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Újra sábáton Ráckevén!
Ha egy igazi sábesz keretében 
emlékezetes hétvégét szeretnél 
kellemes környezetben, jó tár-
saságban, családias hangulat-
ban eltölteni, akkor Ráckeve a 
legjobb választás. A négycsil-
lagos wellness hotel, a felejthe-
tetlen sábáti hangulat, az érde-
kes előadások és gyerekprog-
ramok egyszerre adnak kikap-
csolódást testnek és léleknek.
Téma: Izrael – Minden, amit 

a Szentföldről tudni kell
Időpont: május 17 -19. 

Részvételi díj: 15 000 Ft felnőt-
teknek, 10 000 Ft diákoknak, 6 
éves korig ingyenes (az ár pén-
tektől vasárnapig értendő)

Helyszín: Duna Relax & 
Event Hotel**** 

(Ráckeve, Dömsödi út 1.)
Jelentkezés és további 

információ: 268-0183 vagy 
a posta@zsido.com címen. 

Elindult a jelentkezés 
az AlefKids nyári 
napközis táborára

Sun & Fun nyári angol napközi
2019. augusztus 5-30.

Ne csak tanulj, 
beszélj is angolul!

Az AlefKids minőségi gyer-
mekprogramjai nyáron sem 
szünetelnek!
Nyári angolnyelvű napközit 
in dítunk Óbudán 2019. au-
gusztus 5-30. között szakkép-
zett pedagógusok, angol anya-
nyelvi tanár vezetésével. Akár 
egy hétre is jelentkezhetsz!

Jelentkezés: május 31-ig 
10% kedvezmény!

Teljes hónap: 126.000 Ft
Egy tetszőleges hét: 45.000 Ft
Május 31. után jelentkezők-
nek: Egy hónap: 140.000 Ft

Egy tetszőleges hét: 50.000 Ft
Jelentkezz most!

alefkids@gmail.com
www.alefkids.hu
+36305451864

Az ima szavával felelünk a rasszizmusra

Magyar idő szerint szombaton 
késő este emberéletet is köve-
telő rasszista lövöldözés volt a 
dél-kaliforniai San Diego mel-
lett fekvő Poway város Chábád 
zsinagógájában. A közösségre 
peszách utolsó napján csapott le 
a gyilkos tinédzser, egy 19 éves 
fiú. A lövöldözésben életét vesz-
tette a hatvan éves Lori Gilbert 
Kaye, aki a Mázkír imára igye-
kezett, hogy megemlékezhessen 
a nemrég elhunyt édesanyjáról. 

Megsérült a közösség rabbi-
ja, Yisroel Goldstein, aki éppen 
az ünnepi dróséját készült volna 
elmondani – a rabbi vérző kezét 
elszorítva futott, hogy kimene-
kíthesse a díszteremben játszó 
gyermekeket, közöttük a négy 
és fél éves unokáját. A menekí-
tésben segítségére sietett Almog 
Peretz, akit ekkor talált el golyó a 

nyolc éves unokahúgával, Noya 
Dahannal egyetemben. Gold-
stein rabbi, aki szemtől szembe 
került a támadóval, azt mond-
ta, hogy nem látta, hogy a fiú-
ban maradt volna az Örökké-
valótól kapott lélek szikrája is 
– csak az Isteni gondviselésnek 
köszönhetik, hogy a gépfegyver 
beragadt és többen nem estek ál-
dozatul. 

A sebesültek, hála az Örökké-
valónak, már otthonukban gyó-
gyul nak, de a rabbi egyik muta-
tóujját amputálni kellett.

Amikor Donald Trump ame-
rikai elnök elítélte a támadást, 
valószínűnek tartotta, hogy gyű-
löletből elkövetett bűntettről le-
het szó. A fiú rasszizmusát erő-
síti, hogy egy internetes olda-
lon példaképei között említette 
a március 15-ei christchurch-i 

mecset merénylőjét – aki ötven 
muszlimot, közöttük nőket és 
gyerekeket gyilkolt meg –, to-
vábbá Adolf Hitlert.

