
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

21. évfolyam 24. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 16:59 • פרשת כי תשא • .22 .2 .2019 • י׳׳ז אדר א׳ תשע׳׳ט • Szombat kimenetele: 18:06

Cionista kémből jámbor zsidó 
Az entebbei túszmentő akció egyik résztvevője tartott előadást 

az Óbudai Zsinagógában

Van egy ugandai kisváros, amely 
a Viktória-tó egyik félszigetén 
fek szik. Entebbének hívják. Itt 
zaj lott le a történelem legmeré-
szebb túszmentő hadművelete. 
A hadtörténészek ma ezt a rajta-
ütés szerű akciót a zseniális jelző-
vel illetik, amelyben a tudatos 
ter vezésnek és a szerencsének 
egy aránt kiemelkedő szerepe volt.

Az óbudai zsinagóga zsúfo-
lásig megtelt emeleti termében 
február 16-án, szombat este a 
hallgatóságnak abban a különös 
szerencsében volt része, hogy 
első kézből hallgathatta meg 
az egyik résztvevő, Rami Sher-
man mintegy kétórás előadását 
a túszmentő akcióról. 

Az egykori kommandós, az 
akciót ténylegesen vezető Yoni 
(Jonathan) Netanjahu ezre-
des helyettese volt. A jelenle-
gi miniszterelnök fivére volt az 
egyetlen izraeli katona, aki éle-
tét vesztette a túszmentés so-

rán. Rami Sherman az esemé-
nyek 40. évfordulója óta, vagyis 
három esztendeje járja a világot, 
hogy szemtanúként beszámol-
jon arról, mi is történt az afrikai 
repülőtéren azt követően, hogy 
az Air France eredetileg Tel-
Avivból Párizsba tartó járatát el-
térítették palesztin és német ter-
roristák, akik miután hatalmuk-
ba kerítették a gépet, útnak in-
dultak Uganda felé, mely ebben 
az időszakban az Izrael-ellenes 
Idi Amin Dada uralma alatt állt. 

A gépeltérítők a landolás után 
az izraeli állampolgárok, vala-
mint a zsidó származásúak kivé-
telével mindenkit szabadon en-
gedtek. A terroristák követelé-
sében az állt, hogy 53, öt külön-
böző ország börtöneiben fogva 
tartott „szabadságharcost” bo-
csássanak szabadon. Ha ez nem 
történik meg, elkezdik kivégezni 
a túszokat. A későbbi Béke No-
bel-díjas miniszterelnök, majd 

köztársasági elnök Simon Peresz, 
aki akkor hadügyminiszter volt, 
elvi alapon tiltakozott a követe-
lések teljesítése ellen, mert úgy 
vélte, hogy ez bátorítást adna a 
terroristáknak hasonló akciók 
végrehajtására. 

1976. július 4-én mindösz-
sze 51 perc alatt szabadították 
ki az Izraeli Védelmi Erők kom-
mandósai az Entebbe repülőte-
rén őrzött 102 túszt. Az entebbei 
repülőtéren három túsz és Yoni 
Netanjahu vesztette életét a tűz-
harc során, a maradék 101 ember 
épségben megúszta a történteket. 

Rami Sherman, aki az akcióig 
cionistaként élte az életét, így fe-
jezte be nagy sikerű előadását: egy 
cionista kém indult el az akcióra, 
és egy jámbor zsidó tért vissza…

A Rami Sermannal készült 
interjúnkat várhatóan 

az Egység magazin 116. 
számában olvashatják. 

Szidur party 
a Bét Menáchemben

Elérkezett az első osztályosok 
nagy napja, amit már régóta 
vártak. Egy ünnepség kereté-
ben átvehették az első ima-
könyvüket. Aranyos műsor-
ral készültek a megjelent ven-
dégek számára. Az ünnepség 
végén pedig közösen a szüle-
ikkel elkészítették a szidurjaik 
borítóját. Nagyon szép alkotá-
sok születtek. Kívánjuk, hogy a 
büszke tulajdonosok sok szép 
imát mondjanak belőlük!

Izraeli magyar előadó 
a Hanna klubon!

Szeretettel meghívjuk család-
jának hölgytagjait a Hanna Női 
Klub következő eseményére 
2019. március 3-án délután 5 
órától 8 óráig, a Novotel Cent-
rum Zsolnay termébe.

Zenél és magyarul mesél: 
Liora Ruth Izraelből!

Az igazi öröm a Tóra szemében 
címmel előadást tart: 

Feldman Mussie
A programban játék, 

kézműveskedés 
és kóser vacsora!

