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Széder esték 
nagy választékban

Információ és jelentkezés: 268-0183; 
posta@zsido.com, Keren Or 

Központ Bp., V., Károly krt. 20.
Online fizetési lehetőség: 

www.fizetes.zsido.com
Széder fiataloknak a Csányi5-ben 

Faith Asherrel
Ez az este különb, mint a többi!

Időpont: 
március 30. péntek 19:30

Cím: 1077 Budapest, Csányi u. 5.
Részvételi díj: 30 év alatt 

ingyenes (regisztráció kötelező)

Családi Széder 
a Bét Menáchemben 

Oberlander Báruch rabbival 
és Nógrádi Bálinttal
Itt nem leszel egyedül!

Időpont: március 30. péntek 20:00 
és március 31. szombat 20:00

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 
32. (Bét Menáchem Iskola)

Részvételi díj: 1 500 Ft/fő

Széderek Óbudán 
Köves Slomó rabbival

Otthoni ízek, otthoni hangulat
Időpont: március 30. péntek 19:30 

és március 31. szombat 20:00
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 

163. (Óbudai Zsinagóga)
Részvételi díj: 5 000 Ft/fő – (10 fős 
csoportoknak 20% kedvezmény)

Széder Újlipótvárosban 
Smulik Glitzenstein rabbival
Nem kell, hogy tapasztalt légy, 

csupán hozd a jókedved 
és a tiszta szíved!

Időpont: március 30. péntek 19:00
Cím: 1137 Budapest, 

Vígszínház u. 3.
Részvételi díj: felnőtteknek 

3.000.-Ft, gyerekeknek 1.500.-Ft, 
2 éves korig ingyenes

A kovászoseladási meghatalma-
zá sokat március 29-én délig kér-
jük eljuttatni Oberlander rabbi-
hoz vagy a Keren Or Központ 
(Budapest 1052, Károly körút 
20., fax: 342-7876).  

„Európa álomvilágban él”
Európai rabbik konferenciája 

300 rabbi, köztük az egyik izrae-
li országos főrabbi gyűlt össze az 
Európai Rabbi Központ (RCE) 
konferenciáján, hogy „ráébresz-
szék az Európai Uniót, hogy 
veszélyes álomvilágban él”. Ma-
gyarországot Oberlander Báruch 
rabbi, a Budapesti Ortodox Rab - 
binátus vezetője képviselte. 

„Azt kívánjuk elérni, hogy a 
döntéshozók mind uniós, mind 
pedig állami szinten, összehan-
golt akció keretében lépjenek 
fel az antiszemitizmus erősödé-
sével szemben” – jelentette ki 
Menachem Margolin rabbi, az 
RCE vezetője a Bukarestben tar-
tott tanácskozáson.

Margolin rabbi elmondta, 
hogy az antiszemita incidensek 
növekvő száma mellett a rasszista 
politikai erők felemelkedése és a 
zsidó vallási szokásokat korlátozó 
törvények bevezetése is aggoda-

lommal tölti el az európai zsidó 
közösségeket. A küldöttek szerint 
az Európai Unió feladata lenne a 
szabad vallásgyakorlatot biztosí-
tani a kisebbségek számára is.

„Korábban még soha sem ta-
pasztaltam ennyi aggodalmat 
az európai zsidó közösségek-
ben szolgáló rabbi kollégáim-
tól. Ahelyett, hogy a zsidó kö-
zösségek életének szervezésé-
vel és gazdagításával töltenénk 
az időnket, a létünket fenyege-
tő törvények elleni küzdelem-
mel kell foglalkoznunk. Ha ezek 
a törvények életbe lépnek, ak-
kor bizonyos országokban a zsi-
dó közösség megszűnésével kell 
számolnunk. Ezek a szabályozá-
sok korlátoznák a kóser élelmi-
sze rek gyártását, a kóser vágást, 
a körülmetélést, a hagyomá nyos 
zsidó viseletet és más alapvető 
dolgokat. Bizonyos politiku sok 

