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Mádi zsidó napok az év legtovább tartó sábeszén

Az év egyik legkésőbb kezdődő és 
így értelemszerűen szombat este 
a legkésőbb véget érő szombatját 
köszöntöttük a múlt héten. Nem 
ritka, hogy – mint idén is – ez 
egybeesik a támuz hó 10-i böjttel, 
amivel megkezdődik az a három 
hetes gyászidőszak, amit a jeru-
zsálemi Szentély elpusztulásának 
emlékére vezettek be bölcseink. 
Így aztán a böjt is igen korán kez-
dődött: hajnali négy előtt kellett 
kelnie annak, aki még enni-inni 
akart felkészülésként. 

A Mádi Zsidó Napok résztve-
vőinek egészen különleges hely-
színen nyílt lehetősége, hogy a 
böjt előtt egyenek. De ne szalad-
junk ennyire előre, kezdjük az 
idén harmadszorra megrende-
zett kulturális program első nap- 
 ján, pénteken! Összesen mint-
egy 100 résztvevő regisztrált a 
programra, így Mád összes szál-
láshelyét igénybe vették a ren-

dezők. „A rendezvény nyitott 
a zsidók és nem zsidók számá-
ra is.” – tudtuk meg Frank Ma
rianntól a Csodarabbik útja köz-
pont vezetőjétől – „Ehhez iga-
zítjuk a programokat, ami azt 
je lenti, hogy a szombati szertar-
tások, a valláshoz kötődő prog-
ramok mellé színes kulturális él-
ményt is nyújtunk.”

A különleges hangulatú rab-
biházban kézműves foglalkozás-
sal és Fűszeres Eszter humusz-
be  mutatójával indult a rendez-
vény, majd Köves Slomó rabbi és 
fe lesége, Dvora saját esküvői vi-
deójukkal aláfestett előadást tar-
tottak a zsidó házasságkötésről. 
Szombaton az ima és kidus mel-
lett „Sichemannok, Grossmanok, 
Zimmermanok” cím mel falusé-
tán vehettek részt az érdeklő-
dök, megismerkedve Mád egy-
kori zsidóinak házaival, vala-
mint Köves Slomó rabbi, Köves 

Dvora, Szilánk Zsuzsa és Megye
ri Jonatán előadásait hallgathat-
ták meg különböző témákban. 

A hétvége központi szereplő-
je volt Winkler Mordecháj rabbi,  
Mád Levusé Mordecháj néven is 
ismert csodarabbija, mivel ezen 
a héten volt a halálozási évfor-
dulója. Róla a miskolci Fuchs 
Yehoshua rabbi előadásában 
hall hattak a résztvevők érdekes-
ségeket. 

A szombat kimenetele után 
a Nigun zenekar koncertezett és 
ezzel el is jutunk a programot le-
záró bodrogkeresztúri túrához, 
melyen a böjt előtti étkezésen 
túl a helyi csodarabbik sírjához 
is ellátogattak a Bu dapestről, 
Nyír egyházáról és Mis kolcról 
ér kezett résztvevők.  A leghosz-
szabb sábesz is véget ér egyszer: 
a böjtre való tekintettel idén ez-
zel a programmal zárultak a 
Má di Zsidó Napok. 

ALEfKIDS 
angol napközi

2018. augusztus 6-31.
Hétfőtől–péntekig: 

9-17 óra között
Ne csak tanulj, beszélj is angolul!
Az AlefKids minőségi gyerek-
programjai nyáron sem szüne-
telnek! Nyári angol nyelvű nap-
közit indítunk 4-12 éveseknek 
Óbudán 2018. augusztus 6-31. 
között szakképzett pedagógu-
sok, angol anyanyelvi tanár ve-
zetésével.
Akár egy hétre is jelentkezhetsz!

JELENTKEZÉS:
alefkids1@gmail.com

www.alefkids.hu
+36 30 545 1864

Június 30ig 10% kedvezmény!
Teljes hónap (augusztus 631.): 

108 000 Ft
Egy tetszőleges hét: 36 000 Ft

Sóletfesztivál
Budapest kóser 
gasztro-ünnepe

2018-ban negyedik alkalom-
mal kerül megrendezésre a 
nép szerű zsidó gasztrofesztivál 
a belváros szívében, a Kazinczy 
utcában. A résztvevők nem-
csak négy különböző ország 
só letjét, hanem számos más 
tra dicionális zsidó ételt és italt 
is megkóstolhatnak, ezen túl 
be pillantást nyerhetnek a kó-
ser konyha és zsidó élet rejtel-
meibe. Az EMIH által szerve-
zett egész napos fesztiválon a 
gasztronómiai élmények mel-
lett élő koncertek, gyermek-
foglalkozások, kulturális prog-
ramok várják az érdeklődőket.

