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Augusztusban indul 
a Nyári ZsTSz

Helyszín: 
Sász Hevra zsinagóga 

(1061 Bp. Vasvári Pál utca 5.)
Augusztus 19. hétfő
ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
Oberlander Báruch; Megyeri Jo-
natán; Köves Slomó
Augusztus 20. kedd
BIBLIA ÉS TALMUD
Oberlander Báruch; Faith Áser
Augusztus 21. szerda
HÁLÁCHÁ – A ZSIDÓ JOG
A „ma kérdései” 
a Tóra szemszögéből
Oberlander Báruch; 
Megyeri Jonatán
Augusztus 22. csütörtök
ZSIDÓ FILOZÓFIA 
ÉS A KABBALA
Oberlander Báruch; Köves Slomó; 
Megyeri Jonatán
Augusztus 23. péntek
A ZSIDÓ PIHENŐNAP, A 
SZOMBAT ÉS A ZSIDÓ IMA
Hurwitz Devora; Faith Áser; 
Köves Slomó
Augusztus 25. vasárnap
IZRAEL 
ÉS ANTISZEMITIZMUS
Oberlander Báruch; Köves Slomó
Augusztus 26. hétfő
ZSIDÓ ÉLET STÁCIÓI
Oberlander Báruch
Augusztus 27. kedd
KÓSERSÁG AZ ÉLET KÉT 
FONTOS TERÜLETÉN
Oberlander Báruch; Fuchs 
Jehosua; Oberlander Batseva
Augusztus 28. szerda
ZSIDÓ NAPTÁR ÉS ÜNNEPEK
Oberlander Báruch; Nógrádi Bá-
lint; Glitzenstein Smulik; Nógrá-
di Sára
Augusztus 29. csütörtök
ZSIDÓ KEGYTÁRGYAK
Oberlander Báruch; Glitzenstein 
Smulik; Steiner Zsófia; Cseh Vik-
tor; Réti János

Helyszín: Budavári zsinagóga 
(1014 Bp., Táncsics Mihály u. 26.)
Augusztus 30. péntek
A ZSIDÓ ESKÜVŐTŐL 
AZ ELSŐ MICVÁIG
Cseh Viktor; Faith Áser

Az erős Izrael erős diaszpórát jelent
Izraelben rendeztek konferenciát hitközségi elöljáróknak

A Cionista világszövetség az iz-
raeli Sász párt megalapítójának, 
az egykori szefárd főrabbinak, 
Ovadia Joszefnek a halálozási 
évfordulója alkalmából konfe-
renciát rendezett zsidó közösségi 
vezetőknek és zsinagógai elöljá-
róknak. A programot az európai 
résztvevők számára a Europian 
Jewish Association szervezte. 
A 110 résztvevő többek között 
Franciaországból, Bra zíliából, 
Oroszországból, Dá niából érke-
zett. Ma gyarországot az Óbudai 
zsinagóga közösségének nevé-
ben Klein Péter és Erdős Judit 
képviselték, a Tett és Védelem 
Alapítvány nevében pedig Sza-
lai Kálmán vett részt a konfe-
rencián. 

Szalai Kálmánt ennek kap-
csán a nemrégiben megalakult 
Likud Magyarország nevű szer-
vezetről is kérdeztük, amelynek 
alapítója és vezetője is. „A kezde-

ményezés célja, hogy a magyar 
közéletben az Izraelről kiala-
kult képet a valóságnak megfe-
lelően alakítsa. Szeretnénk pár-
beszédképes partnerek lenni a 
közéletben Izrael megjelenítése 
kapcsán, hogy pozitív Izrael-ké-
pet alakíthassunk ki. Szeretnénk 
elérni, hogy a cionizmus ne szi-
tokszó legyen, hanem az, ami va-
lójában, és pozitív, nemzetalko-
tó elvként vonuljon be a közbe-
szédbe.”

A program fő témája a zsi-
dó értékek átmentése és megőr-
zése volt, valamint a hagyomá-
nyos zsidó értékek, a háláchá és 
a Tóra terjesztése. A háromna-
pos konferenciát Jeruzsálemben 
szervezték meg és számos ne-
ves rabbi is csatlakozott a részt-
vevőkhöz. Kiemelt vendég volt 
Ovadia Joszef fia, a jelenlegi sze-
fárd főrabbi, Jichák Joszef. A Sász 
pártot alapító Ovadia Joszef rab-

bi 1920-ban született Irakban, és 
generációnk egyik legnagyobb 
talmud-tudósa és törvényhozó-
ja volt. 1973-83 között volt Izra-
el Állam főrabbija.