Jelmezben érkezőknek 
ajándékcsomag!

Jelentkezést 180 főig tudunk 
fogadni. Részvételi szándé-
kát kérjük jelezze telefonon: 

268-0183 vagy  e-mailen: 
hannaklub@zsido.com
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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: 17.10 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban) 
17.00 Adakozás zsidó módra (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  17.00 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

Zsidó híradó
Külgazdasági képviseletet nyit 
Magyarország Jeruzsálemben

Hetiszakasz
Az aranyborjú következményei

Szakaszunk – Ki Tiszá (2Mó-
zes 30:11–34:35.) – közli az el-
ső ízben megejtett zsidó nép-
számlálás utasításait, valamint 
a Szentélyben használt kenő-

olaj és füstölőszer készítésének 
mód ját. A szakasz fő témája az 
arany borjú készítésének botrá-
nyos ténye és annak nemzedé-
kekre szóló következményei.    

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus

A kétszer öt parancsolat

Negyven nappal azután, hogy 
Is ten kinyilakoztatta a tíz paran-
csolatot, Mózes lejött a Szi náj ról. 
Kezében tartotta a „bizonyság két 
tábláját, kőtáblákat, Isten ujjával 
írva.” Rási jegyzi meg, hogy az 
eredeti héber szövegben a „táb-
lák” szó egyes számban íródott, 
ezzel jelezve hogy mindkettő azo-
nos súllyal és szereppel bírt.

Ha vallásról beszélünk, álta-
lában kétféle attitűd figyelhető 
meg, melyek egyike sem jeleníti 
meg maradéktalanul a Tóra által 
képviselt szemléletet. Az elmél-
kedő vallások elsősorban olyan 
absztrakciókkal foglalkoznak, 
mint az isteni esszencia, vagy a 
gonosz természete, és elsősor-
ban a teológiai és filozófiai sze-
mináriumok ritkás atmoszférá-
jában terjednek. Az emberi sze-
rep bennük elhanyagolható. 

Más vallások etikai kódexszel 
és egy sor olyan szabállyal szol-
gálnak, amelyek az emberek tár-
sas együttélését hivatottak előse-
gíteni. A „légy becsületes”, „ada-
kozz”, „ne ölj” utasításai fémjelzik 
az ilyen vallást.  Az ilyen vallásban 
már jut szerep az embernek, csak 
éppen Istent hagyja ki a képből.

A Tóra a fentieket ötvöző atti-
tűdöt a tíz parancsolaton keresz-
tül közvetíti. Az első öt Isten lé-
téről és a Gondviselésről; a bál-
ványimádás tilalmáról, Isten ne-
vének felesleges  kiejtéséről; a 
szombat parancsolatáról, vala-
mint a szülők tiszteletéről beszél. 
Ezen öt parancsolat mindegyike 
az Istennel való viszonyunk felé 
támaszt elvárásokat. A második 
kőtábla öt parancsolata a gyil-
kosság, rablás, házasságtörés, ha-
mis tanúzás és fösvénység tilal-
mait veszi sorra, melyek mind-
egyike az emberek társas viszo-
nyát hivatott szabályozni.

Rási magyarázza, hogy a két 
kőtábla valmennyi parancsola-
ta azonos súllyal esik a latba. A 
jó zsidó egyaránt jó Istenhez és 
emberhez. A jó zsidó megőrzi 
a szombat parancsolatát, pon-
tosan fizeti ki az alkalmazottait, 
megtartja a kóserság előírásait és 
adakozik – ugyanis ezek mind-
egyike tórai parancsolat, így 
mindegyik egyformán fontos.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Zalman Posner rabbi írása 

nyomán

Izraelbe látogatott Orbán Vik-
tor miniszterelnök annak elle-
nére, hogy a tervezett V4-ek 
találkozója egy félreértés mi-
att kipattant izraeli-lengyel 
vi ta miatt elmaradt. A kor-
mányfő megbeszélést folyta-
tott Benjámin Netanjahu izra-
eli miniszterelnökkel. Az ezt 
követő közös sajtónyilatkozat-
ban Orbán Viktor emlékezte-
tett, hogy Magyarország és Iz-
rael közösen lép fel több nem-
zetközi szervezetben, így az 
ENSZ-ben is. Magyarország 
támogatja a helyi zsidó közös-
ségeket, és remélhetőleg az ed-
digi legjobb Maccabi Játékokat 
rendezik meg hamarosan Bu-
dapesten – mondta.