Időpont: 
2018. augusztus 26-án, 

11-21 óra között
Helyszín: 1075 Budapest, 

Kazinczy utca – a Király utca 
és Wesselényi utca közötti 

szakaszon
A rendezvény ingyenes!
www.soletfesztival.hu
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 A jeruzsálemi szentély titkai – Merre található a frigyszekrény 
manapság? (Faith Áser előadása); 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  20.15 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15 Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Hetiszakasz
Pinchász jutalma

Szakaszunkban – Pinchász 
(4Mó zes 25:10–30:1.) – a zeló-
ta elnyeri jutalmát, amiért el-
hárította a vészt Izrael feje fö-

lül. Büntetőexpedíció indul 
Midján ellen, majd az ünne-
pek újfenti felsorolása egészí-
ti ki a szakaszt.

Zsidó híradó
Közös fellépés a V4-es országokban 

az antiszemitizmus ellen 

A Tett és Védelem Alapítvány 
(TEV) nemzetközi konferen-
ciát rendezett „Európai anti-
szemitizmus, harc az antisze-
mitizmus ellen” címmel. A 
European Jewish Association 
brüsszeli székhelyén tartott 
eszmecserén olyan központ 
létrehozásáról egyeztettek, 
amely a visegrádi országokban 
egységes szakmai módszertan-
nal elemzi az antiszemita je-
lenségeket. A TEV és partne-
rei által kezdeményezett szak-
mai program eredményeként 
ez év végére a visegrádi orszá-
gokban valós adatokra épü-
lő egységes antiszemitizmus 
monitoringjelentést adnak ki. 

Johannes Börmann, az anti-
szemitizmus elleni küzdelem 
uniós koordinátora hangsú-
lyozta, hogy az antiszemitiz-
mus veszélyt jelent a társada-

lom egészére és a demokrati-
kus értékekre egyaránt. Szalai 
Kálmán, a TEV titkára felhív-
ta a figyelmet a nyugat-euró-
pai antiszemitizmus új for-
máira, mint pl. a gazdasá-
gi bojkott. Az eseményen az 
együttműködésben részt vevő 
partnerek képviselői, vala-
mint megfigyelőként több or-
szág külügyminisztériumá-
nak képviselője is jelen volt.

A programot támogató Vi-
segrádi Alap révén a V4 or-
szágok gazdasági, diplomáci-
ai és politikai érdekeik közös 
képviseletén túl tovább erősí-
tik együttműködésüket a kul-
túra, a tudomány, az oktatás 
és a kutatás területén. A TEV 
kezdeményezése, hogy a V4 
országok közösen lépjenek fel 
az antiszemitizmus ellen, ezt 
az összefogást erősíti. 

Lelkiismeret vagy fanatizmus?

Amikor az ifjú Pinchász meglát-
ja, hogy az egyik vezér, Zimri, 
egy midjánita nőt visz a sátrába, 
úgy dön,t hogy nem vár tovább, 
s a további bűnöket megelőzve 
egyszerre szúrja át őket kardjá-
val. 

A szélsőséges cselekedettel 
kap csolatban felvetődik a kér-
dés: vajon hol ér véget a lelkiis-
meret és hol kezdődik a fanatiz-
mus?

A Tóra-kommentárok írásá-
ból azonban egyértelműen ki-
derül, hogy Pinchász nem önös 
érdekből cselekedett, valamint 
hogy Zimri és a midjanita Kozbi 
légyottja sem volt éppen ártat-
lan. A midjaniták közül ugyan-
is már nem csak a királynak,1 
hanem bizony az egész népnek2 
szokása lett, hogy lányaikat szaj-
hának küldjék a zsidók közé, 
csak hogy azokat vétekre bírják.

A Báál Péor bűnéből faka-
dó vétek már 24000 zsidó halá-
lát okozta addigra. Világos volt, 
hogy a midjaniták még gyerme-
keik életét sem kímélték, csak 
hogy kiírthassák a zsidókat. Ez 
a gyűlölet-itatta fanatizmus pe-
dig olyan bénítólag hatott, hogy 
még Izrael legnagyobb bölcsei – 
élükön Mózes – sem tudta, mi-
tévő legyen.

Pinchász felismerte, hogy ha 
most nem tudnak megálljt pa-
rancsolni ennek az őrületnek, 
később már biztos nem fognak, 
s az az egész zsidó nép életébe 
kerülhet. 