A program részeként elláto-
gattak a palmachim légibázisra 
ahol az izraeli drónszázadok 
működésével ismerkedtek – ter-
mészetesen csak a publikus rész-
leteket osztották meg a résztve-
vőkkel… Reuven Rivlin állam-
elnök is ellátogatott a konferen-
ciára, valamint a jeruzsálemi 
főpolgármester és Izrael belügy-
minisztere köszöntötte a részt-
vevőket. A delegáltakat Benjá-
min Netanjahu miniszterelnök 
vendégül látta a miniszterelnö-
ki hivatalban. Miután köszön-
tötte őket, biztosította a részt-
vevőket arról, hogy Izrael min-
denben mögöttük áll, és utalt rá, 
hogy az erős Izrael erős diaszpó-
rát is jelent.
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Imaidők a következő hétre (július 13-19.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.10 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 A kiválasztott és az üldözött nép, miért?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Minchá, 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: 19.00 Tanulás 
  19.30 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: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
Áron halála

Szakaszunk – Chukát (4Mó-
zes 19:1–22:1.) – a Vörös Te-
hén misztériumával kezdődik,  
majd a Pörlekedés Vizénél tör-
tént afférral, és annak követ - 
kezményeivel folytatódik. Meg  - 
kerü lik Edom földjét, mi  után 
királya megtagadja a kért át-
vo nulási engedélyt, és meghal 

Áron Hor hegyén. Ké sőbbi 
ván dorlásaik során mér ges kí-
gyók marják meg a népet, és 
Mózes parancsot kap, hogy 
– ellensúlyozásul – réz kígyót 
csi náljon, s aki ránéz, meg-
gyógyul. A szakasz az emorita 
Szichon ellen viselt győzelmes 
háborúval feje ző dik be.

Zsidó híradó
Huszonöt éve hunyt el a Rebbe

Ne törd úgy a fejed!

„Apa!” – szólt a kisfiú apjához.
„Igen, fiam?”
„Miért kék az ég?”
„Nem tudom, fiam.”
„Miért zöld a fű?”
„Nem tudom, fiam.”

Megannyi hasonló kérdést – 
és választ – követően a fiú azt 
kérdezte apjától: „Apa, nem za-
var hogy annyit kérdezek?”

„Egyáltalán nem, fiam. Hogy 
másként érthetnéd meg a vilá-
got?”

Eheti Tórai szakaszunk, a 
Chukát, az emberi értelemről ta-
nít számunkra egy fontos leckét. 

A chukát kifejezése a chok 
szógyökből ered. Ez olyan tör-
vényt jelent, amelynek nincs 
racionális magyarázata, mind-
azonáltal úgyanúgy meg kell 
cselekedni, mint bármely más, 
az értelem számára feldolgozha-
tó parancsolatot. 

Bár az életben fontos a követ-
kezetesség és a racionalitás, a zsi-
dó vallás időről időre ennek ép-
pen az ellenkezőjét követeli meg 
tőlünk, azt, hogy tegyük félre a 
logikát. Ez az élettel kapcsolat-
ban is fontos leckét hordoz ma-
gában. Néha egyszerűen csak 
az a dolgunk, hogy élvezzük az 
adott pillanatot anélkül, hogy a 
miértekre kérdeznénk. 

Egyszer egy barátom ottho-
nában voltam. Egy pohát whis-
kyt készültem meginni, mikor 
egy másik vendég hirtelen szólt: 
„Várj egy percet. Korábban whis-
ky-kóstoló órákat vettem. Nem 
ihatod csak így; ezt és ezt és 
amazt kell tenned mielőtt innál 
belőle, hogy kiélvezhesd a való-
di zamatát.” Ezek után pedig egy 
sor olyan tevékenységet kezdett 
mondani – racionális magyará-
zatokkal alátámasztva – melye-
ket ivás előtt kellett volna meg-
tegyek. Még a löchájimot sem 
mondhattam el míg be nem fe-
jezte! Mikorra pedig végzett 
mondandójával, a pillanat már 
oda is lett, s már nem is kíván-
tam elfogyasztani a whiskymet.