saját, populista céljaikra hasz-
nálják fel ezeket az ügyeket” – 
mondta Margolin rabbi. „Az Eu-
rópai Uniónak rá kell ébrednie, 
hogy veszélyes álomvilágban él. 
Nagyszabású felvilágosító kam-
pányba kezdünk, és az EU min-
den tagállamának veze tőit meg-
keressük. Üzenetünk egyszerű: 
Önök azt állítják, hogy hisznek 
a vallásszabadságban, melynek 
biztosítása az uniós tagság egyik 
alapfeltétele. Bizonyítsák hát be! 
… Pusztán szavakkal azonban 
már nem érünk el eredménye-
ket. Konkrét akciókat várunk 
el az EU vezetésétől, melyekkel 
egyértelművé teszik, hogy az ef-
féle korlátozások idegenek az 
európai értékektől, toleranciá-
tól és kultúrától.   Aki pedig vét 
ezen értékek ellen, annak súlyos 
következményekkel kell számol-
nia” – tette hozzá.

Oberlander Báruch rabbi „Modernkori kérdések a zsidó nevelésben” címmel tartott előadást a konferencián
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Hetiszakasz
A papok törvényei 

Pársát Cáv (2Mózes 6:1–8:36.)  
a Tóra harmadik köny vé nek 
má sodik hetiszakasza. Ma gát  
az egész harmadik könyvet 
„Vá jikrá”-nak neve zik (a könyv 
el ső szava után), de egy másik 
neve is ismert, amely a könyv 

központi témá já ra utal. Ez az 
el nevezés a „To rát Kohánim” 
(a papok törvényei), mivel a 
könyv középpontjában a papi 
feladatok, és ezek között is ki-
tüntetett helyen az áldozatho-
zatalok állnak.

Zsidó híradó

Könyvbemutató: Az 1848/49-iki 
magyar szabadságharcz és a zsidók

Imaidők a következő hétre:

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima; 
  9:00: Pénteken ima után Elsőszülöttek Szijumja 
Vasárnap-csütörtök: 18:50: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18:45: Kábálát Sábát, ünnepi ima, majd Széder 
Szombat: 9:15: Reggeli ima 
  19:00: Délutáni ima, ünnepi ima, majd Széder

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6:30: Reggeli ima
Péntek: 6:00: Reggeli ima; 
  7:00: Elsőszülöttek szijumja; 19:00: Ima; 19:30: Széder 
Szombat: 10:00: Reggeli ima; 19:00: Ima 20:00: Széder
Vasárnap: 10:00: Reggeli ima; 19:15: Délutáni és esti ima

A MI CIKKEINK KÓSEREK!

ADÓJA 2×1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL 

A GUT SÁBESZT TÁMOGATJA!

KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA SZERVEZETEINKET ADÓJA 2×1%-ÁVAL! 
EGYHÁZI 1%: EMIH TECHNIKAI SZÁM: 1287 
TÁRSADALMI SZERVEZETEK 1%: CHÁBÁD LUBAVICS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA: 19663038-1-42
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.KOSEREGYSZAZALEK.HU

Csak egy kis lökés kell...
Heti tórai szakaszunk a követ-
kezőt mondja: „Az oltáron levő 
tűz pedig égjen azon, el ne alud-
jék; gyújtson meg rajta a pap fát 
reggelenként.” (3Mózes 6:5.)

A Talmud mutat rá arra, 
hogy habár a tűz a mennyekből 
ereszkedett le, emberi közremű-
ködésére is szükség volt, hogy 
folyamatosan égjen.

Ezzel kapcsolatban egy kér-
dést fogalmazhatunk meg – 
amelyet valójában akár az egész, 
Szentélyben végzett szolgálat 
valamennyi részletére, illetve 
mindennapi életünkre is kiter-
jeszthetünk: miért van szüksége 
Istennek a mi erőfeszítéseinkre, 
szolgálatunkra? Hiszen ő nyil-
ván képes előteremteni bármit, 
amire csak szüksége van.