Tettét a Tóra is igazolta,  
hiszen Isten ezt követően a 
kohánságot adta neki, azaz 
Áron örökségét, akiről pedig 
úgy fogalmaz a Misna, hogy 
„bé keszerető, békére törekvő, 
em berszerető.”3 Innen is látszik 
hogy a Pinchász tettét kiváltó 
motiváció tiszta szándékú volt.

Nemcsak régen, hanem bi-
zony még ma is szomorú jelen-
ség, hogy sokan Istent és a vallást 
használják igazolási alapként sa-
ját ordas indulataik iga  zolására, 
míg mások a fana tiz  mus cím-
kéjével bélyegzik meg az őszin-
te, hitükben elkötele zett embe-
reket.

Bár kétségtelen nehézségeket 
gördítenek elénk, még az ilyen 
körülmények sem tántoríthat-
nak el attól, hogy elveink mellett 
a legvégsőkig kiálljunk. Csak 
úgy, ahogy azt Pinchász is tette.

Kovács Jichak rabbi növendék
1 Rási a 4Mózes 25:15-höz.
2 Rási a 4Mózes 25:18-hoz.
3 Az atyák bölcs tanításai 1:12.
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Velem és a Rebbével történt

Worcester egyetlen szombattartó zsidója
Shmuel Levin a nevem. Német-
országban születtem a háború 
után, holokauszttúlélő szülők 
gyermekeként. 1949 tavaszán az 
Egyesült Államokba települtünk 
át. Bár nem emlékszem semmire 
az egészből, nekem így mesélték.

Arra viszont emlékszem, 
hogy a Rebbe mentette meg 
apám életét. A háború után 
apám meggyötört emberként 
élt. Akkoriban a nagybátyámék-
nál laktunk Worcesterben, Mas-
sachusetts államban. Apámat 
nem érdekelte, hogy milyen kö-
rülmények között vagyunk, ha 
volt tető a fejünk felett és étel az 
asztalon, az számára elég volt. 
Bármilyen munkát elvállalt, 
ami hez nem kellett megszegnie 
a szombatot. Dolgozott szabó-
ként, nyomdászként, nem törő-
dött az alacsony fizetéssel. Ez az 
életmód anyámnak igen meg-
terhelő volt, és úgy érezte, hogy 
nem tudja így tovább folytatni.

Ezért aztán apám üzletelni 
kezdett, de egyáltalán nem bí-
zott magában. Nem tudta, hogy 
mit tegyen, vagy kihez fordul-
jon. Ekkor mondta neki a csa-
lád barátja és támasza, az ál-
talam nagyra becsült Hirschel 
Fogelman rabbi: „Levin úr, ön-
nek feltétlenül találkoznia kelle-
ne a Rebbével.”

Fogelman rabbi megszervez-
te a találkozót, és már az első al-
kalom után a Rebbe valóságos 
apává vált apám számára. Úgy 
vélem tehát, hogy a Rebbe így a 
nagyapám is lett.

Nagyon élénken emlékszem 
arra az első találkozásra, pedig 
még nagyon kicsi voltam, mind-
össze kilenc éves, az öcsém pe-
dig még három sem. Még az 
első hajvágása sem történt meg. 
Gyönyörű, vöröses szőke, gön-
dör haja volt és széles moso-
lya. Emlékszem, az öcsém fel-
mászott a Rebbe ölébe, aki csak 
mosolygott.

Évekkel később elolvastam 
a The Prime Ministers című 
könyvet, melyben a szerző, Je-
huda Avner leírja a különbö-
ző izraeli miniszterelnökök ta-
lálkozóit a Rebbével. Arra gon-
doltam, hogy az öcsém csak úgy 
felmászott a Rebbe ölébe, aki 
pedig egy világszerte elismert 
személyiség és vezető volt.

bizonyára érezte, hogy a szüle-
imnek szüksége van a figyelmé-
re, és ki is érdemelték azt, hiszen 
annyi mindenen mentek keresz-
tül. Segítette őket, hogy lépésről 
lépésre képesek legyenek feldol-
gozni a traumákat és elkezdje-
nek normális életet élni.

Otthonunkban semmi sem 
történt ezentúl a Rebbe tájékoz-

Jól emlékszem a Rebbe szé-
les mosolyára is. Amikor rámo-
solyogott valakire, az olyan volt, 
mintha a nap sütött volna rá.

Azon az első találkozón az 
apám legnagyobb problémája a 
megélhetése volt. A Rebbe nem-
csak megválaszolta az összes 
kérdést, hanem alaposan végig 
is gondolta azokat. A kezébe te-
mette a fejét, mélyen elgondol-
kozott, és amikor felemelte az 
arcát, látszódott, hogy az ujja 
nyomott hagyott a bőrén. Apám 
ilyen kérdésekkel állt elő: „Ve-
gyek egy tisztítógépet? Érdemes 
ebbe befektetni?” És a Rebbe 
alaposan megfontolta ezeket a 
kérdéseket.