Lori Gilbert asszony hét-
fői temetésén Goldstein rabbi 
hangsúlyozta, hogy a közössé-
gük egyik oszlopos tagját veszí-
tették el, „aki helyettük kapta a 
halálos golyót” – ha ő nem pró-
bálja meg feltartani a merénylőt, 
akkor még több ártatlan ember 
eshetett volna áldozatul. A rab-
bi végül azza fejezte be beszédét, 
hogy „ám Jiszráél cháj!” – Izra-
el népe él és nem engedi megfé-
lemlíteni magát, ezért arra kér-
te a világ zsidóit, hogy most sá-
beszkor, péntek este és szomba-
ton, aki csak teheti, menjen el 
zsinagógába imádkozni, így tisz-
telegve Lori Gilbert és a gyűlölet 
többi áldozat előtt.
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Yisroel Goldstein rabbi Lori Gilbert temetésén
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.30 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-csütörtök: 8.00 Reggeli ima 
  19.50 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Szellemi karbantartás 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

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

Hetiszakasz
A mindennapi zsidó élet

Az első szakaszunk – Ácháré 
mot (3Mózes 16-18.) – a jom 
ki puri Szentély-szertartás mó - 
dozatait, áldozatait ismerteti, 
elsősorban azt a gyakorlatot, 
hogy a szolgálattevő főpap ún. 
„bűnbakot” küld a puszta ság-

ba, aki „magával viszi Iz rael né-
pének vétkeit”. Ezenfelül a sza-
kasz – amit gyak ran együtt ol-
vasunk a következő, Ködosim, 
szakasszal – a zsidó élet szent-
ségéről tárgyal, ezzel kapcsolat-
ban előírásokat tartalmaz.

Zsidó híradó
Csak parancsot teljesítettek? 

A magyar közigazgatás felelőssége 
a deportálásokban 

A fenti címen, több mint száz 
érdeklődő mellett rendezte 
meg a Milton Friedman Egye-
tem és a Magyar Zsidó Törté-
neti Intézet legutóbbi konfe-
rencia-beszélgetését, egy bu-
dapesti rendezvényház dísz-
termében. Az elhangzottakból 
idézünk röviden.

Szécsényi András PhD, tör-
ténész, az MFE Zsidó Törté-
neti Intézet tudományos fő-
munkatársa felhívta a figyel-
met arra a szomorú tényre, 
hogy ha a magyar közigazga-
tási szervek kevésbé proak-
tív módon vettek volna részt 
a deportáció megszervezé-
sében, akkor a vidéki zsidók 
mintegy fele megmenekülhe-
tett volna a biztos haláltól. Ge-
csényi Lajos levéltáros, egyete-
mi tanár említette meg, hogy 
a zsidóellenes intézkedésekkel 
a szociális feszültséget akarták 
enyhíteni. Habár az antiszemi-
ta propaganda átitatta a hiva-
talokat, néhányan ott is em-
berségesek maradtak, igaz az ő 

életmentési kísérleteiket nagy-
ban akadályozták a folyama-
tos besúgások – emlékeztetett 
Ungváry Krisztián történész. 
Kovács Tamás PhD, a Holo-
kauszt Dokumentációs Köz-
pont és Emlékhely igazgatója 
arról is beszélt, hogy a gettók 
felszámolása után a magyar 
népesség aktívan résztvett a 
hátrahagyott értékek elrablá-
sában – „inkább mi vegyük el, 
mint a németek” alapon. 

Az érzékeny téma máig sok 
szempontból kibeszéletlen, de 
a beszélgetésen résztvevő tör-
ténészek egy lépéssel közelebb 
vitték a hallgatóságot a kérdés-
kör megértéséhez és átlátásá-
hoz. Ez és a korábbi pódium-
beszélgetések is visszanézhetők 
az intézet Facebook oldalán.