Netanjahu kijelentette, hogy  
sok közös van a két ország 
múltjában és hangsúlyozta az 
együttműködés jelentőségét a 

terrorellenes erőfeszítésekben. 
Emellett köszönetet mondott, 
amiért Magyarország kiáll Iz-
rael mellett a nemzetközi szer-
vezetekben, így az ENSZ-ben 
is. Végül azért is háláját fejez-
te ki, hogy Magyarország kül-
gazdasági képviseletet nyit Je-
ruzsálemben, ezt fontos gesz-
tusként értékelte.

A miniszterelnök kíséreté-
ben utazott Szijjártó Péter kül-
ügyminiszter is, aki találkozott 
Avi Dichterrel, a Kneszet kül-
ügyi és védelmi bizottságának 
elnökével és Yuval Rotemmel, 
az izraeli külügyminisztérium 
főigazgatójával. Szijjártó kifej-
tette: tavaly is meghaladta az 
500 millió dollárt a kétolda-
lú kereskedelmi forgalom, és 
egyre szorosabb az együttmű-
ködés az innovatív autóipari 
tevékenységekben. 
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Velem és a Rebbével történt

„A Rebbe tette a legtöbbet a zsidóságért”

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Apám litván, azaz a haszidiz-
must ellenző családból szárma-
zott. Angliában született, de 
az oroszországi Mir jesivában 
ta nult, és ott is szerzett rab bi -
ké pe sítést. Hazatérése után kö-
zös ségi rabbiként működött 
Lon donban és Glasgow-ban, 
majd alapított egy zsidó iskolát 
Lon dontól ötven mérföldnyire.

A fiúgimnázium a Carmel 
ne vet viselte és a magas szin-
tű je siva tanulmányokat a magas 
szin tű világi oktatással igyeke-
zett párosítani. A Carmel College  
eleinte számos tehetséges diákot 
vonzott, és ez jó hírnevet bizto-
sított az intézménynek, később 
azonban inkább olyan tanulók jöt-
tek, akiket nem vettek fel az elit is-
kolákba. Ezek a diákok nem voltak 
vallásosak és nem is ér deklődtek a 
vallási tanulmányok iránt.

Én is a Carmelbe iratkoztam 
be, de 16 évesen egy izraeli je si-
vában folytattam a tanulmányai-
mat. 1961-ben telefonon értesí-
tettek, hogy apám nagyon be-
teg, leukémiában szenved, ezért 
azon nal hazautaztam. Apám drá-
mai változáson ment keresztül: 
ha szid ruhát viselt és elmondta, 
hogy a Lubavicsi Rebbénél járt 
New Yorkban, aki mély benyo-
mást tett rá. Azt mondta, közöl-
te a Rebbével, hogy haszid akar 
len ni, de a Rebbe, aki dicsérte a 
Car mel College-ban elért ered-
ményeit, így szólt: „Nem aka-
rom, hogy a tanítványom legyen. 
Legyünk inkább társak”. 

Miért változott meg ennyi-
re apám az élete vége felé? Azt 
mondta, hogy rájött: a Chábád 
mozgalom volt képes az áhávát 
Jiszráel, a zsidók közötti szeretet 
gondolatát a legsikeresebben a 
gyakorlatba ültetni.

Apám halála után a Cam-

bridge-i Egyetemen tanultam, 
és filozófiából diplomáztam. Ez-
után azonban eldöntöttem, hogy 
rabbi akarok lenni, ezért vissza-
tértem Izraelbe és a Mir jesivába 
iratkoztam, ahová apám is járt, 
amikor még Oroszországban 
mű ködött az intézmény. 

Jeruzsálemben kapcsolatba 

Reb béhez fordul tanácsért. A 
Reb be egy anyámnak írt levél-
ben osztotta meg álláspontját: 
„A tudomásomra jutott, hogy a 
Carmel College igazgatója egész-
ségügyi okok miatt lemondott, 
és új igazgatót keresnek a he-
lyére. Ha szabad, azt javasolnám, 
hogy fontolja meg, hogy je lenleg 

Végül az ellenzőket meggyőz-
te, hogy először csak megbízott 
igazgatói kinevezést kapok, rá-
adásul meg is házasodtam, így 
1971-ben megkaptam az állást.