Ettől kezdve a Rebbe vált 
apám fő tanácsadójává. Azt hi-
szem, hogy ha a Rebbe annyi 
időt szánt volna mindenkire, 
mint a szüleimre, akkor soha-
sem ért volna a dolog végére. De 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

tatása és megkérdezése nélkül. 
Emlékszem, ahogy apám a te-
lefon mellett ült és várta, hogy 
megcsörrenjen. Abban az idő-
ben az emberek még egészen 
másképpen használták a tele-
font. Egy távolsági hívás iga-
zi különlegességnek számított. 
Apám a készülék mellett ült, és 
várta, hogy a Rebbe visszahívja 
és választ adjon valamilyen fon-
tos kérdésére.

Egyszer apám két fiatal uno-
kaöccsével akart üzleti vállalko-
zásba fogni, de a Rebbe nemet 
mondott. Apám fiaiként szeret-
te ezt a két fiút, mert a nővére 
gyermekei voltak, aki nem élte 
túl a háborút.  Amikor a Rebbe 
közölte apámmal, hogy nem tá-
mogatja az ötletét, apám nyilván 
rendkívül csalódott volt. A dön-
tés okát természetesen nem kér-
dezte meg, de a Rebbe megérez-
te a kimondatlan gondolatot, 

így magyarázatot adott. A ma-
gyarázata Salamon bölcsessé-
gével vetekedett. Ahogy később 
kiderült, ha apám nem fogadta 
volna meg a tanácsot, az súlyos 
következményekkel járt volna.

A Rebbe azt sem javasol-
ta apámnak, hogy New Yorkba 
költözzön. Apám ott akart élni, 
vallásos zsidók között, mert 
Worcesterben ő volt az egyetlen 
vallásos zsidó. Ő volt az egyet-
len a városban, aki bezárta az 
üzletét szombaton. Tízezer zsi-
dó lakott a városban, de ő volt 
az egyetlen, aki így tett. Apám 
nem érezte jól magát, mint a vá-
ros egyetlen szombattartó zsi-
dója, ezért újra és újra azt kér-
te a Rebbétől, hogy engedje New 
Yorkba költözni. A Rebbe azon-
ban mindig így felelt: „Nem. 
Mindenkinek megvan a maga 
helye. A tiéd pedig a massachu-
settsi Worcesterben van.”

Egyértelmű, hogy apám kül-
detése az volt az életben, hogy 
megmutassa: attól, hogy valaki 
Worcesterben él és üzlete van, 
még lehet Tóra-hű zsidó.

Emlékszem, hogy amikor a 
Reb be elhunyt, apám így szólt 
jid disül: „Sz’iz nistu vemen cu  
fréjgn, sz’iz nistu vemen cu 
fréjgn... – Nincs kit megkérdez-
ni, nincs kit megkérdezni...” 
Olyan volt, mintha azt monda-
ná: „Tanácsot akarok kérni 
apám tól, de nem tudok. Már 
nincs közöttünk.”

Apám rettenetesen össze-
tört. Óriási veszteség érte, ahogy 
mindannyiunkat.

Shmuel Levin

Shmuel Levin rabbi a Hillel Day School igazgatója 
a floridai Boca Ratonban. Az interjú 2011 márciusában készült.
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ערב שבת פרשת בא, ה׳ שבט, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Bo, January 15, 2016

My name is Shmuel Levine. I was born in 
Germany after the war to Holocaust 
survivors, who migrated to the United States 

on the first day of spring in 1949. Although I don’t 
remember any of it, that’s what I’ve been told. 
What I do remember is that the Rebbe saved 
my father’s life. After the war, my father was a 
beaten-down man. We were living with my uncle in 
Worcester, Massachusetts, but my father didn’t care 
about our surroundings at all — as long as there was 
a roof over our heads and food on the table, that was 
enough for him. He took whatever menial job that 
did not require him to violate Shabbos. He worked 
as a tailor and as a presser; he didn’t care about the 
wage. But this lifestyle was too depressing for my 
mother — she said, “I can’t live like this.”
So my father tried starting a business, but he had no 
confidence in himself whatsoever. He didn’t know 