Forrás: Magyar Zsidó Történeti Intézet

Lehet túlzottan szeretni?

Az eddigi tapasztalataink alap-
ján igen. A házasságokat éppen 
annyiszor teszi tönkre a túlzott, 
másikat megfojtó szeretet, mint 
a szeretetnélküliség.

Társas lények vagyunk, s né-
ha már annyira sóvárgunk egy 
má sik emberi lényhez fűző köte-
lék re, hogy elfelejtjük: ahhoz 
hogy a szeretet tartós legyen, bi-
zonyos korlátok közé kell szorít-
suk érzéseinket. Mikor a szenve-
délynek határokat szabunk, kap-
csolatunk virágzik. Mikor pedig 
féktelenül gázolunk át minden 
korláton, a szeretet hamar kiég.

A Tóra harmadik könyve szá-
mol be Nádáv és Ábihu papok 
haláláról, amelyet a nagy miszti-
kus bölcs, Chájim ibn Attar rab-
bi magyarázata szerint a túlzott 
szeretetük idézett elő.

Az évben egyszer, Jom kipur 
napján, a főpap a Szentély leg-
belső kamrájába lépett, a szentek 
szentjébe, hogy ott különleges ál-
dozatot mutasson be az Örökkéva-
lónak. Ezen jeles alkalom – amikor 
is a legmagasabb spirituális szinten 
álló embernek a világ legszentebb 
helyén kellett bemutatnia a leg-
szentebb szolgálatot –, ráadásul az 
év legszentebb napján – az Istenhez 

való közelség legmagasabb szintjét 
jelentette. Ez testesítette meg az Is-
ten-szolgálatnak és az ember-Isten 
kapcsolatnak a csúcsát.

Nádáv és Ábihu, bár papok 
voltak, de nem főpapok és bár 
az alkalom valóban különleges 
volt, de nem Jom kipur. Áron fi-
ainak az Isten iránti vágyakozása 
azonban olyan méreteket öltött, 
hogy képtelenek voltak beérni 
kevesebbel, mint a legtöbb, amit 
ember elérhet. Bár Isten meg-
tiltotta nekik, ők még közelebb 
akartak Hozzá kerülni. A tragi-
kus eredmény pedig már ismert.

A boldog, kiegyensúlyozott 
házasság sem más, mint az Is-
tennel való kapcsolatunk: egy-
felől táplálnunk kell szenvedé-
lyünket, másfelől azonban tud-
nunk kell, hogy miként zaboláz-
zuk meg ezt a szenvedélyt. 

Valamennyi kapcsolat sarok-
köve, hogy szeretetünket ne csu-
pán úgy fejezzük ki, ahogy az ne-
künk tetszik, hanem úgy, ahogy 
azt a másik kapni szeretné. Sze-
ressünk okosan, és ne essünk 
Áron fiainak hibájába!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yanki Tauber rabbi írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe által indított láncreakció
Amikor a Rebbe küldötteiként az észak-karo-
linai Charlotte-ba költöztünk a feleségemmel, 
az első dolgunk az volt, hogy óvodát létesít-
sünk. Az intézmény nagyon népszerűvé vált, 
és néhány év elmúltával már annyian jelent-
keztek, hogy új épület után kellett néznünk.

Abban az időben – 1985 végén – a városi 
zsidó közösség Shalom Park néven egy nagy 
közösségi területet alakított ki, ahol állt egy 
régi épület is. Abban szerettük volna létre-
hozni az intézményünket, ám azt a választ 
kaptuk, hogy ez nem lehetséges. Minden-
áron szerettük volna megszerezni az épüle-
tet, de csak elutasításban volt részünk. A tan-
évnyitásig már csak két hét volt hátra, és még 
mindig nem volt épületünk.