Egy évvel később, az intéz-
ményt sújtó megannyi problémá-
val küzdve, New Yorkba utaztam, 
hogy a Rebbével találkozhassam. 
Bár korábban még sohasem lát-
tam a Rebbét, rögtön meg éreztem, 
hogy különleges emberrel állok 
szemben. Mélyen a szememben 
nézett, és így szólt: „Mondja csak, 
mi történik a Carmel College-
ban?”. Erre elkezdtem sorolni 
a problémákat a tanári karral – 
melynek ötven tagjából mindösz-
sze négyen voltak zsidók –, a szü-
lőkkel és az iskolavezetéssel.

Válaszában a Rebbe meg-
mondta, hogy melyik probléma 
or voslásával kezdjem a munkát. 
Így is tettem, de csak részleges si-
kert értem el. 1983-ban, miután 
13 éven át küzdöttem az isko-
la vallási szintjének emeléséért, 
fel mondtam. A Carmel College 
még több mint egy évtizeden ke-
resztül működött, majd bezárt.

Rabbinikus karrierem során 
végig nagy tisztelettel viseltet-
tem a Chábád mozgalom iránt. 
Hiszek abban, hogy a Rebbe töb-
bet tett a zsidóságért, mint bárki 
más az elmúlt kétezer év során, 
a haszid mozgalmat megalapító 
Báál Sém Tov kivételével. A zsi-
dóság állapota sokkal kedvezőt-
lenebb lenne ma a Rebbe mun-
kássága nélkül.

Jeremy Rosen rabbi 

kerültem a Chábád mozgalom-
mal, és elkezdtem Tánját és más 
haszid műveket tanulni. 1968-
ban hazautaztam, és – ismét 
apám nyomdokait követ ve – 
Glasgow-ban vállaltam rab bi ál-
lást három évig. 

Mindeközben a Carmel Col-
lege színvonala sokat romlott. Az 
igazgató lemondott és felaján lot-
ták, hogy pályázzam meg az ál-
lást. Az ötlet, hogy újjáépíthe-
tem az apám által alapított intéz-
ményt, fellelkesített. Tisztában 
voltam azonban azzal is, hogy 
semmilyen tapasztalatom sincs 
ezen a téren, mindössze 27 éves 
va gyok, ráadásul nőtlen.

Az iskola vezetőségét meg-
osztotta a jelentkezésem. Az 
egyik támogatóm, a nukleáris 
fi zikával foglalkozó Cyrl Domb 
pro fesszor elhatározta, hogy a 

Glasgow-ban dolgozó fia töltse 
be ezt a tisztséget. Természete-
sen lesznek, akik nehezményezik 
fiatal korát és nőtlenségét. Ezek 
azonban nem komoly ki fogások, 
különösen annak fényében, hogy 
egyéb tulajdonságai alapján al-
kalmasabb az állás betöltésé-
re, mint bármely más jelentke-
ző. Ezzel együtt, azt java sol nám, 
hogy eleinte, mint megbízott 
igazgató működjön, akár próba-
idős szerződéssel, ami megköny-
nyíti a kinevezés ellenzőinek, 
hogy elfogadják személyét”.

A Rebbe azt is megírta, hogy 
azért nem nekem címezte a leve-
let, mert attól tartott, hogy ké-
nyelmetlenül érintene, hogy be-
leavatkozik ebbe az ügybe. Arra 
ösz tönözte anyámat, hogy biz-
tasson engem és találjon támoga-
tó kat a számomra.

Jeremy Rosen rabbi Angliában és Belgiumban szolgált rabbiként. 
Az interjú 2015 márciusában készült.

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 over 1300 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

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE YOUNG  
HEADMASTER
RABBI  JEREMY ROSEN

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת כי־תבוא, כ׳ אלול, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Ki Savo, September 23, 2016

My father came from a Lithuanian — that is, non-
chasidic — background. He was born in England 
but was educated at the Mir Yeshiva in Russia, 

where he received rabbinic ordination. Upon returning to 
England, he worked as a communal rabbi in Manchester 
and in Glasgow, finally setting up a Jewish school of his 
own about fifty miles west of London. 
This school was called Carmel College, and it was a Jewish 
high school for boys, the aim of which was to combine 
the best of a yeshivah education with the best of a secular 
education. 
At the time, the top high schools in England were Eton 
and Harrow, and most upwardly-mobile Jews in England 
felt that, if their children didn’t go to these schools, they 
wouldn’t be able to make it in English society. However, 
my father saw that Jewish children were losing their 
connection to Judaism in these schools, so he sought to 
offer an alternative. He wanted to establish a rival school 
that would not only offer the very best in secular education 
but also the very best in Jewish studies.
Early on, Carmel College did attract some exceptional 
pupils who helped it establish a phenomenal academic 
reputation, but the majority of the students came there 
because they hadn’t been able to get into the top English 
schools, and this was the next best thing. They were not 
religious and not interested in a religious education, an 
attitude which was not aided by their non-religious parents.
I myself attended Carmel College as a youngster but, at 
age 16, I was sent to yeshivah in Israel. While there, in 1961, 
I received a call with the terrible news that my father was 
gravely ill with leukemia, and I rushed home. Upon return, I 
found him dramatically changed — he was wearing chasidic 
garb, and I learned that he had recently been to see the 
Lubavitcher Rebbe in New York. 
When we had a chance to talk about it, my father told me 
about this visit and the great impression it made on him. 
He said he told the Rebbe that he wanted to be a chasid, 
but the Rebbe, praising his work with Carmel College, said, 
“I don’t want you to be my disciple, I want you to be my 
partner.” 

Why did my father make such a dramatic turn at the end 
of his life? He said that he came to the conclusion that the 
Chabad Movement had been most successful in bringing 
the concept of Ahavat Yisrael — love among Jews — to the 
forefront of Jewish thought. 
After my father passed away, I enrolled at Cambridge 
University, where I majored in philosophy but, when I 
finished my studies, I decided I wanted to be ordained as 
a rabbi, so I returned to Israel, this time attending the Mir, 
the same yeshivah that had ordained my father in Russia.
It was in Jerusalem that I — like my father — became 
connected to Chabad, studying the Tanya and other 
Chabad teachings. Once I returned to England in 1968, I 
continued to follow in my father’s footsteps, taking a job 
for three years as a rabbi in Glasgow.
Meanwhile, my father’s school, Carmel College, had gone 
into decline. The headmaster had suddenly resigned, 
and it was proposed to me that I apply for the job. This 
idea — that I should rebuild the school which my father 
established — appealed to me; however, I also realized that 
I had no experience in running a school, and that I was only 
twenty-seven and unmarried. 
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Drágaköves rizs
½ kg hosszú szemű rizs
3 ek. só
2 narancs héja, lereszelve
½ pohár cukor
½ pohár szárított meggy 
  és szárított tőzegáfonya 
  (használhatunk helyette 
  szárított sárgabarackot és 
  datolyát is, ezeket aprítsuk fel)
5 ek. olaj
¼ kk. őrölt sáfrány
1 pohár blansírozott 
  mandula
Egy marék feldarabolt 
  pisztácia (opcionális)

A rizst megmossuk, és 1 evő-
kanálnyi sóval egy órán át 
áztatjuk. A narancshéjat fi-
nomra reszeljük, és bő víz-
ben fél órát főzzük, majd le-
szűrjük. A cukrot 1/3 po-
hár vízzel felforraljuk, majd 
hozzáadjuk a megfőzött hé-
jat, és 20 percen át forraljuk 
kis lángon. Leszűrjük. A szá-
rított gyümölcsöket beáztat-
juk negyed órára. A rizst le-
szűrjük, 2 liter vizet felfor-
ralunk, hozzáadunk 2 evő-
kanál sót, majd beleöntjük 
a rizst. Ha újra felforrt a víz, 
nyolc percig forraljuk, majd 
leszűrjük. Ezután az olajat a 
sáfránnyal együtt összeke-
verjük egy lábosban, beleke-
verjük a rizst, a narancshéjat 
és a többi hozzávalót. Össze-
dolgozzuk, a lábost lefedjük, 
és nagyon alacsony lángon 
puhára főzzük a rizst.

Az izraeli választás az Egység magazin fókuszában

hogy működik a zsidó naptár és 
hány purim létezik benne? Hogy 
ala kult a pesti mikvék sorsa a 
Ka zinczy utcai épület megnyitá-
sa után? Mi az igazság a Margit 
hídi izraeli kutatásokkal kapcso-
latban? Ezekről a témákról ol-
vashatnak a rovatban bővebben. 

A Kile rovat különlegessé-

ge egy interjú az izraeli oktatási 
hi vatal rabbi-pszichológusával, 
Av raham Jiszráellel, akit Ónody-
Molnár Dóra a mai szülők leg-
égetőbb kérdéseiről: a gyerekek-
kel eltöltött minőségi idő jelen-
tőségéről, a szabályokról, az in-
ternetfüggőség kezeléséről és a 
kér dezés fontosságáról kérdezte. 

Kérdezd a rabbit!

Mire szolgál a gyertya az előimádkozó előtt?
Tisztelt rabbi!
Úgy adódott, hogy egy hétköz-
napon tudtam ellátogatni a 
zsinagógába és láttam, hogy az 
előimádkozó pultján 2 gyertya 
égett. Ezt miért csinálták? Van 
ennek köze az örökmécseshez? 
Köszönöm, ha időt szakít a vá-
laszra. 

Gergő

Kedves Gergő!
Azt olvassuk Jesájá könyvében 
(24:15.): „…fénnyel tiszteljétek az 
Örökkévalót...”. A Sulchán áruch 
(OC 151:9., lásd még SÁ RSZ 514:14., 
610:4.) ebből vezeti le, hogy a zsi-
nagógában illik plusz gyertyát 
gyújtani, aminek nem a világítás 
a feladata, hanem az, hogy ezzel 
megtiszteljük az épületet. Ezért 
ég hétköznapokon is gyertya 
az előimádkozó előtt, általában  
kettő (Piszké tsuvot 151. fejezet 91. 
láb jegyzet). Van, ahol hagyják tel - 
jesen leégni, mert sokan ellenzik 
az eloltását (Sálmé cibur 40. oldal te-

tején), de Friedman Jiszráél Chá-
jim (?–1922) rahói rabbi azt írja 
(Likuté MáHáRICH 1. kötet 24a. oldal), 
ő mindenhol azt látta, hogy csak 
ima alatt ég, tehát utána el lehet 
oltani.

Az elektromosság terjedésé-
vel felmerült, hogy gyertya he-
lyett lehet-e elektromos gyertyát 
használni. Stern Mojse (1914–
1997), egykori debreceni rabbi 
leírta (Böér Mose resposnsum 6. kötet, 
elektrik, 58. fejezet; 7. kötet, elektrik, 101. 
fejezet), hogy igaz, hogy a péntek 
esti gyertyát mindenképen gyer-
tyával kell gyújtani, de a zsinagó-
gai gyertya esetén náluk is elekt-
romos gyertya ég, bár szerinte az 
a legjobb, ha hagyományos gyer-
tyát is gyújtanak mellette. 

Érdekes, hogy úgy tűnik a 
lubavicsi rebbe is támogatta az 
elektromos fények alkalmazását 
a zsinagógában, azzal a kitétel-
lel, hogy szerinte öt elektromos 
gyertya legyen az előimádkozó 
pultján (Széfer háminhágim Chábád 

8. oldal lábjegyzetben). Mégpedig 
azért, mert a Chábádban szo-
kás, hogy ha gyászoló imádko-
zik elő, akkor öt gyertyát gyúj-
tanak meg, a lélek öt szintjeire 
való utalásként (uo.), emiatt szük-
séges, hogy az elektromos gyer-
tyából szükség esetén ugyanígy 
ötöt lehessen gyújtani (lásd még 
Igrot kodes 16. kötet 12. oldal). 

Ezek a gyertyák nem azono-
sak a zsinagógákban égő örök-
mécsessel, ami a Szentély emlé-
kére ég állandóan, azt a menórai 
gyertyát szimbolizálva, ami cso-
dálatos módon folyamatosan 
égett a Bét hámikdásban (Talmud, 
Sábát 22b.) – így a mi kis szentélye-
inkben, a bét hamikdás möátban 
is ég (lásd MáHáRáM Sik responsum JD 
374. fejezet). Általánosan elterjedt 
ma már, hogy az örökmécsesek  
elektromossággal működnek (Pisz - 
 ké tsuvot uo. 93. lábjegyzet). 

Üdvözlettel
Oberlander Báruch

Megjelent az Egység magazin 115. 
száma. A Hohmecoló rovatával az 
izraeli előrehozott vá lasztásra ké-
szülünk: „Éles és ne hezen megjó-
solható fordula tok ban bővelkedő 
kampányt ígér a következő izraeli 
választá sokig hátralevő néhány 
hét. A sok bizonytalanságban 
egyetlen dolog látszik nehezen vál- 
 toztathatónak: az ország követke-
ző éveiről két Benjámin, Ne tan-
já hu és Ganc küzdelme határoz 
majd.” Olvasóinkat képbe hozzuk 
a választási rendszerrel és az esé-
lyes indulókról is szolgálunk ér de-
kes ségekkel. 

A Jiddiskájt rovat ezúttal 
több féle témával foglalkozik: 
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BiBi vagy Beni?
előrehozott választások izraelben

A gyerekeink egyszer csak 
visszatérnek hozzánk

interjú avrahaM jiszrael pszichológussal és rabbival

TexTilipari daraBkák 
a BudapesTi zsidóság szöveTéBen
A híres óbudai Goldbergerék nyomában
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izrael választ
Benjámin Netánjáhu, Izrael állam miniszterelnöke 2018 decemberének végén bejelentette: áprilisban 
előrehozott választásokat tartanak az országban. az eredetileg novemberben esedékes országgyűlési 
választások előrehozatalára azután került sor, hogy a minimális többséggel kormányzó koalíció tagjai 
nem tudtak megegyezni az ún. háredi bevonulási törvény kérdéséről, azaz arról, hogy a szigorúan 
ortodox életvitelű fiatalok számára milyen engedményeket tegyenek a hadkötelezettség kapcsán. 
e téma mára megkerülhetetlenné vált az izraeli politikai életben, így akárki is nyeri a következő 
választásokat, sarkalatos pont marad a kérdéshez való hozzáállása. az új választásokra a frakció-
vezetők döntése alapján 2019. április 9-én kerül majd sor. az előző választást 2015. március 17-én 
tartották, vagyis Netánjáhu jelenlegi kormánya a leghosszabban működők közé tartozik a modern 
Izrael állam történetében. a most működő kneszet a hetven évvel ezelőtti államalapítástól számított 
huszadik parlament, a következő választásokat az eredeti tervek szerint 2019. november 5-én kellett 
volna tartani. Összeállításunkban az előrehozott választás kapcsán mutatjuk be Izrael választási rend-
szerét, politikai helyzetét: latolgatjuk az esélyeket. 

zSIdó páRtok A JeleNlegI IzRAelI pARlAmeNtbeN
Choszen lejiszráel 

(védelem izraelnek) 
– balközép pártszövetség. vezetője: 

Beni Ganc, volt vezérkari főnök

likud (tömb) – jobboldali néppárt. 
vezetője: 

Benjámin Netánjáhu miniszterelnök

jömin Chádás 
(Új jobboldal) – nacionalista 
vallásos-világi párt. vezetői: 
Náftáli Benet oktatási és ájelet 
sáked igazságügyi miniszter

bájit jehudi (zsidó otthon) 
– jobboldali vallásos-cionsta 

pártszövetség. vezetője ráfi Perec rabbi, 
egykori katonai főrabbi

ávodá (munkapárt) – baloldali 
néppárt. vezetője: ávi Gábáj, 
egykori környezetvédelmi miniszter

merec (erély) 
– radikális baloldali-liberális párt. 

vezetője támár zandberg 

– askenázi-háredi pártszövetség. 
vezetői: jáákov litzman rabbi, 
egészségügyi miniszterhelyettes 
és Mose Gáfni rabbi

sász (a tóra szfárádi őrzői): 
szfárádi-háredi párt. 

vezetője: árje deri rabbi, belügyminiszter

jes átid (van jövő) 
– balközép párt, az állam 
szekularizáció jáért küzd. vezetője: 
jáir lápid, egykori pénzügyminiszter

jiszráel béjtéjnu 
(izrael az otthonunk) 

– jobboldali-szekuláris párt. 
vezetője: avigdor lieberman, 

volt védelmi miniszter

kulánu (mindannyian) 
– centrista, gazdasági kérdésekre 
összpontosító párt. 
vezetője: Mose káchlon

akik eséllyel pályáznak a bejutásra:jöhádut hátorá (a tóra zsidósága) 

ocmá jöhudit (zsidó erő) 
– radikális jobboldali-vallásos párt, 

Káháne rabbi szellemei örökösei. 
vezetője: Báruch Márzel

zehut (identitás): 
Libertáriánus-nacionalista párt. 
vezetője: Mose Feiglin
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és gyereknek is egyszerűbb lenne 
nem együtt lenni a másikkal. 

– Tehát a kütyük világa egyfajta 
menekülés a gyakorta fáradságo-
sabbnak tűnő együttlét elől? 
– Sajnos igen. De a legnagyobb le-
terheltség idején is tudni kell, hogy 
a gyereknek nagyon fontos az együtt 
töltött idő, legyen az akár csak tíz 
perc. És annak az időnek minősé-
ginek kell lennie. Nyitottnak, befo-
gadónak, olyannak, amikor csak rá 
koncentrálunk. Ha ez a minőségi 
együtt töltött idő hiányzik, akkor a 
gyerek egyedül érzi magát, azt gon-
dolja, hogy akkor is együtt kell len-
nie valakivel, akivel kommunikálni 
képes. És az interneten megleli ezt 
a kommunikációs lehetőséget. A ke-
resőprogram sok mindent földob. A 
legszennyesebb tartalmakat is akár. 
És ha ezt nincs kivel megbeszélnie, 
baj van. Mert lát valamit, tudja, 
hogy rossz, ilyenkor magát is rossz- 

nak, büdösnek érzi, és nem tud sza-
badulni az ilyen gondolatoktól. Ha 
nincs közöttük valódi kommuniká-
ció, akkor ezeket félnek elmondani a 
szülőnek, mert attól tartanak, hogy 
mérgesek és idegesek lesznek. 