Fenti kérdésre a Talmud 
egyik történetén keresztül talál-
hatjuk meg a választ. Chániná 
ben Dosza rabbi egyszer egy ha-
talmas követ pillantott meg, s el-
határozta, hogy ő azzal fog hoz-
zájárulni a Szentélyhez. A kő 
azonban túl nagy volt ahhoz, 
hogy egyedül képes legyen meg-
mozdítani, segédmunkások ra  
pe dig, akik cipelték volna he-
lyet te, nem tellett neki. Ekkor  
hirtelen látomása támadt, amely- 

ben Isten azt mondta neki, hogy 
a hatalmas követ épphogy csak 
kisujjával próbálja megtolni. 
Chániná ben Dosza rabbi betar-
totta az utasítást, s kisujjával épp 
csak elkezdett hozzáérni a hatal-
mas szikladarabhoz, amikor se-
gítő angyalokat pillantott meg, 
akik segítettek neki elcipelni azt 
egészen a Szentélyig.

Vajon mit tanít számunkra a 
fenti történet? 

Sokszor olyan kihívásokkal  
találjuk szembe magunkat, 
ame lyek kezdetben legyűrhetet-
len nek tűnnek. Azonban még 
az ilyen helyzetekben sem sza-
bad szem elől téveszteni a tényt, 
hogy mindaz, amit Isten kér tő-
lünk, minimális: csak egy kisujj-
nyi erőkifejtés. A hozzájárulás 
maradék részéről már ő gondos-
kodik.

Lehetőségünk van rá, hogy 
csupán egy kisujjnyi erőfeszítés-
sel a végtelen kapuját nyissuk ki 
magunk előtt. És ha megtesszük 
ezt a minimális erőfeszítést, 
olyan dolgokban lesz részünk, 
amiről álmodni sem mertünk 
volna korábban. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

rabbi írása nyomán

Reprint kiadásban jelentette 
meg a Zrínyi kiadó Dr. Bern-
stein Béla rabbi Az 1848/49-iki 
magyar szabadságharcz és a 
zsidók című könyvét, amely a 
magyar zsidók történetét dol-
gozza fel a 1848-49-es szabad-
ságharcban. A mű először a 
forradalom ötvenedik évfor-
dulóján jelent meg. A reprint 
kiadás a Magyar Honvédség 
megalapításának 170. évfor-
dulója alkalmából készült el.

Az eseményen Dr. Isaszegi 
János nyugalmazott vezérőr-
nagy elmondta, hogy a könyv-
ből megtudhatjuk, hogyan vi-
selkedett az Osztrák-Magyar 
Monarchia a zsidókkal. Dr. 
Gerő András történész kitért 
arra, hogy milyen fontos idő-
szak volt a magyarországi zsi-
dóság történetében a kiegye-
zés utáni korszak, azonban 

felhívta a közönség figyelmét 
arra is, hogy a magyar állam 
pár évtized múlva azoknak a 
zsidóknak a leszármazottait 
küldte munkaszolgálatra, akik 
a szabadságharc idején őszin-
te lelkesedéssel álltak a ma-
gyarok mellé.

Végül Köves Slomó tábo-
ri főrabbi a Tábori Rabbinátus 
kezdeményezéséről beszélt, 
melynek keretében megjelent 
Bersntein könyve, valamint a 
Magyar hadviselt zsidók arany-
albuma. Emellett hamarosan 
megjelenik a Hadbavonult Iz-
raelita Katonák Imakönyve is.

A könyvbemutatót követő-
en Gerő András Szétesett zsi-
dóság, antiszemitizmus és az 
aranykor mítosza címmel tar-
tott előadást a Zsidó Tudomá-
nyok Szabadegyeteme törté-
nelmi kurzusának keretében.
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Velem és a Rebbével történt

Chábád küldöttnek lenni csapatmunka

Yosef Yitzchak (Yossy) Gold-
mannak hívnak. A nevemet 
az előző rebbe, Yosef Yitzchak 
Schneerson rabbi után kaptam, 
mert nem sokkal a halála után 
születtem. Amikor kihirdették 
a nevemet a körülmetélés so-
rán, hirtelen nagy csend támadt, 
mert az első olyan gyermekek 
között voltam, akit a Rebbéről 
neveztek el. A közösségben még 
frissen élt a hatalmas veszteség 
érzése.

