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Netanjahu: 
„Egész Izrael miniszterelnöke szeretnék lenni”

Három hónappal ezelőtt Ben-
jamin Netanjahu azzal hirdette 
meg az előrehozott választáso-
kat, hogy a voksolás semmilyen 
változást nem fog hozni, viszont 
meg fogja erősíteni az előző 
Likud kormányt pozíciójában, 
hasonló koalícióval az élen – áp-
rilis 10-re virradóra bebizonyo-
sodott, hogy bejött a számítása. 
A végső összesítés alapján az ál-
tala vezetett jobboldal 65, a bal-
oldal az arab pártokkal együtt 
viszont mindössze 55 szavazat-
tal várja Reuven Rivlin államfő 
felkérését a kormányalakításra.

„Ez egy óriási győzelem éj-
szakája” – mondta Netanjahu a 
Likud eredményváró rendezvé-
nyén. „Olyan gyorsan megkötöm 
a koalíciót, ahogyan csak lehetsé-
ges. … Egész Izrael miniszterel-
nöke szándékozom lenni, balol-
dalnak és jobboldalnak, zsidók-
nak és nem zsidóknak egyaránt.”

A szerda hajnali eredmények 
szerint a Likud és a Kék-fehér 
párt egyaránt 35 mandátumot 
ért el. A haredi Sász és Egyesült 
Tóra Unió 8-8, az arab Hadash-
Ta’al és a Munkapárt 6-6, az Izra-
el a Hazánk és az Egyesült Jobb-
oldal 5-5 végezetül átlépve a vá-
lasztási küszöböt a Kulanu és a 
Merec, valamint az arab Ra’am-
Balad 4-4 parlamenti mandá-
tumra jogosult.

Netánjáhut nagyon különle-
ges kapcsolat fűzte a lubavicsi 
Rebbéhez, Menáchem Mendel 
Schneerson rabbihoz. Ne tán já-
hu egy személyes barátja, Dá-
vid Náchson rabbi így emlék-
szik erre vissza: „a Rebbe valódi 
szeretettel fordult felé [és] telje-
sen megbízott benne.”

Egy 1988 tavaszán lezajlott lá-
togatáson a Rebbe a jövőről be-
szélt Netánjáhunak: „A Rebbe 
azt mondta Netánjáhunak, hogy 

’119 emberrel kell majd megküz-
denie. De semmiképpen nem 
kell aggódnia, mivel az Örökké-
való az Ön oldalán áll.’ Utána a 
Rebbe megáldotta őt. … [időn-
ként] elő kell vennünk azt a fel-
vételt, hogy emlékeztessen min-
ket. Néha megmutatom Bibinek, 
és emlékeztetem őt arra, hogy 
tessék, itt van nemzedékünk 
prófétájának jóslata, melyben a 
Rebbe egészen pontosan arról a 
helyzetről beszél, amiben ő most 
van Izraelben.”

Náchson rabbi azt is elmesél-
te, hogy Netánjáhu többször is 
köszönetet mondott a Rebbének 
„azért a rengeteg lehetőségért, 
amit nekem adott, hogy eljöhes-
sek és segítséget kaphassak Ön-
től, valamint, hogy részesülhes-
sek abból a nagymértékű érzel-
mi támogatásból, amit Ön kí-
nált nekem. De nem csak nekem. 
Egész Izraelnek.”

Kabbalisztikus széder
Oberlander Báruch rabbi Pe-
szách ra való felkészülés ként a 
széder-est legmélyebb rejtel-
meiről, a Hágádá kab ba lisz ti-
kus magyarázatairól tart elő-
adást.

Időpont: április 17. 18. óra 
Helyszín: Keren Or központ 

(Károly krt. 20.) 
1. emeleti kultúrterem

MEGHÍVÓ 
Fotókiállítás

A Sashegyi Arany János Álta-
lános Iskola és Gimnázium és 
az Egységes Magyarországi Iz-
raelita Hitközség (EMIH) tisz-
telettel meghívja Önt Benda 
Iván: Apám utolsó üzenete… 
című kiállításának megnyitó-
jára.