what to do or where to turn. And then Rabbi Hirschel 
Fogelman who is a very dear friend and mentor, 
somebody that I revere, said to him, “Mr. Levine, you 
really need to see the Rebbe.” 
Rabbi Fogelman arranged an audience with the 
Rebbe, and from that very first meeting, the Rebbe 
became like a father to my father. I guess that means 
the Rebbe became my Zeide.
I vividly remember that first meeting with the Rebbe, 
even though I was very young — only nine years old 
— and my brother was not yet three; he hadn’t yet 
had his first haircut. He had beautiful reddish-gold 
curly hair and a great smile. I remember my brother  
literally climbing onto the Rebbe’s lap — and the 
Rebbe smiling. 
In later years, I read The Prime Ministers in which 
the author, Yehuda Avner, relates how the various 
Israeli prime ministers came to seek the Rebbe’s 
advice. And I was reminded of the fact that, although 
the Rebbe was a world personality, a world leader, 
he let my little brother climb onto his lap. 
I also remember the big smile on his face — for when 
the Rebbe smiled, it was like the sun shining all its 
light on you.
In that first meeting, my father’s primary concern 
was his livelihood, and he asked several very specific 
questions concerning this, but the Rebbe didn’t just 
answer him off the top of his head. He really thought 
about it. He leaned his hand on his cheek, thinking 
deeply, and when he took his hand away there was 
an imprint of his thumb on his face. My father had 
asked, “Should I buy a cleaning machine? Should I 
make this investment?” And the Rebbe gave that 
question so much thought. 

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 over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Spenóttal töltött 
kagylótészta

Tejes
Egy csomag nagyméretű, 
  tölteni való kagylótészta
½ kg nyers spenót
3 gerezd fokhagyma
2 pohár tejföl
1 pohár joghurt
100 g túró
2 tojás
½ pohár reszelt sajt, meg még 
egy maroknyi a szóráshoz
Fűszerek: só, bors, 
  őrölt koriander, szárított 
  bazsalikom és szárított 
  kakukkfű, ízlés szerint

A spenótot átválogatjuk, és 
10 percre hideg vízbe áztat-
juk. Lemossuk, levelenként át-
nézzük, nehogy bogár tapad-
jon hozzá, majd néhány ujj-
nyi, lobogva forró vízben 5-6 
perc alatt megpároljuk. Leszűr-
jük, tálba tesszük, és hozzáad-
juk a tejtermékeket, a lereszelt 
fokhagymát, a fűszereket, vala-
mint a tojásokat (pohárba ütve 
és azt körbeforgatva győződ-
jünk meg arról, hogy a tojások 
nem tartalmaznak vércseppet). 
Botmixerrel nagyjából egyne-
művé turmixoljuk a keveréket. 
Egy nagy, tűzálló edény aljába 
kanalazunk egy keveset a spe-
nótos keverékből, elterítjük, 
majd darabonként megtöltjük 
a kagylókat, és sorra a tálba ra-
kosgatjuk. Ha maradt a spenót-
ból, azt a megtöltött tésztakagy-
lók tetejére öntjük, majd az egé-
szet megszórjuk egy maroknyi 
reszelt sajttal, és alufóliával le-
takarva, 220 fokos sütőben 45-
50 perc alatt megsütjük. Ezután 
grillre kapcsoljuk a sütőt, és 5 
perc alatt letakarás nélkül meg-
pirítjuk a tészták tetejét.

Megjelent az Egység magazin legújabb száma
„Lehet bármilyen fejlett az MI, 
az önálló gondolkodást, az ön-
álló erkölcsi, lelkiismereti ele-
met nem lehet kivenni ebből a 
rendszerből, mert akkor a sok 
információ nem az előnyünkre, 
hanem a hátrányunkra válik.” 
– állítja Köves Slomó rabbi az 
Egység 107. számában megjelent 
interjújában, amelyben többek 
között arról is beszél: morális 
kérdésekben egy szúnyog is fej-
lettebb a mesterséges intelligen-
ciáknál. 

A Hohmecoló rovatban az 
antiszemitizmus 21. századi for-
máit járjuk körül, melynek gyö-
kerei a szovjet múltból ered-
nek. Ennek kapcsán a bojkott 

mozgalomról és Izrael pr-járól 
kérdezzük Gulyás Virág self-
branding szakembert, aki sze-
rint a legnagyobb veszélyt az je-
lenti, hogy „egy generáció nő 
fel a BDS hatása alatt, ami sem-
mi máshoz nem vezet, mint Iz-
rael-elleneséghez és zsidógyűlö-
lethez.” 

Oberlander Báruch rabbi írá-
sából a strasshofi transzportok 
sorsával ismerkedhetünk meg. 
Kile rovatunkban olvashatnak a 
Maimonidesz gimnáziumról, a 
Szentendrén bővülő zsidó élet-
ről és a CEDEK szeretetszolgá-
lat népkonyhájának nevet adó 
Weiss Manfréd életéről is. 

