hanuka Miskolcon, Debrecenben és Budapesten

Az igazság győzelme a hazugság felett

Hanukakor ünnepeljük a fény 
győzelmét a sötétség felett, a 
csoda győzelmét a természet 
felett, a hit győzelmét a kétely 
felett, az igazság győzelmét a 
hazugság felett. Hanuka ünne
pének az üzenete ugyanis uni
verzális, a fény üzenete egye
temleges.

Ez az oka annak is, hogy itt, 
Magyarországon is most már 
20. alkalommal gyújtjuk meg 
a hanuka lángjait a Nyugati té
ren. A fény, a csoda, a hit és az 
igazság üzenetét ugyanis min
denhova és mindenkihez köte
lességünk eljuttatni. 

Idén mindennél aktuálisabb 
a fény és az igazság ünneplése. 
Pár napja, hogy az Egyesült Ál
lamok elnöke bejelentette, elis
merik Jeruzsálemet Izrael fővá
rosának, és az amerikai nagy
követséget is áthelyezik oda. El
ső hallásra furcsának tűnik ez 

a bejelentés. Mi az, hogy 2017
ben, 3700 évvel Ábrahám után, 
2800 évvel Dávid és Salamon 
után, 70 évvel a modern Izra
el újjáalapítása után elismerik 
Jeruzsálemet Izrael fővárosá
nak? Hát nem magától értető
dő, hogy Jeruzsálem Izrael fő
városa, a zsidó nép fővárosa, a 
zsidó vallás fővárosa és ezen ke
resztül a másik két nagy mono
teista vallás szellemi bölcsője? 
Mi ezen a kérdés, miért szük
séges ehhez az USA elnökének 
vagy bárkinek a konfirmálása?

Úgy tűnik, hogy ahogy 2000 
éve, ma is van tere a hazugság
nak, amit, ha elégszer monda
nak, észre sem vesszük, hogy ha
zugság. Virtuális valósággá válik. 

Hanuka ünnepe azonban 
emlékeztet bennünket a keve
sek győzelmére a sokaság felett, 
a minőség győzelmére a meny
nyiség felett, az igazság győzel

mére a hazugság felett, a fény 
győzelmére a sötétség felett.

Mesterünk, a lubavicsi rebbe 
tanítása szerint Izrael szellemi 
hasonmása mindannyiunk lel
kében ott van. Így egy Izraellel 
szembeni fizikai vagy szellemi 
támadás egyben a lelkünkön 
belüli tusára is utal. Hanuka 
arra tanít bennünket, hogy elég 
csak egyetlen lángot meggyúj
tanunk, hogy az igazság látha
tóvá legyen, és ha ezt megtesz
szük, minden okunk meglesz 
rá, hogy ünnepeljük a fény győ
zelmét a sötétség felett, a csoda 
győzelmét a természet felett, a 
hit győzelmét a kétely felett és 
az igazság győzelmét a hazug
ság felett! Hanuka száméách! 
Boldog hanukát mindenkinek!

(Köves Slomó rabbi beszéde 
alap ján, mely Hanuka első nap
ján hangzott el a Nyugati té ren)

Átadták a magyarországi zsidó 
közösség Hanukatalizátor dí
ját, amellyel a Bálint Ház min
den évben a közösség szolgála
tát kívánja díjazni. A december 
17én tartott díjátadón Fritz 
Zsuzsa, a Bálint Ház igazgató
ja elmondta: a díjat azzal a cél
lal alapították, hogy méltó mó
don ismerjék el azokat, akik ki
emelkedően aktívan veszik ki 
részüket a zsidó közösségi élet 
építéséből. Az egyéni kategóri
ában nyertes Steiner Zsófia, az 
Egység és a Gut Sábesz című la
pok főszerkesztője és újságíró
ja, a közösségi kategória díja
zottja pedig a Benjámin Óvoda.