Nem tudtuk, mihez fogjunk, így a felesé-
gem levelet írt a Rebbének. A levélben leír-
ta, hogy tanácstalanok vagyunk, nem tudjuk 
elkezdeni a tanévet, nincs mit mondanunk a 
szülőknek és félünk, hogy a gyerekek okta-
tása veszélybe kerül. Tanácsot és áldást kért 
a Rebbétől.

A feleségem csütörtökön küldte el a le-
velet. Hétfőn már csörgött a telefon. Apám 
volt az, Leibel Groner rabbi, a Rebbe titkára. 
Amikor a feleségem felvette a kagylót, apám 
azt mondta, hogy vegyen a kezébe egy tol-
lat és írja le a Rebbe üzenetét, ami így szólt: 
„Isten gondoskodni fog minden szükséges 
dologról. Ti pedig mindig örömteli hírekről 
számoljatok be!”.

Nagyon megörültünk, és nyomban el-
kezdtük feltárcsázni a szülőket a jó hírrel: 
„Mázel tov, van helyünk!”. Ők természetesen 
megkérdezték: „Hol?”, amire így feleltünk: 
„Azt még nem tudjuk, de az biztos, hogy lesz 
helyünk. Ha a Rebbe azt ígérte, hogy Isten 
gondoskodni fog minden szükséges dolog-
ról, akkor nyilván lesz helyünk is!”.

Ezt követően felhívtam a legnagyobb tá-
mogatónkat, Marshall Rauch szenátort, aki 
azt ajánlotta, hogy forduljunk ismét a zsidó 
közösség alapítványához a Shalom Parkban 
lévő épület ügyében és mondjuk azt, hogy 
már találtunk egy másik helyet, de adunk ne-
kik még egy utolsó esélyt. Így is tettem. Fel-
hívtam a hitközség ügyvédjét és előadtam 
neki a fentieket.

Az ügyvéd erre így felelt: „Tudja, mit, 
Groner rabbi? Átgondoltam az ügyet, és úgy 
döntöttem, hogy önöknek adhatjuk azt az 
épületet. Még öt bizottságnak rá kell bólin-
tania, de szerintem menni fog a dolog”.

Öt nappal később megkaptuk az épületet, 
éppen, ahogy a Rebbe megígérte.

Az egyik tanárunk felhívott minket a tan-
évnyitó előtt: „Nagyon örülök, hogy végül 
megkaptuk az épületet, de hadd kérdezzem 
meg: honnan vették a bátorságot, hogy pusz-
tán a Rebbe ígéretére alapozva elhíreszteljék, 
hogy lesz helyünk?”

Így feleltünk: „Mivel a Rebbe ígéretet 
tett, tudtuk, hogy nem kell aggódnunk. Azt 
mondta, hogy Isten fog gondoskodni min-
denről, tehát nem volt miben kételkednünk”.

Miután ezt meghallotta, a tanárnő sírni 
kezdett. Elmondta, hogy a férjével már na-
gyon régóta szeretnének gyereket, és nem 
tudták, hogy fordulhatnak-e a Rebbéhez ál-
dásért, hiszen nem haszidok. Ebből a törté-
netből azonban erőt merítettek és elhatároz-
ták, hogy a Rebbe áldását kérik.

Peszách hetében a férj New Yorkba uta-
zott, ellátogatott a Rebbéhez és az áldását 
kérte, hogy gyermekük szülessen. A Rebbe 
azt mondta, hogy ha ezentúl betartják a zsi-
dó házasélet tisztaságának szabályait, akkor 
hamarosan gyermekük fog születni. Minden 
így történt és egy évvel később fiúk született.

Így tehát az egyik örömteli eseményből 
egy másik következett. Számos alkalommal 
láttam efféle láncreakciót, amit a Rebbe sza-
vai indítottak el.                    Yossi Groner rabbi

Yossi Groner rabbi és felesége Mariasha 
1980 óta vezetik a charlotte-i 

Chábád-központot. Az interjú 
2013 májusában készült.