– Van valamiféle optimális idő-
tartam, amit megszabhatunk a 
gyereknek arra, hogy mennyi időt 
tölthet a gép előtt? 
– Szerintem szigorú és világos hatá-
rokat kell húzni. Napi egy óra bőven 
elegendő, a többi fölösleges. Ha a 
gyerek hazajön az iskolából, akkor 
egyen, írja meg a házi feladatát, 
utána használja a számítógépét. De 
a szülőnek mindig tudnia kell, mit 
csinál éppen a gyerek, és – evés köz-
ben például – beszélgetnie kell vele: 
mert az a minőségi idő. Nagyon fon-
tosnak tartom azt is, hogy a gyerek 
a kütyüjét, legyen szó tabletről vagy 
számítógépről, okostelefonról vagy 
bármiről, a közösségi térben, vagyis 
a nappaliban használja, mert akkor a 
szülőnek nem kell félnie attól, hogy 
a gyerek rosszat lát, és ami ennél 
is fontosabb: a gyereknek sem kell 
félnie attól, hogy esetleg rosszat lát. 

– Ilyenkor nem sérül a gyereknek 
az az igénye, hogy legyen saját vi-
lága? 
– A gyereknek jobb együtt lenni a 
szobában, nem külön térben, de 
ettől még megmarad a gyerek és a 
szülő világa. De ott együtt vannak, 
és tudják, hogy a másik sem akar 
külön lenni. És muszáj tudnunk, 

– Napjainkban azt érzékeljük, 
hogy a gyerekek és a szülők közötti 
generációs távolságot a digitális 
technológia igencsak megnövelte. 
Igaz ez vagy csak csalóka benyo-
más? 
– Sajnos igaz, kétségtelen, hogy a 
digitális technológia berobbanása 
előtt a szülőknek több idejük volt a 
gyerekekre, és egészen bizonyosan 
több minőségi idejük. Pedig muszáj 
leülnünk, időt szánni rájuk, hall-
gatni őket és beszélgetni velük. De 
sajnos a szülőknek is kevés idejük 
jut velük lenni, egyáltalán: az együtt 
töltött minőségi idő egyre szűkül. 

– Azért lesznek a gyerekek a digi-
tális technológia rabjai, mert a szü-
lők nem foglalkoznak eleget velük, 
vagy igazából már nem is igénylik 
annyira a közös együttlétet, hiszen 
étkezés közben is inkább a tele-
fonjaikat nyomogatják? Teszem 
hozzá: ahogy a szülők is.
– Ki tudja megmondani, a tyúk vagy 
a tojás volt-e előbb. Mindenesetre 
tény, hogy a digitalizációval a gye-
rekek világa új, számunkra kevéssé 
ismert lett, ők meg mindent azonnal 
akarnak. 

– Talán túl korán is fejlődnek.
– Igen, túl korán. És igen, az is 
igaz, hogy a szülők számára is na-
gyon fontossá vált a digitális világ, 
és egyre kevesebb kommunikációs 
igény mutatkozik szülő és gyerek 
közt, mintha sokan a saját világukba 
szorulva élnének. Mintha szülőnek 
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a gyerekeink egyszer csak 
visszatérnek hozzánk
avraham jiszrael pszichológus és rabbi jeruzsálem oktatási hivatalában dolgozva 600 gyermek 
oktatását kíséri figyelemmel. Most a Bét Menáchem Gyermekoktatási központ pedagógusaival 
– óvónőkkel és tanárokkal egyaránt – dolgozik, hogy segítsen nekik fejleszteni munkájukat. az 
iskolában tartott szülői fórum előtt kollégánk a mai szülők legégetőbb kérdéseiről: a gyerekekkel 
eltöltött minőségi idő jelentőségéről, a szabályokról, az internetfüggőség kezeléséről és a kérdezés 
fontosságáról kérdezte. óNoDy-molNár Dóra írása 