Ahogy egy rebbéről elneve-
zett gyerekhez illik, a tanulmá-
nyaim befejezése után az ak-
kori rebbe, Menáchem Mendel  
Schneerson rabbi küldöttjeként  
a világ egy távoli pontjára köl-
töztem, nevezetesen Dél-Afri-
ká ba. Ez 1976-ban történt, 
részben Mendel Lipskar rabbi 
kezde ményezésére, aki az első 
Chá bád küldött volt ott. Koráb-
ban együtt tanultunk a jesivában 
és barátok lettünk, így szerette 
vol na, ha csatlakozom hozzá.

Már az esküvőm előtt beszélt 
velem erről, de akkor úgy gon-
doltam, hogy még rám fér egy 
kis tanulás. Amikor elérkezett-
nek véltem az időt, több lehető-
ség közül választhattam. Ami-
kor levelet írtam a Rebbének, 
és felsoroltam a szóba jöhe-
tő városokat, válaszlevelében a 
Rebbe a Johannesburg szót húz-
ta alá, egy tollvonással kijelölve 
az utamat, s velem együtt a fe-
leségemét és két kisgyermekün-
két is. 

Dél-Afrika igazán a szá-
munkra való hely volt. 1976-
ban költöztünk oda, és többet 
vissza sem néztünk. Nem tu-
dom, hány olyan Chábád kül-
dött van, aki úgy kötelezte el 
magát egy életre egy város mel-
lett, hogy még sohasem járt ott 
korábban. Mi éppen így tettünk. 
Hittem a Rebbének, hogy ez az 
a hely, ahol lennem kell. Az volt 

az életcélunk, hogy segítsünk a 
johannesburgi zsidóknak.

A mi közös célunk volt ez, 
mert a Rebbe számára a felesé-
gek is nagyon fontosak voltak. 
Azoktól, akik nem írták meg, 
hogy a feleségük mit gondol 
a küldetésről, a Rebbe mindig 
megkérdezte válaszlevelében: 
„Mindkettőtök nevében írsz?" A 
Rebbe egyértelművé tette a kül-

és a zsidóknak nincs okuk a pá-
nikra, nem kell elmenekülniük 
az országból. A közösség egy-
harmadát így is elvesztettük, de 
sokkal többen mentek volna el a 
Rebbe állandó tanácsai és bizta-
tása nélkül.

Még olyan zsidók is a mara-
dás mellett döntöttek, akik egy-
általán nem voltak vallásosak. 
Csak azért, mert a Lubavicsi 

A Messiás után pedig még jobb 
lesz”. Az ő meggyőződése és op-
timizmusa volt a siker kulcsa, 
szavát egész Dél-Afrikában ko-
molyan vették. 

Egyszer konfliktusba kerül-
tem azokkal, akik az Izraelbe 
ván dorlást propagálták. „Miért  
van a Rebbe az alija ellen?” Így 
feleltem: „A Rebbe nem az ali-
já ról vagy Izraelről beszél. A 
Reb be azt mondja, hogy nincs 
ok elmenekülni Dél-Afrikából.” 
Egyébként a letöbb ember, aki 
el ment, nem Izrael felé vette az 
útját, hanem Amerikába, Kana-
dába vagy Ausztráliába költö-
zött.

1994-ben, a Nelson Man-
delát hatalomra segítő válasz-
tás előtt az emberek nagyon ag-
gódtak. Mindenki a legrosz-
szabbra készült. És mi történt 
valójában? A választások napja 
a leggyönyörűbb, legboldogabb 
és legharmonikusabb nap volt, 
amikor az emberek – feketék 
és fehérek – együtt álltak sorba, 
hogy szavazhassanak, nagysze-
rű hangulatban és soha nem ta-
pasztalt egységben.

A média ritkán használja a 
csoda kifejezést. Mégis ezt a szót 
lehetett hallani a nemzetközi tu-
dósítóktól, akik a választások 
miatt érkeztek az országba. For-
radalmat akartak dokumentál-
ni, ehelyett azonban egy békés, 
demokratikus átmenet tanúi le-
hettek. A közösség egyik tagja 
felhívott és ezt mondta: „Beiga-
zolódtak a Rebbe szavai.” 

Yossy Goldman rabbi 

Rebbe nyilvánosan kijelentette, 
hogy biztonságban lesznek. Af-
rika más területein erőszakos 
megmozdulások voltak, ami-
kor a brit, francia és belga gyar-
mati kormányokat véres felke-
lések során megdöntötték. Dél-
Afrikában azonban nem történt 
ilyesmi. Mégis, az emberek min-
den incidens után – mert azért 
volt erre is példa – tudni akar-
ták, hogy mit mond a Rebbe. 

Emlékszem, egyszer egy kü-
lönösen erőszakos incidenst kö-
vetően az emberek megkérdez-
ték: Ez már a vég kezdete? Mi 
most a Rebbe véleménye? A 
közösség nyomására levelet ír-
tam a Rebbének, aki így vála-
szolt: „Már közöltem, mit gon-
dolok. Ne aggódjatok. A zsidók-
nak jó sora lesz Dél-Afrikában, 
egészen a Messiás eljöveteléig. 

döttei számára, hogy nem dönt-
hetnek egyedül, és nem állíthat-
ják kész tények elé a feleségüket. 
A Rebbe számára fontos volt, 
hogy közölje: ez csapatmunka, 
amiben egymás partnereinek 
kell lenniük.

Hála Istennek, a feleségem 
boldog volt a Rebbe döntésével, 
pedig nagyon távoli és furcsa 
helyre küldött minket. Ne felejt-
sük el, hogy az még a régi Dél-
Afrika volt. Apartheid rendszer, 
rasszizmus, csak fehérekből álló 
kormány, szavazati jog nélküli 
fekete lakosság. 

Amikor elkezdődött az át-
alakulás, a zsidókat nagy aggo-
dalom töltötte el. Féltek, hogy 
bosszúhadjárat kezdődik, erő-
szak lesz és káosz. A Rebbe 
azonban biztosította az embere-
ket, hogy minden rendben lesz, 

Yossy Goldman rabbi 1976 óta a Rebbe küldöttje Dél-Afrikában. 
Az interjú 2014 októberében készült.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 
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Kóser konyha
Szábich: reggeli Irakból
A szábich olajban kisütött 
pad lizsán-szeletekkel, ke-
mény tojással és krumpli-
val, salátával megtöltött pi-
ta, melyet tchinával (sze-
zám mag krém), vagy am  bá- 
val (indiai eredetű, fűszeres 
man gókrém) locsolnak meg.  
Ez a húsmentes étel Irak ból 
ered, ahol eredetileg szom-
baton fogyasztották regge-
lire. 

párve

1 nagy padlizsán, 
  hosszú csíkokra vágva
Olaj a sütéshez
Só
Paradicsom, uborka 
  és petrezselyem a salátához
Tchina (elkészített 
  szezámmag krém) 
  és/vagy amba (mangószósz)
Fejenként egy pita 
  és egy keménytojás
Főtt krumpli (elhagyható)
A padlizsáncsíkokat 3-4 ki-
sebb darabra vágjuk, majd a 
darabokat papírtörlőre fek-
tetjük, és megszórjuk só-
val. 30 percnyi állás után ki-
nyomkodjuk belőle a folyadé-
kot, és kevés olajban mindkét 
oldalán aranyszínűre süt-
jük. Egyszerre annyi padli-
zsánt tegyünk a serpenyőbe, 
amennyi egy rétegben bele-
fér. Eközben a saláta hozzá-
valóit megmossuk, és apró-
ra vágjuk, majd összekever-
jük, a keménytojást és a főtt 
krumplit (amennyiben hasz-
nálunk) felszeleteljük. A piták 
felső részét levágjuk, és a zse-
bet kedvünk szerint megtölt-
jük az előkészített töltelékkel.

„Mintha sót szórnának a sebünkre” 
Fejedelmi fogadtatásban részesült a terrorista, aki megölt egy magyar jesivadiákot
Rádzsái Hádád huszonegy évvel 
ezelőtt, 1997-ben gyilkolta meg 
Gáv riel Hirschberget, vagyis 
Hirsch berg Gábort, Jeruzsálem 
Óvárosában, ugyanott, ahol a 
múlt héten a négygyerekes Adiel 
Kolmannal végzett egy másik 
terrorista. Míg Kolman táma-
dóját a helyszínen agyonlőtték, 
addig Hádád börtönbüntetést 
kapott. Most pedig kiszabadult, 
és hazaréve – mi sem lehetne 
természetesebb? – hatalmas ün-
neplésben részesült. Megérkezé-
sekor nem más, mint a Palesztin 
Autonómia feje, Mahmud Áb- 
 bász fogadta őt szívélyesen a sa-
ját rezidenciáján rendezett ün-
nepségen. 

 nut által szervezett csoporttal 
lá togatott először Izraelbe. „Ezt 
követően aktív részese volt a 
nyolcvanas évek végi, korai pes-
ti cionista mozgalomnak” – me-
séli Benjámin. Gábor bekapcso-
lódott a frissen alakult szarvasi 

tanulás után 1997-ben. Rádzsái  
Hádád automata fegyverrel nyi-
tott rájuk tüzet a Sáár Sechem 
irá nyából, ahol a mai napig rend-
szeresek az atrocitások. Gáv - 
riel a helyszínen életét vesztette, 
súlyosan sérült barátjának sike-
rült elmenekülnie és segítséget 
kérnie.

Ez a terrorista az, akit a palesz-
tin hatóság vezetője most meg- 
áldott, hozzátéve: „A bebörtön-
zöttek ügye különleges fontos-
sággal bír a palesztin vezetés szá - 
mára, mely az elnyomó hatalom  
börtöneiben fogva tartottak mi-
előbbi kiszabadításáért fárado-
zik. A fogadáson a Palesztin Ha - 
tóság számos egyéb vezető tiszt-
ségviselője is részt vett, többek  
között a Palesztin Autonómiát  
irányító Fatah (PFSZ) ter ror-
szer vezet jeruzsálemi ügye  kért  
felelős vezetője, Ádnán Reit is. 

A Hirschberg család, amikor 
az izraeli újságokból megtudták, 
hogy Haddad kiszabadult, és ün-
nepéllyel várták Rá mál láhban, 
akkor újra átélték a fáj dalmat, 
amelyet Gávriel elvesz té se jelen-
tett, mondja Benjámin, hozzáté-
ve, a fájdalom mellett dühöt is 
éreznek, amiért a nyugati világ 
által legitim politikusként kezelt 
Ábbász a gyilkosságot dicsőítő 
beszéddel és minden bizonnyal 
magas életjáradék kal honorálta 
Háddád tettét. „Gabi elvesztése 
életünk végéig fájó seb marad. A 
gyilkosa kiszabadult, szabadulá-
sának körülményei pedig mind-
annyiunk számára olyan, mint-
ha sót szórnának erre a sebre.”

tábor munkájába is, majd 1990-
ben vándorolt ki Izraelbe, és né-
hány évvel később bevonult a 
hadsereg Goláni nevű egysé-
gébe, melynek katonái kulcs-
fontosságú szerepet játszanak a 
legtöbb katonai akcióban. Har-
colt Libanonban és Gázában is. 
„1996-ban, katonai szolgálatát 
követően, jesivabeli tanulmá-
nyait megszakítva, a Bét Perec 
alapítvány önkénteseként tért 
vissza egy fél évre Budapestre, és 
zsidó filozófiát tanított.” – foly-
tatja bátyja történetét Benjámin. 
– „Ezt követően nyert felvételt a 
Jeruzsálem óvárosában működő 
Áteret Kohánim nevű jesivába, 
ahol rabbijai – tudása és elhiva-
tottsága okán - nagy jövőt jósol-
tak neki.”

Innen, óvárosi jesivájából in-
dult a szállása felé Gávriel és ba-
rátja egy késő éjszakába nyúló 

„Gabinak fontos volt, hogy 
a Siratófal közelében tanuljon, 
és a saját biztonságát kockáz-
tat ta azért, hogy nap, mint nap 
bi zonyítsa: a zsidóknak joguk 
van az óvárosban tanulni és él-
ni.” – emlékszik vissza bátyjára 
Hirschberg Benjámin (Péter), aki 
azóta maga is Izraelben alapí-
tott családot, akárcsak harma-
dik testvérük, Eli. A Hirschberg 
fiúkat végül szüleik is követték, 
és maguk is Izraelben teleped-
tek le.

Gábor 1971-ben született és az  
Árpád Gimnáziumban érett sé - 
gizett. 1988-ban, az első, Szoch - 