Az intelligenciának is meg-
vannak a saját korlátai, illetve 
alkalmazhatósága. Nem minden 
helyzetben üdvözítő, ha csupán 
rá hagyatkozunk. Néha bizonyos 
dolgokat egyszerűen csak meg 
kell cselekednünk, hogy az életet 
élvezni is tudjuk, és nem hagy-
ni, hogy a logikus, mindent ele-
meire boncoló analitikus énünk 
tartson vissza minket.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

rabbi írása nyomán.

Menachem Mendel Schneer-
son rabbi, a Chábád Lubavics 
mozgalom utolsó rebbéje a 
20. század második felének 
legmeghatározóbb zsidó ve-
zetője volt. Bölcsessége és 
iránymutatásai az egész vi-
lágra hatással voltak. Halá-
lának 25. évfordulóján tízez-
rek zarándokoltak a sírjá-
hoz és világszerte megemlé-
keztek róla. A magyarországi 
Chábád mozgalom a jorcájt 
alkalmából a Vasvári Pál ut-
cai zsinagógában szervezett 
haszid összejövetelt a felnőt-
teknek és a Bét Menáchem 
iskolában a gyerekeknek. De 
megemlékeztek róla a Joint 
szarvasi nyári táborában is, 
ahol az ebédlő bejáratához 
felszerelt kijelzőn a Rebbe 
fényképe és rövid életrajza 
fogadta a gyerekeket. 

Hogy mennyire széles kör-
ben ismert, elismert és nagyra 
tartott vezető volt a Rebbe, azt 
az is mutatja, hogy olyan sze-
mélyek is megemlékeztek a ha-
lálozási évfordulójáról, mint 
például a topmodell Naomi 
Campbell:  „(…) A Rebbe sza-
vai ma sokkal relevánsabbak, 
mint bármikor korábban, és 
nagyon nagy szükségünk van 
rá, hogy szívünkbe zárjuk azo-
kat, és tanuljunk a példájából, 
hogy mindig a jót lássuk meg 
másokban, még azokban is, 
akikkel nem értünk egyet” – 
írta Instagram oldalán a világ-
sztár – „Én ma újra elszánom 
magamat arra, hogy a Rebbe 
életküldetésének megfelelő-
en még több fényt és jóságot 
hozzak magammal, valamint 
egy jobb jövőt magunknak és 
az egész emberiségnek”.



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
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Erev Shabbos Parshas Vayikra, March 31, 2017

My name is Israel Drazin, and I am a rabbi, 
biblical scholar, and a lawyer. My name is 
rather well-known in the military because 

I defended the chaplaincy of the US armed forces 
in court against two lawyers who claimed it was 
a violation of the establishment of religion clause 
of the US Constitution. I won and, as a result, 
President Ronald Reagan elevated me to the rank 
of brigadier general.
The story I will relate here happened in 1986, when 
I had the privilege of meeting the Lubavitcher 
Rebbe. At the time, I was living in Columbia, 
Maryland, and because the only Orthodox 
synagogue in the area was the Chabad House, I 
began an association with the young rabbi there 
—Rabbi Hillel Baron. It was he who suggested that 
I might like to attend a farbrengen in New York and 
meet the Rebbe.
So I put on my uniform and went there. During 
the farbrengen, one of the chasidim came over and 
said that the Rebbe wanted me to join him on the 
dais. When I came up, the Rebbe spoke to me in a 
mixture of English and Yiddish, which I understood. 
He blessed me to be “a chaplain in G-d’s army” 
and then he said something startling:
“May the Almighty bless you… to influence the 
gentile soldiers, as well, in fulfilling the Sheva 
Mitzvot Bnei Noach — the Seven Noahide Laws. 
Certainly the other gentile chaplains will not be 
upset that you are mixing into their affairs, because 
you will actually be helping them. And all this will 
help bring our righteous Mashiach.”
“I will try to do that,” I responded, but it was a non-
committal statement. I was thinking to myself, “It’s 
absurd that the Rebbe would expect me to stand 
before non-Jews and speak to them about the 
Seven Noahide Laws.” 