Évzáró ebédet adott 
Áder János

Áder János december 18án tar 
totta meg szokásos ünnepi ebéd 
jét a magyarországi egyházak ve
zetőinek számára. A Sándor pa
lotában tartott, szűkkörű, ben 
sőséges eseményen az egyhá
zi vezetők mellett Orbán Viktor 
miniszterelnök, Kövér László, 
házelnök, Semjén Zsolt, minisz
terelnökhelyettes, Balog Zol
tán, az Emberi Erőforrások Mi
nisztériumának vezetője, Sol
tész Miklós, egyházügyekért fe
lelős államtitkár és Fülöp Attila, 
egyházügyi helyettes államtit
kár is részt vett. A magyar zsi
dó közösséget Köves Slomó, az 
EMIH vezető rabbija, Heisler 
András, a MAZSIHISZ elnöke, 
valamint Deblinger Eduárd, a 
MAOIH elnöke képviselte.  
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Hetiszakasz
József Egyiptomban

Szakaszunkban – Vájigás (1Mó 
 zes 44:1847:27.)  – Je hu dá el
mondja nagy védőbeszédét, 
melyben az egyiptomi alkirályt 
(akiről nem tudja, hogy azo
nos eltűnteladott testvérével, 
Józseffel) hitszegéssel vádolja, 
felajánlja, hogy ő marad Egyip
tomban Benjámin he lyett, aki
nél megtalálták az „el lopott” 
ezüst serleget. Olyan át érzéssel 
ecseteli az ősz apa fájdalmát, 

ha kedvenc (tízgyermekes…) 
„kisfia” nem tér haza – hogy 
József elérzékenyül, sírva fakad 
és megismerteti magát testvé
reivel. Utána hazaküldi őket 
minden jóval, és azt üzeni ap
jának, jöjjön Egyiptomba, háza 
népével egyetemben, és legyen 
a vendége. Ez meg is történik, 
Jákob „lemegy” Egyiptomba, 
és a család letelepszik Gósen 
földjén.

Zsidó híradó

Nyílt nap a Maimonidészben

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); 
  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

Már a második tanévre készül
nek a Maimonidész gimnázi
um vezetői és oktatói. A kö
zépiskolai felvételik közeledté
vel ismét nyílt napot tartottak, 
melyen az érdeklődő diákok és 
szüleik bepillantást nyerhettek 
az iskola mindennapjaiba és 
oktatási módszereibe. 

Mintegy húsz nyolcadikos 
diák és szüleik vettek részt a 
nyílt napon, melyen négy tan
órát tekinthettek meg az ér
deklődők: Köves Slomó rabbi 
(judaizmus), dr. Majoros Má
ria (matematika), Topor Kata 
(angol) és Stell Muski (hé
ber) óráját látogathatták meg. 
A tanórák megtekintése jó le
hetőség arra, hogy elsőkézből 
szerezzenek tapasztalatot a le
endő diákok és szüleik az isko
la légköréről, a gyerekek fejlő
dését támogató módszereiről 
és az oktatók felkészültségéről. 

A bemutatóórák után Szi
lánk Zsuzsa, az intézmény 
operatív igazgatója mutatta be 
az iskolát a szülőknek és a diá
koknak és áttekintette a részt
vevőkkel a tanév menetét is. 
A kötetlen beszélgetésen szó
ba került az iskola egyedi tan
menete és az intézmény által 
kínált lehetőségek széles ská
lája is. 

Az elmúlt hetek nagy ese
ménye volt az iskolában, hogy 
végre birtokba vehették a Tí
már utcai épületüket, amely
ben mostanra egy modern, a 
21. századi követelményeknek 
mindenben megfelelő oktatá
si központot hoztak létre: „A 
gyerekek imádják az új épü
letet, pillanatok alatt szok
tak bele és vették birtokba.” – 
meséli nagy örömmel Szilánk 
Zsuzsa a beköltözés fogadta
tását.   

József öröksége

József nem egyszerűen gazdag 
volt, hanem mesés vagyonnal 
rendelkezett. Egyiptom alkirá
lya volt, a fáraó bankára, sőt még  
az adó beszedésével is ő volt 
meg bízva. 

 Ha az abszolút hatalom ab
szolút mértékben képes meg
rontani valakit, érdemes elgon
dolkodni azon, hogy vajon egy 
olyan hatalmú és vagyonú em
bert, mint Józsefet, mi állított 
meg abban, hogy mégse essen 
ennek áldozatául.