Milyen atyai nevet visel a betérő?
Múlt heti kérdésünk kapcsán 
több olvasónk is arról érdeklő
dött, milyen atyai nevet viselnek 
a betérők, hiszen a zsidó név az 
ember saját nevéből és az apja 
nevéből áll össze. 

Az előző héten tárgyaltuk azt 
a háláchát, miszerint a betérő 
egyértelműen Ávrahám leszár-
mazottjának számít. Ebből követ-
kezik az a szabály (SÁ EH 129:20.), 
hogy a betérő neve, amit pl. a 
ketubájába vagy a getjébe írunk, 
az „ben Ávráhám ávinu”, vagy 
„bát Ávráhám ávinu” – vagyis 
Ábrahám ősapánk fia vagy lánya. 

Ha csak „ben/bát Ávrahám” 
szerepel, akkor nem érvényes a 
ketubá, mert úgy néz ki, mintha 
Ábrahám nevű ember gyermeke 
lenne (Bét Smuél uo. 39.). 

A Tóraolvasásnál azonban, 
ami kevésbé „formális” dolog, le-
het csak „ben Ávrahám”-ot mon-
dani (SÁ OC 139:3. RöMÁ). Ha vala-
kinek nem ismert, hogy ki az apja, 

vagy ha nem-zsidó az apja, akkor 
is „ben Ávrahám” néven hívjuk 
fel a Tórához (SÁ uo., Turé záháv 1.). 
Vannak, akik ilyenkor az anyai 
nagyapa nevét használják (lásd 
SÁ és Turé zá háv uo., ahol vita van er-
ről). Azonban ketubában, ami egy 
hivatalos okmány, semmiképén 
nem le het ilyen szimbolikus ne-
vet ír ni, ami nem az apjának a va-
lódi neve (lásd SÁ EH uo. 9. végén, Bét 
Jo széf responsum Gitin vögérusin 2. feje-
zet). Azonban „ben/bát Ávráhám 
ávinu” se lehet, mert akkor úgy 
tűnik, hogy betérő (Bét Joszéf uo.). 
Egy vélemény szerint ilyenkor ki-
vételesen csak a saját nevét írjuk a 
ketubára apai név nélkül, más vé-
lemény szerint ebben az esetben 
az anya nevét használjuk. (Ocár 
háposzkim 18. kötet 45. oldal 129. parag-
rafus).

Ha azonban egy betérő ké-
sőbb eltávolodik a micvák gya-
korlásától, úgy a getjében (válási 
okirat) nem a „ben/bát Ávrahám” 

formulát fogjuk használni, hiszen 
nem követi „apja” útját. Ilyenkor 
a „hágér’” vagyis „a betérő” ki-
egészítés kerül a neve mellé, apai 
név nélkül (Misnát hágér 14:14.). 

Ide kapcsolódik még az a 
szokás, hogy a betegért való 
imában a beteg anyjának a ne-
vét említjük (lásd Zsoltárok 116:16., 
Jábiá omer responsum OC 2. kötet 11. 
fejezet). Logikusan a betérő ese-
tén azt kéne mondanunk: XY 
„ben/bát Szárá iméjnu”, vagy-
is XY Sára ősanyánk fia vagy lá-
nya. Két vélemény van erről (lásd 
Micvát bikur cholim 69–70. oldal, Misné 
háláchot responsum 18. kötet 86. feje-
zet): az egyik szerint attól, mert 
Ábrahám mindenkinek az aty-
ja, még nem lesz Sára minden-
kinek az anyja. A második vé-
lemény azonban ezzel ellenté-
tes, így a beteg betérőkért Sára 
ősanyánk nevével imádkozunk. 

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

Jelentkezz hozzánk!
bölcsőde – óvoda – általános iskola
 
Ezek vagyunk mi:

• Kétnyelvű képzés anyanyelvi pedagógusok segítségével
• Korosztályonként differenciált, kis létszámú csoportok / osztályok
• Pozitív megerősítést hangsúlyozó nevelési módszerek
• Segítő szakemberek biztosítása: fejlesztőpedagógus, logopédus, mozgásterapeuta
• Pozitív zsidó identitás kialakításának elősegítése
• Napi négyszeri étkezés: friss, ízletes, helyben készült kóser ételek
• Napirendbe épített különórák
 

Tudj meg többet rólunk: www.zsidoiskola.hu
 
Bét Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde
1074 Budapest, Dohány utca 32-34.  +36 1 781 4760; +36 70 379 1250
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ki nyer az izrael 
elleni bojkotton?
növekvő baloldali antiszemitizmus

Galériával és kóser kávézóval 
bővül szentendre zsidó palettája

átfoGó szociolóGiai kutatás:
Erősödik a zsidó idEntitás Magyarországon
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– Balett-táncosból lettél több más 
állomáson át self branding szakem-
ber, aminek nem is tudom, van-e 
magyar megfelelője. Hogy kerül 
ebbe bele Izrael?
– Talán személyes márkaépítés a 
használt magyar szó erre. De azért ez 
ennél többet jelent. Lényegében az 
újmédia adta lehetőségekhez építek 
stratégiákat, hogy az üzenet eljusson 
a célközönséghez és úgy, hogy an-
nak tényleges hatása is legyen.