While I knew, of course, about that these basic 
commandments  for all of humanity to live by — 
prohibiting blasphemy, idolatry, adultery, murder, 
theft and cruelty to animals, and mandating 
the establishment of courts of law— I could not 
imagine myself preaching this as a general in the 
armed forces. As far as I was concerned, it was a 
“no go” right from the very beginning.
But, when I had a chance to think about it some 
more, I said to myself, “Those things that seem to 
be the most difficult in life are the very things that 
one should try and do.” So I decided to try and do 
it. 
After some thought, I developed a speech, which I 
tried it out first on a small Christian audience – and 
they liked it. The biggest compliment I received 
was that they wanted to invite me to address the 
Easter service!
In my speech, among other things, I asked the 
question: Why is the commandment not to 
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Velem és a Rebbével történt

Az emberiség családja

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A nevem Israel Drazin. Rabbi, 
bibliatudós és ügyvéd vagyok. 
A nevemet az amerikai hadse-
regben is jól ismerik, mert én 
voltam a védő abban az ügyben, 
amikor valaki alkotmányelle-
nesnek minősítette és be akarta 
tiltatni a katonai lelkészi szolgá-
latot a vallás és az állam össze-
fonódása ürügyén. Megnyertem 
az ügyet, amiért Ronald Reagan 
elnök dandártábornokká lépte-
tett elő.

Az alábbi történet 1986-
ban játszódott, amikor abban a 
megtiszteltetésben részesültem, 
hogy találkozhattam a lubavicsi 
rebbével. Abban az időben a 
marylandi Columbiában éltem, 
ahol az egyetlen ortodox zsina-
góga a helyi Chábád-ház volt. Ott 
ismerkedtem meg Hillel Baron 
rabbival, aki azt ajánlotta, hogy 
ha New Yorkban járok, menjek 
el a rebbe egyik fárbrenengjére, 
azaz a haszidjainak tartott ösz-
szejövetelére.

Felöltöttem az egyenruhá-
mat, és elmentem a fárbrengenre. 
Egyszer csak valaki odalépett 
hozzám, és azt mondta, hogy a 
rebbe szeretné, ha csatlakoznék 
hozzá az emelvényen. A rebbe 
angolul és jiddisül beszélt hoz-
zám, majd megáldott, hogy le-
gyek az Örökkévaló hadseregé-
nek káplánja. Így szólt: „Adja az 
Örökkévaló, hogy megismertes-
se a nem zsidó katonákat Noé 
fiai hét törvényével. Biztos va-
gyok benne, hogy a többi tábo-
ri lelkész nem veszi majd rossz 
néven, ha az ő híveikkel is fog-
lalkozik, hiszen csak segít nekik. 
És mindez csak közelebb hozza a 
messiás eljövetelét”.

„Megteszem, amit tudok” – 
feleltem, de valójában nem köte-
leztem el magam az ügy mellett. 
Azt gondoltam, hogy meglehe-
tősen abszurd dolgot kért tőlem 
a rebbe. Álljak ki a nem zsidó ka-

tonák elé, és beszéljek nekik Noé 
fiainak hét törvényéről?

Persze tudtam, hogy ezek a 
törvények képezik az emberi ci-
vilizáció alapjait, megtiltják az 
istenkáromlást, a bálványimá-
dást, a házasságtörést, a gyilkos-
ságot, a lopást és az állatkínzást, 
továbbá előírják a jogrendszer 
működtetését, ám mégsem tud-
tam elképzelni, hogy tábornok-
ként erről prédikáljak a hadse-
regben. 

Dr. Israel Drazin rabbi harminc évig szolgált az Egyesült 
Államok hadseregében és a főkáplán helyetteseként szerelt le, 

dandártábornoki rangban. Az interjú 2011 márciusában készült.

A rebbe válaszában leírta, 
hogy ő maga is a Maimonidész 
követője, aki bizonyára támogat-
ta volna a törekvéseimet, hiszen 
az ő véleménye szerint is min-
den zsidó kötelessége, hogy Noé 
fiainak hét törvényét terjessze a 
világban. „Adja az Örökkévaló, 
hogy a tevékenységével kapcso-
latban beteljesedjék bölcseink ta-
nítása, mely szerint, akinek száz 
van, az kétszázat akar stb. Foly-
tassa sokakat jó irányba befolyá-
soló tevékenységét megsokszo-
rozva. Kétszázról ugorjon négy-
százra, és ne csak há romszázra. 
A legnagyobb sike re ket kívánom 
Önnek” – írta.

A rebbe azt is tanácsolta, 
hogy a beszédeimet adjam ki 
egy kötetben, hogy forrást és 
inspirációt jelentsenek mások 
számára a hét törvény terjesz-
tésével kapcsolatban. Egy ideig 
nem foglalkoztam ezzel, de egy 
nap hívást kaptam a Chábád ál-
tal kiadott Wellspring magazin-
tól. Azt mondták, hogy a rebbe 
kívánságára szeretnék megjelen-
tetni a beszédeimet.