József nem csak, hogy képes 
volt felülkerekedni ezeken a ki
hívásokon, de bizony még tehet
ségét és hatalmát is a közjó érde
kében terjesztette ki. És bár neki 
személyesen számos szenvedést 
és igazságtalanságot kellett ko
rábban átélnie, ez sem gátolta 
abban, hogy továbbra is becsü
lettel, bosszúvágy nélkül legyen 
képes közeledni az őt körülvevő 
világhoz.

Pedig József élményei va
lóban rémálomszerűek voltak. 
Még nagyon fiatal volt, amikor 
elrabolták, majd rabszolgának 
adták el, majd hamis vád alap
ján ítélték hosszú évekig tartó 
börtönbüntetésre. 

Józsefnek egyedülálló eré
nye volt, hogy ezeken a sérel

mein képes volt felülemelkedni, 
és működését az éhség megelő
zésének szentelni. Mivel a zsidó 
népet egészében véve is szokás 
Józsefhez hasonlítani, mindnyá
junkra háruló kötelesség, hogy 
mi is ezen erények útjára lép
jünk.

József ténykedésének a hatá
sa messze túlnyúlik saját korán, 
ugyanis nem „csak” a korabeli 
Egyiptomot mentette meg a fi
zikai éhségtől, de története mai 
napig spirituális táplálékul szol
gál mindnyájunk számára. 

József élete, még a legködö
sebb, legsötétebb időkben is ké
pes lámpásként szolgálni, hogy 
az utat megvilágítva irányt mu
tasson életünk zavarosnak tűnő, 
áthatolhatatlan labirintusain. 
Le gyünk szerények és ne fenn
héjázzunk. Éljünk egyszerű éle
tet. És ahogy a sikertől sem sza
bad megrészegülnünk, úgy a 
hullámvölgyektől sem kell túl
zottan félnünk. 

Éljünk úgy, mint József, aki 
mindnyájunk számára példa
ként áll az Istenben való feltét
len hit és töretlen bizalom meg
testesítőjeként.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

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 

Miért mászott fel a Rebbe egy furgonra?
Édesapám bojáni haszid volt, 
édesanyám családja pedig a Chá 
 bádhoz tartozott és még kis lány 
korából ismerte a Rebbe orosz
országi csa ládját.

A Rebbének – aki alatt most 
az előző rebbét, a Rebbe Rájácot 
ér tem – három lánya szüle
tett. Chájá Muská – aki később 
a következő Rebbe felesége lett 
–, Cháná és Séjná. Ez a három 
lány gyakran töltött időt vidé
ken, ahol a nagyszüleim, Lévi 
és Rochma Lagoivier is szíve
sen megfordultak, és jó kapcso
lat alakult ki a lányok és anyám 
között. 1917ben, a bolsevik for
radalom kitörésével megszakadt 
a kapcsolat a két család között. 
Végül 1935ben, Marienbadban 
látták egymást újra, ahová a szü
leim gyógykezelésre érkeztek. 
Ott találkoztak az előző Reb
bével, aki szintén a gyógyfür
dők miatt utazott oda az egyik 
lánya kíséretében, akivel ek
kor anyám felújította a barátsá
got, apám pedig sok időt töltött 
a Rebbével.

Amikor az előző Rebbe 1940 
ben New Yorkba érkezett, mi 
már több mint egy éve ott lak
tunk, és apám elment üdvözölni 
őt. Én akkor 14 éves voltam, és 
elkísértem apámat.

A Rebbe a Greystone Hotel
ben szállt meg. Emlékszem, hogy  
mikor beléptem hozzá, egy kis 
asztalnál ült. Kezet nyújtott. Rám  
nézett, és úgy éreztem, mintha 
kardként szúródott volna belém 
tekintete. Európában számos 
reb bével találkoztam, de egyi
küknél sem éreztem ilyet. Ettől 
a pillanattól fogva érzem, hogy a 
Chábádhoz tartozom.

A találkozó után egy vidám 
fárbrengent tartottak, sok fiatal 
részvételével. Ez is egy olyan do
log, ami megfogott a Chábáddal 
kapcsolatban. Apám rebbéje, a 
bojáni rebbe nagyon kedves em
ber volt, nagy tudós és bölcs ve
zető, de idős emberek vették kö
rül. Itt pedig hozzám hasonló, 
energikus fiatalok voltak.