Heti útravaló az 
omerszámláláshoz

Ahogy a tavalyi évben, idén is hétről hétre 
nyújtunk olvasóinknak egy rövid inspirációt 
az omer idejére. A zsido.com oldalon nap mint 
nap elolvashatják az idézetek teljes verzióját is. 

Harmadik hét – együttérzés
A tiferet (együttérzés) összefoglalja és harmo-
nizálja a cheszed kiáradó szeretetét és a gvurá 
fegyelmezettségét úgy, hogy egy harmadik di-
menziót, az igazságot adja hozzá. 

Ezt úgy érhetjük el, ha felülemelkedünk a sa-
ját egónkon és hajlamainkon. E tulajdonságból 
ered a tiferet név, mely azt jelenti: szépség. A sze-
retet és a fegyelmezés különféle színeit olvasztja 
eggyé, és ez a harmónia teszi csodálatossá. 

15. nap: az együttérzés kedvessége 
(cheszed sebetiferet)

Kérdezzük meg magunktól: vajon az együttér-
zésem finom és szerető, vagy inkább sajnálat-
ból táplálkozik és leereszkedő? Lehet, mások 
így értelmezik, még ha nem is ez a szándékom? 

16. nap: fegyelmezett együttérzés 
(gvurá sebetiferet)

Az igazi együttérzés néha az, ha nem vagyunk 
együttérzőek, mivel az nem az együttérző fél 
szükségleteinek kifejezése, hanem válasz az 
együttérzést fogadó fél igényeire. 

17. nap: az együttérzés együttérzése 
(tiferet sebetiferet)

A másokkal való együttérzést úgy érhetjük el, 
ha hozzáállásunk önfeláldozó, önmagunk fölé 
emelkedik, és magunkat a másik ember helyze-
tébe és tapasztalatai közé képzeljük. 

18. nap: az együttérzés kitartása 
(necách sebetiferet)

Ahhoz, hogy az ember együttérzése lehető leg-
teljesebb és legtökéletesebb legyen, szükséges, 
hogy az együttérzés konzisztens és időtálló le-
gyen. 

19. nap: az együttérzés alázatossága 
(hod sebetiferet)

Az együttérzésnek tartalmaznia kell az aláza-
tosságot is, nehogy lenézővé, atyáskodóvá, le-
ereszkedővé váljon. Fel kell ismerni, hogy az 
együttérzésre és adományozásra való képessé-
gem nem tesz engem jobbá annál, aki mind-
ezeket tőlem kapja. 

20. nap: kötődő együttérzés 
(jeszod sebetiferet)

A tökéletes együttérzéshez elengedhetetlenül 
fontos a kapcsolat, a kötődés: létre kell jönnie 
egy csatornának az adó és a fogadó fél között, 
szükség van bizonyos fokú kölcsönösségre. 

21. nap: az együttérzés szuverenitása 
(málchut sebetiferet)

Ahhoz, hogy az együttérzés teljes legyen, szük-
séges, hogy elismerjük az egyéni szuverenitást 
is: vajon méltó módon fejezem-e ki az együtt-
érzésemet? 

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 1400 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
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ערב שבת פרשת וישלח, ט״ז כסלו, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Vayishlach, December 16, 2016

When my wife Mariashi and I were first sent 
as the Rebbe’s emissaries to Charlotte, 
North Carolina, we established a preschool 

there. It became very popular and, within five years, 
the enrollment was so high we had outgrown our 
facilities.

At that time – this was the end of 1985 – the local 
Jewish community was building a huge campus 
called Shalom Park, and on this site stood an old 
building which we wanted to use as our school. 
However, we were told it was not available.

No matter what avenue we tried, the answer was: 
“It won’t be possible.”

And so it came down to the wire. Preschool was 
due to start in two weeks, and we had no place for 
the children.

Finally, my wife, who was the principal of the school 
at the time, sat down and wrote to the Rebbe. This 
was in the days before faxes were in popular use, 
so she wrote a letter. She said that she has a group 
of students and no place in which to teach them. 
She said she was at a loss as how to deal with this 
situation - what to tell the parents, what will happen 
to the kids’ education – and she was asking the 
Rebbe for advice and for a blessing. 