Nem vagyok sem haszid, 
sem a misztika híve. Racio-
nális gondolkodású vagyok, 
Maimonidész követője. Mégis 
elolvastam a rebbe összes köny-
vét, melyek angolul vagy jiddisül 
jelentek meg, és igen nagyra tar-
tom a tanításait. Az ő határtalan 
bölcsessége ébresztette rá az em-
bereket az igazság és az egymás 
iránti tisztelet fontosságára.

Dr. Israel Drazin

Ezzel együtt arra jutottam, 
hogy éppen az élet legnagyobb 
kihívásaival kapcsolatban az a 
megfelelő hozzáállás, ha még-
is megpróbáljuk megvalósíta-
ni azokat. Ezért úgy döntöttem, 
hogy adok egy esélyt a dolognak.

Írtam egy beszédet, melyet 
először egy kis létszámú keresz-
tény csoport előtt adtam elő. 
Nagy sikert arattam. A legna-
gyobb dicséretnek azt vettem, 
hogy meghívtak prédikációt tar-
tani a húsvéti szertartásukra. A 
beszéd során feltettem a kérdést, 
hogy vajon miért része a hét tör-
vénynek, hogy élő állatból tilos 
kivágni egy darabot. Miért olyan 
fontos ez?

Rámutattam, hogy ebből ta-

általa kezdeményezett akció si-
kerrel járt. Azt írtam, hogy bár 
nem vagyok lubavicsi haszid, 
hanem Maimonidész követője, 
mégis megfogadtam a tanácsát. 
Az egész világon tartottam már 
beszédet Noé fiainak hét tör-
vényéről, és mindenhol sikert 
arattam. Részleteztem is az el-
ért eredményeket: Los Angeles-
ben 30 keresztény káplánnal és 
40 parancsnokkal beszéltem, At-
lantában 600 keresztény lelkész-
szel, Salt Lake Cityben 300 lel-
késszel és 350 katolikus pappal, 
akik megtapsoltak a beszéd vé-
gén. A levélben kifejeztem azt a 
reményemet, hogy a rebbe elége-
dett a kezdeményezésére elvég-
zett munkámmal.

nuljuk a tisztelet fontosságát. 
Nemcsak embertársaink felé, 
hanem az állatok felé is. Még 
arra is vigyáznunk kell, hogy ne 
tapossuk el a földön szaladgáló 
hangyákat. Ha minden, Isten ál-
tal teremtett lény számára meg-
adnánk a megfelelő tiszteletet, 
nem lenne több háború, és a vi-
lágban béke honolna.

Miután sokszor előadtam 
ezt a beszédet, úgy gondoltam 
megírom a rebbének, hogy az 



4 2019. július 12.

Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by Chabad-Lubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +36-1-268-0183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Munkatársak: Golubovics Martina, 
Dénes Anna, Kovács Jichák, Molnár Zsófia
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 1416-4604
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Kóser konyha
Kerti grillen sütött 

bárányborda
Húsos

Glutén- és tojásmentes

4 darab bárányborda

A páchoz:
½ pohár olívaolaj
Só, durvára őrölt bors, 
  ízlés szerint
3-4 gerezd fokhagyma, 
  összetörve
Néhány friss rozmaringág

Tórát és fiút avattak Mádon
Talán még sosem fordult elő 
Mád és a zsidók közös történel-
mében, hogy egyszerre három 
kóser vendéglátóhely is legyen 
a Tokalj-Hegyaljai településen – 
most azonban ez is megtörtént. 
Múlt hét végén a az egykori 
rabbiházban található Csoda-
rabbik útja fogadó kóser kony-
háján kívül a Gusteau étterem, a 
Kúria szálló is a háláchikus elő-
írásoknak maximálisan megfe-
lelő ételeket kínált vendégeinek. 

De kezdjük az elején a törté-
netet!