Ebben az időben apám na
gyon sokat küzdött azért, hogy 
anyám szüleit Amerikába hozat
hassa. A nagyszüleim Belgium
ban ragadtak és átutazó vízumra 
volt szükségük, hogy a portugá

liai Lisszabonba utazhassanak, 
ahol már várták őket az apám 
által szerzett hajójegyek. Apám 
halolajjal üzletelt, és jó kapcso
latban volt több gőzhajótársa
sággal, így könnyen hozzájut
hatott a hajójegyekhez. A vízu
mokat azonban sehogy sem volt 
képes megszerezni, akármeny
nyi kenőpénzt is fizetett a hiva
talnokoknak. Volt egy náci, akit 
nem lehetett lefizetni, és az útjá
ban állt. Végül miatta nem tud
ták a nagyszüleim elhagyni Eu
rópát. Évekkel később tudtuk 

Publishing Societyt, a Chábád 
könyvkiadó vállalatát is. Na
gyon sokat tett azért, hogy a ha
szid irodalom művei, mint pél
dául a Rebbe Máhárás írásai, 
sokfelé eljussanak, és figyelem
mel kísérte a nyomtatás és kivi
telezés minden egyes fázisát.

Akkoriban a Chábád jesiva 
tanulója voltam, gyakran láttam 
munka közben és sokat beszél
gettünk.

Amikor az előző Rebbe el
hunyt, biztosan tudtam, hogy 
ki lesz az utódja. Az mindenki  

meg, hogy Auschwitzba depor
tálták őket.

Amikor egyértelművé vált, 
hogy nem érik el a hajót, apám 
felajánlotta a jegyeket az elő
ző Rebbének és családjának. 
Anyámtól tudta, hogy a Rebbe 
lánya, Chájá Muská és a férje 
szintén el akarják hagyni Euró
pát.

Nagyon hálásak voltak ezért, 
és miután letelepedtek New 
Yorkban, a következő Rebbe el
járt meglátogatni a szüleimet. 
Emlékszem rá abból az időből. 
Szürke öltönyt és szürke kalapot 
viselt, és a brooklyni haditenge
részeti hajógyárba járt dolgozni. 
A hajógyárban végzett munká
ja után a Chábád főhadiszállásá
ra ment, és ott folytatta a mun
kát. A Chábád oktatással és szo
ciális szolgáltatásokkal foglalko
zó részlegeit, a Merkos L’Inyonei 
Chinuchot és a Machne Israelt 
irányította. Ő felügyelte a Kehot 

dött. Ezután a gyerekekkel kez
dett játszani.

Eközben valaki berontott az 
üzletbe és így szólt: „A Rebbe 
felmászott egy kék furgonra! A 
tiéd az a furgon?” Kimentem, és 
nem győztem csodálkozni. Ek
kor a Rebbe elköszönt a gyere
kektől és folytatta az útját.

Úgy éreztem, hogy a Rebbe 
törődött a családunkkal, és min
dent megtett, hogy megtudja, 
hogy megy a sorunk. Igazság 
szerint a baromfiüzlet nem volt 
túl sikeres. Az is megesett, hogy 
a behajtó kopogtatott az ajtón
kon, pénzt követelve. Ezt már 
nem bírtam elviselni, és elmen
tem a Rebbéhez tanácsot kérni. 
Megtört szívvel, részletesen leír
tam a helyzetemet, elmagyaráz
tam, min megyünk keresztül és 
az áldását kértem.

A Rebbe végigolvasta a leve
lemet és így szólt: „Leibel, Isten 
megsegít”. Ez megerősített, de 
nem elégedtem meg ennyivel. 
„Rebbe!”, mondtam könnyes 
szemekkel, „Nem azt írja a Tal
mud, hogy amit a cádik elhatá
roz, azt az Örökkévaló teljesíti?”

A Rebbe megismételte: „Is
ten megsegít”. Ezt már nem 
is hallottam a sírástól, és azt 
mondtam: „Addig nem megyek 
el, amíg a Rebbe nem hoz egy 
határozatot!”

Rám nézett, látta elkeseredé
semet, és végül így szólt: „Úgy 
kell lennie, ahogy mondtad."