Her letter went out on a Thursday. On Monday, 
we got a call from my father, Rabbi Leibel Groner, 
who was then the Rebbe’s secretary. When my wife 
picked up the phone, he told her to take a pencil and 
write down the Rebbe’s reply to her letter. It was 
this: “G-d will provide everything that is needed. 
And may you always report with good news.” 

We were both overjoyed, and we immediately 
called all the parents and told them “Mazel Tov, 
we have a place!” Naturally, they asked, “Where?” 
And we said, “We don’t know yet, but we know we 
have a place. If the Rebbe said that G-d will provide 
everything that is needed, there will be a place.”

I also called one of my biggest supporters – State 
Senator Marshall Rauch – and he recommended 
that I approach the local Jewish Foundation again 
about the building in Shalom Park. He said I should 
tell them that we have a place but that we are giving 
them a final chance at last refusal. And this is what 
I did – I called the lawyer who was in charge of the 
Jewish Foundation and told him exactly that.

He said to me, “You know what, Rabbi Groner? 
I thought it over and I think we can give you that 
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha
Maceszlisztből készült 

piskóta
Párve

12 ek. maceszliszt
6 ek. kókuszreszelék
12 ek. cukor
½ pohár víz vagy gyümölcslé
6 tojás

A száraz összetevőket tálba 
tesszük. Hozzáadjuk a folya-
dékot. A tojásokat szétvá-
lasztjuk, a sárgákat az előbbi 
keverékhez adjuk, és össze-
dolgozzuk. A tojásfehérjé-
ket tálba tesszük, és kemény 
hab bá verjük. A habot a ma-
ceszlisztes keverékhez ad-
juk, és óvatosan, nehogy 
össze törjön, beleforgatjuk a 
masszába. Sütőpapírral bé-
lelt formában 25-30 perc 
alatt, 180 fokon készre süt-
jük.

Változatok:
Almás: egy almát leresze-
lünk nagy lyukú reszelőn, és 
a keverékhez adjuk.
Csokicsipszes: egy pohárnyi  
csokicsipszet keverünk a 
tésztába.
Kakaós: a száraz hozzávalók-
hoz adjunk 2-3 ek. kakaó-
port.
Maceszlisztes tortához: süs-
sünk meg két süteményt az 
alaprecept szerint. Az első 
tetejére kenjünk lekvárt, 
vagy datolyakrémet, tegyük 
rá a második süteményt. 
Vízgőz fölött olvasszunk fel 
egy tábla étcsokoládét, és 
kenjük egyenletesen a fel-
ső sütemény tetejére. Várjuk 
meg, míg a bevonat megszi-
lárdul, majd tálaljuk.

Elnémult a „Szól a kakas már” 
a kállói rebbe szent ajkain

A híres nagykállói csodarabbi, 
Taub Jichák Ájzik (1751-1821) 
egyenes ági leszármazottja, Me-
ná chem Mendel Taub, a hetedik 
kál lói (kálevi) rebbe niszán hó 
23-án, vasárnap reggel, 96 éves 
korában visszaadta lelkét az 
Örökkévalónak. Reb Taub volt 
a legidősebb haszid rebbe Izra-
elben.

A rebbe 1923-ban született 
az erdélyi Margittán, ahol már 
apja és nagyapja is neves rabbi-
ként működtek, a rozdili haszid 
dinasztia alapítói voltak. A ho-
lokausztban szinte az egész csa-
ládját elpusztították, elveszítet-
te mind a hat testvérét is. Szin-
te pontosan 75 évvel ezelőtt, 
peszách és sávuot között őt is 
Auschwitzba deportálták, ahol 
a szadista Mengele kísérletezett 
rajta – ennek az tragikus ered-
ménye lett, hogy többé nem nőtt 
szakálla és sosem lehetett saját 
gyermeke.