Mád az idők során számos 
híres rabbival büszkélkedhe-
tett. Köztük volt a híres cádik, 
Schwartz Avraham Jehuda rab-
bi is, aki könyve alapján Kol 
Árjeként is ismernek. Leszárma-
zottai ma többek között a New 
Jersey-beli Lakewoodban élnek, 
ahol a Kol Árjéről elnevezett zsi-
nagóga élén a híres Schwartz 
rabbi dédunokája áll. Három fia 
(vagyis a Kol Árje ükunokái), 
Moshe Peretz, Yoseph és Yitzhak 
Schwartz (akik már maguk is 
sokszoros nagypapák) úgy dön-
töttek: szeretnének tenni valamit 
híres ősük emlékéért. Mádon – 
bár ez korábban teljesen lehetet-
lennek tűnt – ma újra kezd zajla-
ni a zsidó élet, aminek központ-
jában a gyönyörűen felújított 
zsinagóga és a fentebb említett 
rabbiház áll.

A Schwartz család tehát a te-
mető megújítását tűzte ki célul: 
felújították a Kol Árje sírja fölé 
emelt óhelt és újjáépítették a te-
mető kapujánál található épüle-
tet, ami immár az alsó szinten 
konyhával, a felső szinten pedig 
zsinagógával fogadja az érkező-
ket. Schwartz rabbi kohén volt 
– és így férfiágú leszármazottai 
is azok, ezért az új imateremnek 
a sírok felé néző fala egy részen 

üvegből van. Így a vallási előírá-
sok megtartásával lehet imád-
koznia a kohénoknak, de mégis 
rálátnak a nyughelyre. 

Az építkezést – ami egy éven 
át tartott és sok környékbeli-
nek adott munkalehetőséget – 
Yisroel Meir Gabay felügyelte, 
aki többek között arról ismert, 
hogy ő vezette a haszidizmus 
megalapítójának a Báál Sém Tov 
sírhelyének felújítását is.  

Persze egy zsinagógához Tóra-
tekercs is kell, így azt is adomá-
nyoztak a teljes felszerelésen és 
gazdagon berendezett könyvtá-
ron felül. És ezzel vissza is értünk 
a három kóser étteremhez: az új 
Tóra befejezésére és ünnepélyes 
avatására ugyanis múlt vasárnap 
került sor, egyben az új épületet 
is átadták a látogatóknak. Az ese-
mények apropóját azonban nem 
ez, vagy legalábbis nem kizárólag 
ez adta. A hétvégén ugyanis nem-
csak Tórát, de egy felnőtté váló bár 
micvó fiút is köszöntöttek a Kol 
Árje leszármazottai. 

Az ünnepségre 90 főnyi ven-
dégsereg érkezett Amerikából – 
ellátásukra a bár micvó fiú szüle-
inek saját marhatelepéről és kó-
ser vágóhídjáról érkezett a hús 

– akik négy napot töltöttek Ma-
gyarországon. A bár micvóra sá-
beszkor, a világhírűen szép mádi 
zsinagógában került sor, mely 
után a rabbiházban adott a csa-
lád kidust. A nagy ünnepséget 
este a Kúria szállóban tartották.

Másnap a Tóra avatásával 
foly tatódott a műsor: az utolsó 
be tűk leírása után – ebben Kö-
ves Slomó rabbi is részt vett – a 
fák lyákkal felszerelkezett tömeg 
hüpe alatt, zeneszóval, tánccal, 
kísérte az új Tórát a helyére. 

Az avatáson Moshe Peretz 
Schwartz megköszönte Mád pol - 
gármesterének a segítéségét, Kö-
ves Slomó rabbinak az EMIH 
munkáját, amit a mádi zsidó élet 
újraélesztéséért végeznek, vala-
mint a Csodarabbik útja vezető-
jének, Frank Mariannak egy-
éves áldozatos munkáját, amivel 
az ohel és az imaház felépülését 
segítette.

Ahogy említettük, Mád szá-
mos híres rabbival büszkélked-
het. A Schwartz család, amint 
az a Tóraavatáson is elhangzott, 
nem csak saját szentéletű őse 
előtt adózott tisztelettel: a Tórát 
az összes egykori mádi rabbi em-
lékének szentelték. 

A pác hozzávalóit egy kis tál-
ban alaposan összekeverjük. 
A megmosott húst egy órá-
ra a pácba áztatjuk. Időnként 
megforgatjuk a húsokat a lé-
ben, hogy az ízek jól átjár-
ják. A grillben a szenet fel-
izzítjuk, és amikor már csak 
parázslik, a fölé helyezett 
rácsra tesszük a húst. A bá-
ránydarabokat minden ol-
dalukon ropogósra sütjük, 
és frissen felvágott salátával 
tálaljuk.