Mi történt ezután? Nem 
nyertem a lottón, és az utcán 
sem találtam egymillió dol
lárt. De lassan kikecmeregtem 
a gödörből, és sikeressé váltam. 
Hosszú időbe tellett. A felesé
gem és én évekig szinte rabszol
gaként dolgoztunk, mire a saját 
lábunkra tudtunk állni. De azt 
elmondhatom: az évek múltá
val láttuk beteljesedni a Rebbe 
áldását.

Leibel Bistriczky rabbi

Leibel Bistriczky rabbi egy kóser üzlet tulajdonosa volt 
Manhattanben és a Hatzalah mentőszolgálat egyik első 
önkénteseként dolgozott. 2013ban hunyt el, 86 évesen. 

Az interjúk 2005ben és 2006ban készültek.

számára világos volt, hogy rend
kívüli tudással bír, de nekem sze
rénysége és alázata tűnt fel leg
inkább. Szeretnék néhány pél  
dát felsorolni.

1954ben a családommal a  
New Jerseybeli Vinelandbe 
köl töztünk, ahol baromfifarmot 
működtettem. Gyakran utaztam 
New Yorkba. Egy alkalommal a 
Kingston Avenuen parkoltam 
le a furgonommal. A feleségem 
és a gyerekek az autóban ma
radtak, én pedig kenyeret és te
jet vettem az egyik üzletben. Ek
kor a feleségem észrevette, hogy 
a Rebbe ott sétál az utcán, nyil
vánvalóan az édesanyja házából, 
mely a Kingston és President 
utca sarkán állt, ment a Chábád 
főhadiszállására. A Rebbe is ész
revette a feleségemet, és oda
ment a furgonhoz. Fellépett a 
platójára és beszélgetni kezdett 
a feleségemmel. A megélheté
sünkről és hasonlókról érdeklő

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

HERE’S 
my 

STORY “HE CARED ABOUT 
OUR FAMILY”
RABBI LEIBEL BISTRITSKY

Generously
sponsored

by the

ב“ה

שבת פרשת חקת, י׳ תמוז, תשע״ה
Shabbos Parshas Chukas, June 27, 2015

Icome from a family of chasidim. My father was a 
Boyaner chasid, while my mother’s family was Chabad, 
and she had a connection — from the time that she was 

a young girl — to the family of the Rebbe in Russia.

The Rebbe — I’m speaking now about the Previous Rebbe, 
the Rebbe Rayatz — had three daughters, Chaya Mushka 
— who would later marry the future Rebbe — Chana 
and Shaina. These three girls would spend time in the 
countryside, where my grandparents, Levi and Rochma 
Lagovier, also liked to spend time, and there my mother 
and the three girls would be together. This went on until 
1917, when the Russian Revolution broke out. After that, 
my mother lost contact with them until 1935, when she 
and my father went to a health resort in Marienbad. 
There they met up with the Previous Rebbe, who was 
taking the restorative waters. One of his daughters had 
accompanied him there, and my mother was able to 
renew the friendship. As well, my father got a chance to 
spend considerable time with the Rebbe.

In 1940, when the Previous Rebbe arrived in New York, 
we were already living here for over a year, and my father 
made it a point of going to welcome him. I was 14 at the 
time, and I was invited to come along.

The Rebbe was staying at the Greystone Hotel, and I 
remember that when we came in, he was sitting at a small 
table. He gave me his hand. At that moment he looked 
at me and I felt his eyes piercing me like two swords. In 
Europe I had met many other Rebbes, but never before 
had I experienced such a feeling and, ever since, I’ve been 
connected to Chabad. 

After the meeting there was a joyous farbrengen, full of 
young people. That’s another thing that attracted me to 
Chabad. My father’s Rebbe, the Boyaner Rebbe, was a 
very sweet person, a talmid chacham, a wise sage, but he 
was surrounded by old people. Here were people like me, 
full of energy, and this also pulled me over to Chabad.