A felszabadulás után Svéd-
országba ment, ahol csodálatos 
módon újból találkozott jegye-
sével, akivel még a háború előtt 
jegyezték el egymást. Onnan az 
Egyesült Államokba, Ohióba 
emigráltak, majd 1962-ben Iz-
raelbe települtek át. A központi 
fekvésű Rison Lecion városában 
megalapította a Kiriját Káliv 
(Nagykálló lakónegyed) kerüle-
tet – az alapkövet az első kállói 
rebbe halálozási évfordulóján, 
ádár hó 7-én rakták le. Később a 
rebbe Bnéj Brákba, majd 2004-
ben Jeruzsálembe költözött. A 
főváros Sikun Chábád negyedé-
ben nagy zsinagógát és tanhá-
zat emelt és ott is élt. Az apai és 
nagyapai örömöket két örökbe-
fogadott leánya által ismerthette 
meg.

A rebbe sokat utazott, hogy 
minél több emberrel megoszt-

hassa emlékeit. Többször el-
látogatott Magyarországra is, 
és mindannyiszor elénekel-
te a híres kállói nótát, a „Szól 
a kakas már” kezdetűt. Utoljá-
ra 2014-ben, a magyarorszá-

fogom hirdetni mindazoknak, 
akik túlélik ezt a háborút”. Az 
emlékezés és emlékeztetés mel-
lett a rebbe Kol Menáchem cím-
mel jelentette meg Tóra-magya-
rázatait, összesen 13 kötetben.

gi holokauszt 70. évfordulóján 
járt Budapesten, ahol beszédet 
mondott a Duna-parti emlék-
műnél és a Bét Menáchem Is-
kola énekkarával egy színpa-
don elénekelte az ősapja által 
szerzett dalt.

A rebbe életének egyik fő cél-
kitűzése a holokausztban elpusz-
tított emberek emlékének meg-
őrzése volt. Arra biztatott min-
denkit, hogy az áldozatok tiszte-
letére teljes odaadással recitálják 
a Smá Jiszráelt, az egyik legfon-
tosabb zsidó imádságot. Ezt a 
következőkkel magyarázta: „Sok 
zsidót néhány órával a felszaba-
dulás előtt vittek és égettek el. Ek-
kor elmondtam a Smá Jiszráelt és 
így fohászkodtam: Világ Ura! Ez 
lehet – ne adj Isten – az utolsó 
alkalom, amikor elmondhatom 
a Smá Jiszráelt. Hamarosan én 
is az égben leszek a családtagja-
im mellett. Ha életet adsz nekem, 
megígérem, hogy folyamato-
san a Smá Jiszráelt fogom ismé-
telni, és a Te örökkévalóságodat 

Izrael askenáz főrabbija, Da-
vid Lau egy ízben úgy fogalma-
zott a Reb Taubról, hogy: „egy el-
ragadó elme, aki megmenekült a 
holokauszt pusztító lángjaiból, 
hogy továbbörökíthesse a zsidó 
hagyományokat és az embereket 
visszavezesse az Örökkévalóhoz 
vezető ösvényre”.

Az elmúlt hónapokban a 
rebbe egészségügyi állapota 
megromlott, de fájdalmai ellené-
re is eljárt a zsinagógába és több-
ször tartott tist, azaz hászid ösz-
szejövetelt is. Utoljára a választá-
sok előtt jelent meg nyilvánosan, 
amikor a „Tóra Zsidósága” párt 
támogatására buzdította híveit. 

Temetését a hagyományok-
nak megfelelően még halála nap-
ján, vasárnap délután megtartot-
ták, de az idő gyorsasága ellenére 
ezrekre rugó tömeg kísérte a je-
ruzsálemi Hár Hámenuchot te-
metőbe. Helyét az egyik unoká-
ja, Jiszráel Mordecháj Horowitz 
rabbi veszi át. 

Emlékéből fakadjon áldás!
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