Időpont: 
2019. április 15., hétfő 11:00

Helyszín: 
Sashegyi Arany János Általá-

nos Iskola és Gimnázium
1124 Budapest, Meredek u. 1.

Emlékkő elhelyezéssel 
egybekötött megemlékezés

A budapesti Gettó Emlékfal-
nál az EMIH botlatókő vissza-
helyezésével tiszteleg a mun-
kaszolgálat alatt elhunyt Hegyi 
Tibor emléke előtt a magyar-
országi holokauszt áldozatai-
nak emléknapján. 
Időpont: 2019. április 16-án, 

kedden, 11.00 órakor
Helyszín: Gettó Emlékfal 

Bp., VII. ker. Dohány u. 34.
További információ 

és jelentkezés:
a 06-1/268-0183-as telefon-

számon vagy a 
posta@zsido.com email címen!

A Rebbe és Netanjahu találkozása 1988-ban
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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: 19.20 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 19.15 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima 

A részletes ünnepi imarendet lásd az ünnepi mellékletben.

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
Megjelent az Egység 117. száma

Hetiszakasz
A megtisztulási törvények

Eheti szakaszunk – Mö co
rá (3Mózes 14-15.) – a lepra-
szerű bőrbetegségek felisme-
ré sével és gyógyításával fog-
lalkozik, ami a kohaniták fel-
adata volt. Háromféle leprát 
kü lönböztet meg az Írás: ami 
az ember testét, ruháit, illet-
ve háza falait érinti. A bete-
get karanténba zárták, és a ko-

hanita feladata volt megálla-
pí tani, elmúlt-e a bőrbetegség 
(cá ráát), melynek különbö-
ző fajtáit e szakasz ismerteti. 
Bölcseink felfogása szerint a 
cáráát olyan – szellemi erede-
tű – betegség, amely büntetés-
ként sújtja az embert különbö-
ző vétkek (mint pletyka, kibe-
szélés, rágalom stb.) miatt.

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

Áprilisi számunkban hosszabb 
összeállításokat olvashatnak 
Irán és Izrael ellentmondásos 
kap csolatáról, az iráni zsidó-
ságról és az Operation Exo-
dusról (Exodus Hadművelet-
ről), amely a legnagyobb ame-
rikai zsidómentő akció volt. 
Ennek keretében 1981-ig 
1800 zsidó gyermek útját az 
iráni iszlám forradalom pok-
lából és a Chábád segítségével 
megszervezték befogadásukat 
az Egyesült Államokba. 

Imádkozzanak-e a zsi-
dók Horthyért a születésnap-
ján – ezt a kérdést tette fel a 
Zsidó Tudományok Szabad-
egyetemén Köves Slomó rab-
bi. A kérdést meg is válaszol-
ta egy nagy port kavart elő-
adás keretében, ennek az élő 
beszédet idéző összefoglaló-
ja a ZsTSz előadásokról szóló, 
most induló sorozatunk első 
része. Ehhez kapcsolódóan 
be szélgettünk Kovács Gergely
lyel, a Maimonidész Gimnázi-
um történelemtanárával a zsi-
dó történelmi elemek beépíté-
séről a „hagyományos” törté-
nelemoktatásba.

Peszáchra készülve körbe-
járjuk a széder-estén fogyasz-
tott ételek történetét, például, 

hogy melyik keserűfüvet fo-
gyasztjuk ilyenkor és perzsa 
peszáchi ételeket is „kóstolha-
tunk”.

Judapest anno rovatunkban 
régmúlt idők peszáchi élel-
miszerbotrányait követhetjük 
nyomon liszten innen és túl.

Nagyszabású, új adományo-
zó-akcióval indult országjárás-
ra az EMIH. Az országos prog-
ram célja a rászorulók segítése. 
A közösségépítő kezdeménye-
zés első útja Tiszalökre veze-
tett, ahol az EMIH munkatár-
sai 40 csomag adományt adtak 
át, amelyek tartós élelmiszert 
és egyéb higiéniai termékeket 
és ruhaadományt tartalmaz-
tak. Folytatása következik!