At this time, my father was trying very hard to bring 
over my mother’s parents to America. They were stuck 

in Belgium and needed a transit visa to Lisbon, Portugal, 
from where my father had arranged a boat passage for 
them. My father had a fish oil business, on account of 
which he had very close connections with steamship 
lines, and he was able to procure two tickets for them. But 
no matter what he did — the sums of money he spent to 
pay off officials — he could not get them that transit visa. 
There was one Nazi who refused to be bought and who 
stood in the way and, because of him, my grandparents 
never did make it out of Europe. Years later I found 
records that they were sent on a transport to Auschwitz.

When it became apparent that they would never make it 
to the boat, my father offered the tickets to the Previous 
Rebbe for his family. My mother knew that the Rebbe’s 
daughter, Chaya Mushka, and her husband were also 
trying to leave Europe. 

They were very grateful for this, and once they settled 
in New York, the future Rebbe used to come and visit 
my parents often. I remember that at the time, he wore 
a gray suit and gray hat, and that he commuted to work 
at the Brooklyn Navy Yard, but we had no idea what he 
did there.
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Kóser konyha
Karamell

tejes, tojás, gluténmentes

1 pohár tejszín
¾ pohár vaj
2 kk. durva szemű só
2 pohár cukor
¼ pohár víz

A tejszínt, a vajat és a sót 
kis lángon addig melegítjük, 
amíg a vaj felolvad. A cukrot 
és a vizet mély, vastag aljú 
lábosba tesszük, közepes tű
zön felolvasztjuk, majd ad
dig főzzük, míg kissé meg
sötétedik. Ne kevergessük, 
csak mozgassuk át óvatosan 
a lábost, ha azt tapasztaljuk, 
hogy a cukor nem egyenle
tesen karamellizálódik. Mi
nél mélyebb színt kap a cu
kor, annál erősebb lesz a ka
ramellíz. Amint elértük a 
kívánt fokot, azonnal önt
sük bele a meleg vajas keve
réket a karamelles lábosba, 
és keverjük meg alaposan. 
Előfordulhat, hogy hirte
len erőteljesen buborékozni 
kezd az egyveleg, ezért fon
tos, hogy magas falú lábos
sal dolgozzunk. Vegyük le a 
tűzről és töltsük üvegedény
be. Hűtőszekrényben egy 
hónapig eláll.

A tejszín mindenképpen 
kó sersági pecsétet igényel. 
Van nak, akik a tiszta vaj hasz  
nálatát hechser nélkül is meg
engedik, ha azonban oda  
figyelünk arra, hogy csak 
chá láv jiszráelt, vagyis zsi
dó által ellenőrzött módon 
fejt tejet fogyasszunk, akkor 
használjunk kóser vajat. 

Milton Friedman nevét veszi fel 
a Zsigmond Király Egyetem 

A Zsigmond Király Egyetem új 
fenntartója, az EMIH hosszú távú 
stratégiája alapján azt a célt tűz
te ki, hogy a megújuló egyetem 
meg határozó szerepet töltsön be 
a magyar felsőoktatásban – derült 
ki a csütörtökön tartott sajtótájé
koz tatón. Ennek szellemében az  
intézmény Milton Friedman 
Egye tem néven folytatja műkö
dé sét. Ebben a törekvésben a né  
hai Milton Friedman, Nobeldí jas,  
magyarzsidó származású köz
gazdász családja és a szellemi örök  
ségét gondozó alapítvány az egye
temet formálisan is támogatja.

A megújuló egyetem azt a tö
rekvését fejezi ki a névválasztás
sal, hogy a társadalomközeli in
nováció, és így a magyarorszá
gi K+F tevékenységet támogató 
üzleti képzés kiemelkedő sze
replője legyen. Célja, hogy olyan 
oktatási programokat indítson, 
amelyek kiegészítik az állami 
egyetemek tevékenységét. Az in

tézmény és fenntartója kiterjedt 
nemzetközi egyetemi kapcso
latain keresztül a magyarorszá
gi innovációs eredmények piac
ra vitelét segíti elő. Az amerikai 
Touro College berlini campusá
val együttműködve akkreditált 
német alapfokú üzleti képzést 
indít angol nyelven. A Tel Avivi 
Bar Ilan Egyetemmel pedig kö
zös tréning programot és startup 
központot indít a technológi
ai kutatási eredmények piaci 
transzferének támogatására.