2012-ig Izrael teljesen periférián 
volt az életemben. Tudtam, hogy 
létezik, tudtam, hogy egy érzékeny 
téma, de ha bármi véleményem volt 
is, az nem mondható jónak. Hogyan 
is lehetett volna jó, amikor úgy nőt-
tünk fel, hogy tudtuk a zsidó vicce-
ket, a sztereotípiákat, a konspirációs 
elméleteket, de mást nemigen. Majd 
jött a holokauszt témája, amit addig 
erőszakoltak belénk, hogy ismét 
csak azt éreztük, a zsidókból elég 
már. Azt azonban sosem tudtam, 
hogy találkoztam zsidókkal, hiszen, 
és ne felejtsük el, hogy ’85-ös szüle-
tésűként én nem az internet szabad 
világában nőttem fel, a képek azt 
sugallták, hogy a zsidók azok a pa-
jeszos, fekete kalapos furaságok a 7. 
kerületben. Nem mellesleg a balett-
iskolám is a zsidó negyed közepén 
volt, így tényleg ennyi jött át ebből a 
kultúrkörből. Az szerintem még ma 

sem megy otthon annyira, mint pél-
dául Amerikában, hogy egy idegen-
től megkérdezhetem, hogy zsidó-e. 
Így leélhetünk egy egész életet az 
előítéleteinkkel, holott lehet, hogy a 
legjobb barátunk épp zsidó. 

Ahogy itt válaszolok neked, be 
kell valljam, minden egyes alkalom-
mal, amikor kimondom, hogy zsidó, 
akaratlanul is negatív kicsengése lesz 
a szónak. Érdekes, nem? 

A 2012-es izraeli utam teljesen 
megváltoztatta az életemet. Az első 
utam, amit 15 másik követett az el-
múlt 6 év alatt, egy érzelmi reakciót 
váltott ki belőlem. Maga Izrael, amit 
bejártam a libanoni határtól a jordá-
niai látképig, teljesen elvarázsolt. De 
más is volt itt: az a hihetetlen elfoga-
dás és befogadás, ahogy felém fordul-
tak. Az évek során az érzelem mellé 
tudás is párosult, és ma a klienseim 
90%-a zsidó vagy izraeli intézmény, 
cég, művész, coach vagy épp rabbi, 
és jövőre diplomázom a manhatteni 
Touro Egyetem zsidó szakán.

– Mit gondolsz az Izrael ellenes 
bojkottról? Miért olyan népszerű?
– Mert PC és mainstream. Miért 
olyan népszerű a migráns elfogadást 
nyomó PR Nyugat-Európában? 
Mert ma mindenki „virág-terápiát” 
akar alkalmazni. Ez annyit tesz, 
hogy öleljük és fogadjuk el egymást 

akkor is, ha a másiknak kés van a 
kezében. Érdekes dolgok ezek, és hi-
vatkozhatunk emberi jogokra vagy 
épp a Bibliákra (szándékos a töb-
besszám), egyik sem mondja ki azt, 
áldozd fel magad. 

Az Izrael-ellenes bojkott nem új-
keletű dolog. Az arabok alkalmaz-
ták ezt már jóval a náci propaganda 
előtt is. Majd jött Hitler, majd Izrael 
megalakulása után a bojkott jött az 
ENSZ-es jogszabályokon keresztül. 

gulyÁs virÁg

• SzüLETETT: 1985
• FOGLALKOzÁSA:
 Branding Strategist

névJegy

felnő a bds generÁció
interjú gulyáS viRág self branding szakemberrel

a Boycott, Divestment, Sanctions Moovment (Bojkott, Pénzkivitel és Szankciók Mozgalom) célja, 
hogy ellehetetlenítse izraelt, mely szerintük appartheid állam, elnyomja a palesztinokat. csak-
hogy a BDS nem egy egyszerű véleménynyilvánítási fórum, hanem egy hatalmas szervezet, 
amely az emberségesség álcája mögött a terrort, a pusztítást támogatja, jórészt antiszemita 
indíttatásból. gulyás virág new yorkban él, és miközben cégeket és művészeket segít abban, 
hogy jobban meg tudják ismertetni magukat, izrael szószólója is lett. steineR Zsófia íRása
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nileg tudunk igazodni a gyerekek 
képességeihez – ez mindannyiunk 
dolgát megkönnyíti. Az iskola szel-
lemisége, és amit kitűztünk célként, 
abszolút működik. Ez egy elég erős 
kezdő év a gyerekeknek, az életre va-
ló felkészítés is, sok gyerek megtalál-
ta önmagát, kiteljesedett. Van olyan 
diákunk, aki alig mert megszólalni 
év elején, mostanra beilleszkedett, 
reflektál, kérdez, véleményt nyilvá-
nít.” A diákok gyakorlati készségeket 
is elsajátítanak, és már meg is mé-
retik magukat, például az országos 
gépíróversenyen, amelyen ketten is 
az élmezőnyben végeztek. 

„Gyakorlatilag percről percre 
fejlődik az iskola. Új pedagógu-
sok érkeznek ősszel, hiszen a világi 
tárgyak tanítása ezt igényli. A felső 
emeleten van hét tanterem, ezeket 
felújítjuk. Lesz interaktív tábla, 
olyat rendeltünk, ami most a leg-
modernebb. Plusz szaktantermeket 
kell kialakítanunk a különböző ter-
mészettudományi tárgyak számára” 
– tette hozzá Szilánk Zsuzsa.

feltÉRKÉpeziK A gyeReK 
eRőSSÉgeit
A nyelvoktatás nagyon fontos az 
gimnáziumban, hiszen ez adja a ge-
rincét a további sikeres munkának. 

Topor Katalin angoltanár elmondta, 
hogy többféle módszert használ-
nak, a tananyag szerkezetének és 
a diákok igényeinek megfelelően: 
„Szerintem abban rejlik a siker kul-
csa, hogy nemcsak a legdivatosabb 
módszert próbáljuk alkalmazni, 
hanem feltérképezzük, hogy melyik 
gyereknek mi az erőssége, mivel 
küzd, mivel voltak idáig problémái, 
hol akadt el. Ha azt látom, hogy 
valakinek valami nem megy, akkor 
oda tudok mellé ülni – addig a 
többiek valamilyen más feladaton 
dolgoznak.” 

Láthatóan remekül fel van szerel-
ve az iskola, és az internet is segít az 
oktatásban. „Előfordul, hogy írnak 
Messengeren, hogy küldjek segítsé-
get, hiszen vannak nagyon jó inter-
aktív site-ok. Az nagyon jó, hogy a 
tanulók laptopon tudnak dolgozni, 
a gyakorló oldalakon rög tön elle-
nőrizni tudják, hogy mit csináltak 
jól és mit nem. Aztán vannak speci-
ális projektjeink: legutóbb például 
az anyanyelvi tanárral volt egy étte-
rem nyitási projekt, igen komplex 
feladat ez, ilyenkor 1-2 hétig is dol-
goznak egy témán” – meséli Topor 
Katalin. 

Az idei évfolyam nagy része tel-
jes mértékben felkészült a nyelv-

feJlődÉS peRcRől peRcRe
Körülnézve az épületben, minden-
hol visszaköszönnek a zsidó vallási 
ünnepek, a zsidó származású híres 
emberek képe a dicsőségfalon. Szi-
lánk Zsuzsa operatív igazgató a kez-
detekről beszélt.

„Az első évben egy osztályt (egy 
évfolyamot) indítottunk, mert fel-
menő rendszerben dolgozunk. Ma- 
xi mum 20-25 fős osztályokkal, kis-
csoportos órákon foglalkozunk a 
gye rekekkel, a nyelvi kompetenciáik 
szerint felosztva őket, hiszen az első 
év a nyelvi előkészítő, némi alappal a 
humán és természettudományos tan-
tárgyakra való felkészítéshez. Egyé-

ŐSSzEL NyELVVIzSGÁzNAK 
a maimonidész Gimnázium első diákjai
az eMiH fenntartásában lévő Maimonidész kéttannyelvű gimnázium 2017. szeptember 1-jén 
nyitotta meg kapuit. a szervezet életében ez az első ilyen vállalkozás, a kihívás és az elvárások 
rendkívüliek voltak, de a vezetőség sikeresen vette az akadályokat. Meglátogattuk az iskolát, 
mert érdekelt bennünket, hogy milyen tanulságokkal zárult az első tanév és mik a jövőbeni ter-
vek. JuhásZ vali íRása