Gyógyulás a hübriszből

A cáárát egy különös, a bőr el-
színeződésével járó betegség, 
ami csak azokat támadja meg, 
akik rosszat szóltak másokról. 
A betegség ebben az értelemben 
tehát alapvetően spirituális - fi-
zikai tünetekkel. A mecórának, 
tehát a cáráát betegségétől szen-
vedő személynek a városon 
kívül kellett maradnia, és min-
denkit értesítenie arról, hogy 
spirituálisan tisztátalan.

A Talmud tanítja, hogy a me-
có ra betegsége mérték szerint 
lett kiszabva: a rosszindulatú 
pletyka és rágalom, amit az adott 
személy terjesztett, bizalmatlan-
ságot szított az emberek között, 
akik ezáltal izolálódtak egymás-
tól, ennek megfelelően a plety-
kát terjesztő büntetése is éppen 
ez lett, el kellett különülnie a tár-
sadalomtól.

A rosszindulatú pletykák, 
rágalmak persze nem az ég-
ből pottyannak le. Az arrogan-
cia szüli őket. Mikor elhisszük, 
hogy jobbak vagyunk másoknál, 
a többiek felett ítéletet mondunk 
magunkban, majd egy idő után 
már nem csak magunkban...

Fentieket figyelembe véve 
úgy tűnik, hogy a mecora bün-

tetésének az izoláló aspektusa 
nemcsak azt szolgálta, hogy az 
illető érezze, pletykája milyen 
mély árkot vájt közé és a többi 
ember közé, hanem azt is, hogy 
érezze felsőbbrendűségi érzésé-
nek ostobaságát. Csak egyedül 
ébredhetett rá arra, hogy min-
den olyan képessége, amely a 
többiek felé érzett gőgjét váltot-
ta ki, a lenézett többiek nélkül ér-
telmüket vesztik.

Sosem vagyunk többek má-
soknál, de egymás által többek-
ké válhatunk.

A Tórában a spirituális tisz-
taság az élethez kapcsolódik, a 
spirituális tisztátalanság pedig a 
halálhoz. Az arrogancia életünk 
kertjéből szakít ki bennünket, si-
várrá tesz, olyanná, mint a kor-
hadt fa, ami már csak homályo-
san emlékeztet az egykor életteli 
lényre. Az arrogancia egyirányú 
út, mely a szociális halálba vezet.

Ebből a halálból azonban sze-
rencsére létezik visszaút, amit az 
őszinte önvizsgálat kövez ki. A 
mecóra is ezáltal tisztult meg, és 
fogadtatott vissza a közösségbe.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Shlomo Yaffe rabbi írása 

nyomán
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MeLyik keserűfüvet 
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HITKÖZSÉG 
A KÖZÖSSÉGÉRT
karitatív országjárásra 
indult az eMiH

IZRAEl-IRÁn: EllEnségEs jElEn, 
EllEntMondásos történElEM

MIÉRT IMÁdKoZTAK 
HoRTHyÉRT 
A MAGyAR ZSIdóK?
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Velem és a Rebbével történt

A kóbor macska

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A családom Németországból 
ván dorolt az Egyesült Álla mok- 
 ba 1950-ben, amikor még kis lány 
voltam. New York Brownsville 
nevű negyedében telepedtünk 
le. Mivel a tanév közepén jár-
tunk, mindössze egyetlen iskola 
volt, mely hajlandó volt felvenni. 
Ez egy új és kisméretű intéz-
mény volt Bais Rivka néven, me-
lyet a Chábád működtetett. Egy 
apró épületben tanultunk, mely-
ben mindössze néhány osztály-
terem volt. Később egy nagyobb 
épületbe költözött az iskola, és 
én ott tanultam egészen a szemi-
náriumig.

Az első pillanattól nagyon 
jól éreztem magam. Shlomo 
Majesky rabbi, Yitzchok Goldin 
rabbi és a többi tanár is sokat tö-
rődött velem, pedig messze nem 
voltam éltanuló. Anyám minden 
évben megkérdezte a Rebbét, 
hogy esetleg átvigyen-e egy na-
gyobb intézménybe, de a Rebbe 
mindig azt mondta, hogy amed-
dig jól érzem magam, maradjak 
a Bais Rivkában.

Anyám nagy tisztelettel vi-
seltetett a hászid rebbék iránt, 
mert Lengyelországban nőtt 
fel. Ügyelt rá, hogy erős kap-
csolatot alakítsak ki a Lubavicsi 
Rebbével, akitől gyakran kért ta-
nácsot. Bármilyen nehézséggel 
került is szembe az életben, az 
első útja mindig a Rebbéhez ve-
zetett, és gyakran engem is ma-
gával vitt.

Az első ilyen alkalom 1959-
ben történt, amikor 12 éves vol-
tam. Először nagy ijedtség fogott 
el a Rebbe jelenlétében, és meg 
sem tudtam szólalni. A kérdé-
sekre adott egyszerű, de briliáns 
válaszai azonban nagy tisztele-
tet ébresztettek bennem, és mély 
benyomást tett rám a látogatás. 
A későbbiekben is nagy befo-
lyással volt az életemre a Rebbe.

Egy pénteken Brooklyn lu ba-
vicsi negyedében sétáltam, ami-
kor furcsa zajra lettem figyelmes. 
Egy kölyökmacska nyá vogott 
keservesen. Mindig is odavol-
tam az állatokért és gyakran tér-
tem haza kóbor állatokkal, szü-
leim nem kis bosszúságára. Ez 
alkalommal is felszedtem a kis-

Néhány évvel később az is-
kolában az évkönyvet állítot-
tuk össze. Az igazgató, Majesky 
rabbi, arra kért mindenkit, hogy 
héberül írjon egy rövid fogal-
mazást. Nekem még angolul is 
nehezen ment volna a dolog, 
hát még héberül, így közöltem, 
hogy nem írok semmit. Az igaz-

dést tiltja, hanem elvárja a velük 
szemben tanúsított tisztelettel-
jes és gondos viselkedést. Erre 
jó példa, hogy először az állato-
kat kell megetetni és csak utána 
ehetünk mi magunk.

Az évkönyvet az egyik osz-
tálytársam illusztrálta. Megdöb-
benve vettem észre, hogy az én 
fogalmazásom mellé egy olyan 
képet rajzolt, amelyen egy kis-
macska látható, amint a karjában 
tartja valaki. Sohasem meséltem 
neki a Rebbével való találkozá-
somról, mégis ezt rajzolta le.

Ez a két esemény arra ösztön-
zött, hogy az állatvédelemnek 
szenteljem magam. Manapság, 
már nyugdíjasként, szívesen vál-
lalom más emberek állatainak 
gondozását és terápiás állatok-
kal is foglalkozom. Odafigyelek 
arra, hogy az állatok előbb kap-
janak enni, mint ahogy megin-
nám a reggeli kávémat.

Visszatekintve látom, hogy 
a Rebbe volt az, aki megterem-
tette az önbecsülésemet és segí-
tett megtalálni a saját utamat. A 
Rebbe nagyszerűen tudott mo-
tiválni, nemcsak engem, hanem 
mindenki mást is. Meggyőzött 
róla, hogy többre vagyok képes, 
mint amit magamról gondolok, 
és olyasmit is elérhetek, amiről 
nem is álmodtam. Képes volt 
meglátni minden ember külön-
legességét, és segíteni, hogy min-
denki rátaláljon a maga küldeté-
sére az életben.

Shavi Shlodowitz

macskát, és hazafelé indultam 
vele. Egyszer csak megpillantot-
tam, amint a Rebbe közeledik az 
utcán. Az édesanyját ment meg-
látogatni, ahogy minden pénte-
ken tette. El akartam rejtőzni. De 
hova mehetnék? Rohanjak át az 
utcán? Szaladjak be egy üzletbe? 
Amint ezen morfondíroztam, a 
Rebbe észrevett. Közelebb jött, 
rám nézett, majd a kismacská-
ra. Szélesen elmosolyodott és jó 
szombatot kívánt. 

Úgy éreztem, mintha a meny-
nyekben járnék. Hazarohantam 
és elmeséltem, hogy mi történt. 
Úgy döntöttem, hogy minden-
képpen megtartom a macskát, 
mert a Rebbe a mosolyával hagy-
ta jóvá, hogy az enyém lehet. A 
történet azonban ezzel nem ért 
véget.

gató igyekezett meggyőzni, hogy 
próbáljam meg, de hajthatatlan 
voltam.

A következő alkalommal, 
amikor a Rebbe fogadott, meg-
említettem neki ezt az epizódot. 
A Rebbe a következőt mondta: 
„Bizonyára van olyan téma, ami 
mélyen foglalkoztat, és szívesen 
tennél erőfeszítést, hogy írjál 
róla valamit”. Így feleltem: „Leg-
inkább az állatokat kedvelem”. 
A Rebbe erre így szólt: „Hát ak-
kor miért nem írsz a cáár bááléj 
chájim fogalmáról, azaz, hogy a 
Tóra megtiltja az állatokkal való 
rossz bánásmódot?”

Megtetszett a témajavaslat, 
és egy izraeli szomszédunk se-
gítségével fogalmazást írtam ar-
ról, hogy a Tóra nem csak az ál-
latokkal szembeni kegyetlenke-

Shavi Shlodowitz a melbourne-i Yavne College tanára volt 
30 éven keresztül. Az interjú 2016 júliusában készült. 
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Kóser konyha

Gofri
Közeledik peszách ünnepe, 
receptünkkel a még otthon 
levő liszt felhasználásához 
nyújtunk segítséget.

Tejes 
(a tejes összetevők párvéra 
válthatók, lásd a receptet)

3 ½ pohár liszt
2 ek. cukor
1 cs. sütőpor
4 tojás 
Szűk két pohár tej (párve vál
tozathoz használjunk növé
nyi tejet vagy gyümölcslét)
4 ek. vaj (párve változathoz 
használjunk margarint)
Csipetnyi só

A vajat lábosban, kis láng 
fölött megolvasztjuk. A lisz-
tet tálba szitáljuk, közepé-
be mélyedést készítünk, és 
hozzáadjuk a többi hozzá-
valót. Alaposan összeke-
verjük. Palacsintatészta sű-
rűségű keveréknél sűrűbb 
masszát kell kapnunk. A 
gofrisütőt felforrósítjuk, és a 
méretének megfelelő meny-
nyiségű tésztát kanalazunk 
bele, majd megsütjük. Dato-
lyakrémmel vagy más édes 
krémmel, például házi kara-
mellel vagy magában, lehe-
tőleg még melegen kínáljuk. 

Könnyebb az élet, ha alapból optimisták vagyunk
Negyedik verseskötetének megjelenése kapcsán Lefkovics Péterrel, 

az EMIH választmányi tagjával, az Óbudai zsinagóga kántorával beszélgettünk 

A hétköznapi dolgokat is szentté lehet tenni, meg kell adni a módját a dolgoknak, lehet minden-
napjainkba is belevinni spiritualitást. Nem nekünk kell szentté válni, hanem a cselekedeteinknek, a 
tetteinknek! (Megjelent az Egység magazin 117. számában)

– Mi ihlette az első versesköte-
tét? Abban a kötetben milyen 
témájú verseket találunk?
– Kisebb-nagyobb szünetekkel 
16 éves koromtól kezdve írok 
verseket. Bár teljesen mással 
foglalkoztam aktív éveimben: 
mérnök, majd vállalkozó vol-
tam, az írás mindig fontos sze-
repet töltött be az életemben. 
Az első kötetem 2002-ben jelent 
meg, címe Egy kis segítség volt. 
Úgy véltem, hogy a gondolata-
immal, észrevéte leim mel segíte-
ni tudok azoknak, akik elolvas-
sák verseimet. Ezért az ebben a 
kötetben megjelent versek lelki 
segítségről szólnak, bölcselke-
dések. 

– Nemrég jelent meg a negye-
dik kötete, meséljen kérem er-
ről. Kiknek szólnak a versek? 
Mit szeretne elmondani az ol-
vasónak ezekkel az írásokkal?
– Vezérfonalam a társadal-
munk, témám pedig az, hogy 
hogyan lehetne megelőzni a tár-
sadalmunk betegségeit.

– Mikor álltak össze a versek 
kötetté?
– Három dolog kellett hozzá: 
mennyiség, azaz sok-sok vers, 
amelyekből lehetett válogatni, 
minőség, azaz egységes gondo-
latiság, mely a szerkesztést, az 
összeállítást lehetővé tette és ter-
mészetesen pénz a megvalósí-
táshoz, melyhez óriási segítséget 
kaptam mecénásoktól: Győrfi 
Lászlótól és Szegedi Csa nádtól.

– Költészetében hogyan jele-
nik meg a zsidóság? Vannak 
e kifejezetten a zsidó kultúra/
vallás köré épülő versek?

– Elolvasva a kötetet úgy ér-
zem, hogy a könyvben  sze-
replő versek gyakran egy-egy 
hétköznapi élményt dolgoznak 
fel, az élet szépségeire mutat-
nak rá. Így van ez? 
– Igen. De a bővebb válasz rejtik 
az eddig elmondottak és a kötet-
ben minden fejezet előtt írt rö-
vid bevezetőből egy-egy kulcs-
mondat. Csak egy példa, ahogy 
a könyvben is írom „Könnyebb 
az élet, ha alapból optimisták 
vagyunk.”

– Mik az eddigi visszajelzések? 
Az olvasók hogyan vélekednek 
a kötetről? 
– Én csak barátok, ismerősök, 
családtagok visszajelzéseit isme-
rem többnyire. Ezek mind pozití-
vak, elismerőek. Tudomásul kell 
venni, hogy ma a költészetnek 
kicsi az értő tábora, és csak az 
igazán nagyoknak van nagyobb 
megjelenési lehetőségük és így 
viszonylag nagyobb olvasótá-
boruk. Nagyon fontos és jóleső 
visszacsatolás számomra, hogy a 
Lauderben az egyik versem már 
irodalom órai tananyag. 

HOZZÁÁLLÁS
„Mondd azt, hogy nem szép, s ne azt, hogy csúnya
mondjad azt, hogy nem jó, s ne azt, hogy ez rossz
mondd azt, hogy ez nem sok, s ne azt, hogy kevés
mondjad, nem elégséges, s ne azt, hogy elégtelen
mondjad, nem biztos ez, ne azt, hogy bizonytalan
mondd, ezt nem hiszed, s ne azt, hogy lehetetlen
mondjad, nem vagyok erős, s ne azt, hogy gyenge
mondd, hogy nem érted, ne azt, hogy értelmetlen
mondd, hogy nem látok, s ne azt, hogy láthatatlan
mondd azt, hogy nem találok, s ne azt, hogy nincs
mondd, hogy még nincs vége, s még reménykedsz
mondd azt, hogy megint neki fogsz, ha felébredsz
s a folyó vize, mit még sose láttál kéknek, kék lesz”

Bécsi Éva

– Azt remélem, hogy majd 
minden versemben megjelenik 
a zsidóság két nagyon fontos 
eszméje: a világunk javítható 
(tikun olám) és javítani is kell! 
Valamint, hogy a hétköznapi 
dolgokat is szentté lehet tenni, 
meg kell adni a módját a dol-
goknak, lehet mindennapja-
inkba is belevinni spiritualitást. 
Nem nekünk kell szentté válni, 
hanem a cselekedeteinknek, a 
tetteinknek! Ez egy nagyon fon-
tos dolog. Természetesen írtam 
sok verset direkt a zsidó vallás 
témaköréből. Egy részük ebben 
a kötetben is helyet kapott. 