2018ban számos új ma
gyar nyelvű szakképzés is in
dul. Egyebek mellett pilóta és 
kap csolódó informatikai képzé
si program kezdődik. A sport lé
te sítménymenedzsment, az on
line pénzügyszámvitel és a szo
ciális gondozó oktatási egységek 
a piaci igények és a küldetés kö
zös metszetében születtek. Az 
egyetem teljes mértékben világi 
képzést nyújt; státusza egyházi 

fenntartású világi magánegye
tem, amely piaci alapon műkö
dik, és alkalmazott tudományok 
egyetemeként biztosít oktatást.

***
Milton Friedman (19122006)  
a XX. század egyik legbefolyáso
sabb közgazdásza volt. Magyar, 
zsidó szülőktől származott, New 
Yorkban született. 1976ban ka
pott Nobeldíjat. Ronald Reagan 
és Margaret Thatcher konzerva
tívneoliberális gazdaságpo li ti
kájának fő kidolgozója volt. Né
zetei nagyban befolyásolták a 
különböző nemzetek kormánya
inak felfogását a gazdasági fej
lődésről, a piacok és a monetá
ris politika szerepéről a gazda
sági egyensúlyban, valamint a 
technológia és az innováció fon  
 tosságáról az összefonódott nem
zetközi pénz és munkaerőpia
cok teremtette versenyben. Né
zetei nagy befolyással voltak több 
ország oktatáspolitikájára is.   

A rabbi válaszol

Cicit-rojt, mint hanukai kanóc
Kedves rabbi!
Hanuka első estéjén szembesül
tünk vele, hogy elfelejtettünk az 
olajmécsesekhez kanócot venni. 
Eszünkbe jutott a szukkoti cik
ke arról, hogy micvára használt 
dolgokat fel lehet új micvára 
használni – innen jött az ötlet, 
hogy a gyerekek leszaggatott cicit 
rojtjaiból készítenénk kanócot. 
Ez háláchikusan vajon rendben 
van? 

Üdvözlettel: Zsófi

Kedves Zsófi!
Az említett cikkben („Ma még 
szent, holnap szemét?”, Gut sábesz ma
gazin, 20. évfolyam 4. szám) olyan 
tár gyakról volt szó, melyek ön
ma gukban nem szentek, de mic  
vára használtuk őket. Valóban 
ilyen a cicit rojtja is. Ezeket a 

RöMá (Sulchán áruch OC 21:1.) sze
rint nem szabad megszégyenítő
en kezelni azután sem, hogy már 
nincs rájuk szükség: csak be
csomagolva lehet kidobni őket 
de jobb, ha gnizába tesszük. Az 
Álter rebbe (uo. 1. végén) a Mágén 
Ávrahám alapján (uo. 1.) ehhez 
azt tette hozzá, hogy ugyan
ilyen jó másik micvára használ
ni az ilyen tárgyakat (pl. cicit 
leszakadt rojtját könyvjelzőnek 
hasz nálni egy szent könyvben). 
A Talmud ugyanis azt mondja 
(Bráchot 39b.), hogy helyes továb
bi micvát végezni egy korábban 
szent célra használt tárggyal. 
Ebből következik, hogy a lesza
kadt cicit rojtokból csinálhatunk 
hanukai lánghoz kanócot. 

Mindössze egy responsum
ban (Or löCijon 4. kötet 44:10.) ta

láltam ennek ellentmondó véle
ményt, eszerint megszégyenítő a 
hanukija kanócaként használni 
egy leszakadt cicit rojtot. Szerin
tem azonban ez nem állja meg a 
helyét, gondoljunk csak arra a 
máglyára, amit Szukkotkor es
ténként a Szentélyben gyújtot
tak a szimchát bét hásoévá ün
nepséghez, és amit a kohénok 
elhasznált a Szentély szolgálatra 
való ruháiból készült fáklyákkal 
lobbantottak lángra (Szukká 51a.). 
Vagyis, ahogy a mi esetünk
ben is, egy korábban szent célra 
használt ruhadarabbal gyújtot
tak meg egy micvalángot. Eb
ből a párhuzamból látjuk, hogy 
a mi esetünkben is lehet kanó
cot csinálni a ciceszből. 

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch


