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Pályázat 
második generációs 
holokauszttúlélők 

számára
Az Olajág Otthonok a Magyar
or szági Zsidó Örökség Közala
pítvány (MAZSÖK) a ho lo
kauszt túlélők második generá
ciója szociális, egészségügyi és 
mentális támogatására kiírt 
pályázatán elnyert és önerővel 
kiegészített bruttó 4 508 500 
Ft keretében az alábbi szolgál
tatásokkal, lehetőségekkel tá
mogatja a rászorulókat:
Szociális támogatások; lakha-
tási támogatás; idősotthoni-díj-
támogatás; egészségügyi támo-
gatás; mentális támogatás
A pályázatok beadásának ha
tárideje: 2020. augusztus 31.

* * *
A pályázati kiírás alapján a 
programban Magyarorszá
gon élő, magyar állampolgár
ságú másodgenerációs holo
kauszttúlélők kérhetnek segít
séget, vagyis mindazok, akik 
1945. október 30. után szület
tek, és legalább az egyik szülő
jük a II. világháború alatt zsidó 
származása miatt üldöztetést 
szenvedett el. A másodgenerá
cióhoz tartozással kapcsolat
ban az igazoló szervezetek és 
elérhetőségük:
MAZSÖK (1054 Bp., Tüköry u. 
3.), Tel.: +3612690973
MUSZOE (1062 Bp., Aradi u. 
62.), Tel.: +3613023077
NÜB (1054 Bp., Tüköry u. 3.)
Tel.: +363433898

* * *
Kérjük, szíveskedjen letölteni, 
majd kitölteni, aláírni, és a tel
jes pályázati anyagot (Jelentke-
zési lap, Hozzájárulási nyilat-
kozat 2 féle) a 

palyazat@olajagotthonok.hu 
címre beküldeni.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! 
Az Örökkévaló segítségével lezárulhatott egy fertőzéskör

A múlt hét során az Óbudai 
Zsinagóga öt tagjánál, közöttük 
a közösség rabbijánál, Köves 
Slomónál és a hitközségi dolgo
zók közül egy személynél lázzal 
járó vírusos tünetek jelentkez
tek. Köves rabbi múlt hét hétfő 
délután kezdte rosszabbul érez
ni magát, ám ekkor orvosa nyu
galomra intette, és a klasszikus 
koronavírus tünet, a száraz, ful
ladásszerű köhögés hiányában 
kizárta a világjárvány méreteket 
öltött fertőzést. A rabbi csütör
tökön a biztonság kedvéért két 
COVID19 gyorstesztet is csi
náltatott, melynek mindegyi
ke negatív lett, közben pedig a 
láza is elmúlt és a közérzete is 
egyre jobb lett. A hétvége folya
mán a közösség egy tagja PCR 
(polimeráz láncreakción alapu
ló) tesztet is végeztetett magán, 
minek eredménye viszont po
zitív lett. Ezt követően szeroló
giailag teszteltette magát Köves 
rabbi is, melynek az eredménye 
kedd délután érkezett meg, mely 
szintén pozitív lett.

A vírus agresszív terjedését 
mutatja, hogy a szükséges óvin
tézkedések ellenére is „sikerült” a 
közösség több tagját megfertőz
nie egy külföldről – Németor
szágból – érkező pénteki kidus
vendégnek. Ugyanakkor nagy 

fokú bizakodásra ad okot, hogy, 
hála az Örökkévalónak, a vírus 
lefolyása enyhe tüneteket produ
kált, melyből azóta minden érin
tett felgyógyult, közöttük a szent
endrei rebecen, Myers Civia 
Muska nagypapája, a 92 éves Per
laki úr (ad 120!) is. Köves rabbi 
még hétfőn újraindította a Dáf 
jomi online verzióját.

A megbetegedések után ide
iglenesen bezárt az Óbudai Zsi
nagóga, és a hétvégén óvintéz
kedésből Oberlander Batsheva, 
a Bét Menáchem Héber Magyar 
Kéttannyelvű Általános iskola, 
Óvoda és Bölcsőde igazgatónője 
is bezáratta az intézményt, mely
ben a bölcsis és ovis korú gye
rekek a nyári szünet előtti utol
só hetet töltötték volna. Szerda 
reggel derült ki, hogy minden 
olyan gyermek PCR tesztje ne
gatív lett, akik korábban érint
kezhettek a fertőzöttekkel. Így 
úgy tűnik, hogy ez a fertőzés
kör lezárult, ennek értelmében a 
többi EMIHes zsinagógai kör
zetben a szabadtéren továbbra is 
megtartják az Istentiszteleteket.

Itt kell köszönetet monda
nunk Oberlander rebecennek 
és a Bét Menáchem összes pe
dagógusának és munkatársá
nak, hogy az újranyitás óta el
telt másfél hónap alatt a gondos 

prevencióknak köszönhetően 
egyetlen gyermek sem betege
dett meg. Szintén köszönet illeti 
az Óbudai Kóser Catering mun
katársait, akik a viszontagságos 
körülmények ellenére is élelem
mel látják el a közösség tagjait, 
illetve a Cedek Szeretetszolgálat 
népkonyháinak dolgozóit, akik 
rendületlenül biztosítják a rá
szorulók ellátását.

Hála Istennek folyamatosan 
derülnek ki az óbudai közösség 
tagjainak és az irodai dolgozók 
PCR tesztjeinek negatív ered
ményei. Ugyanakkor felkérjük a 
közösség azon tagjait, akik júli
us 17én vagy 18án az Istentisz
teleteken, illetve 20án hétfőn a 
reggeli imán és Talmud órán az 
Óbudai Zsinagógában részt vet
tek vagy a Bokor utcai hitközsé
gi iroda második emeletén jár
tak, ha influenzaszerű tüneteket 
fedeznek fel magukon, PCR teszt 
elvégezése érdekében keres
sék fel háziorvosukat. Az ered
ményről értesítsék az Önökkel 
kapcsolatban állókat. 

Ha bármiben segítségre van 
szükségük, forduljanak bizalom
mal a muveletitorzs@zsido.com 
címen vagy a +36/307250364
es telefonszámon az EMIH ope
ratív törzshöz. Vigyázzunk ma
gunkra, vigyázzunk egymásra!
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Hetiszakasz
A Tízparancsolat ismétlése

Szakaszunkban – Váetchánán 
(5Mózes 3:23–7:11.) – Mózes 
folytatja monológját, mely
ben elmondja, hogyan imád
kozott és próbálta megváltoz
tatni azt az ítéletet, melynek 
értelmében nem mehet be az 
Ígéret Földjére. Nem is nagyon 
burkolt szemrehányást tesz a 

népnek, amely miatt ez a vég
zet érte, és megismétli a Tóra 
főbb pontjait. Különösképpen 
a bálványimádás tilalmára fi
gyelmeztet, majd megismét
li a Tízparancsolatot. Ebben a 
szakaszban találkozunk a Smá 
Jiszráéllal, a zsidóság hitvallá
sával is.

Zsidó híradó
Szijjártó Magyarország kiállásáról 

biztosította Izraelt
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter Magyar
ország kiállásáról biztosította 
Izraelt múlt heti, jeruzsálemi 
hivatalos útján, melyet a Jediót 
Ahronót című újságnak adott 
videós interjújában is hangsú
lyozott.

A miniszter elmondta, 
hogy Magyarországot és Izra
elt szoros politikai szövetsé
ges ként és barátként látja, me
lyet gyakorta próbálnak tá  
madni, de kapcsolatuk erős.

Magyarország eddig is ki
állt az Izraellel szembeni tisz
tességes és kiegyensúlyo
zott megközelítés mellett és 
„ez után is ki fogunk állni” – 
mond ta Szijjártó, aki ígéretet 
tett, hogy hazánk az Euró pai 
Unióban, az ENSZben és más 
szervezetekben is síkra száll az 
Izraelt támadó döntésekkel és 
esetleges szankciókkal szem
ben.

A Júdea és Szamáriára vo
natkozó izraeli jogkiterjesztés 
kapcsán a miniszter az alábbi
akban utasította el az izraeli 
terv miatt kilátásba helyezett 
és ezért „teljesen fölösleges és 
kontraproduktív” elítélő lé
péseket: „Nem akarunk véle
ményt mondani egy meg nem 
történt dologról.” A miniszter 
elutasította továbbá a Fideszt 
an tiszemitizmussal vádolók ál  
láspontjait is, és hangsúlyoz
ta, hogy pártja garantálja az 
emberek szabadságát és val
lásgyakorlását, és a jövőben is 
megvédi a zsidó közösséget és 
annak minden tagját.

Imaidők a következő hétre (augusztus 1-7.) (az Óbudai és a Zsilip Zsinagóga nyitvatartásáról kérjük érdeklődjenek):

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.50 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 
  8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  20.00 Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 „Ha hallgatva halgattok parancsolatomra...”
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz  
a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek: 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Dáf jomi 
  (napi Talmudtanulás)
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás  
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 
  18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  19.30 Szombat
  fogadás, majd Kidus

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (Tánjá) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

08.17 – 08.28.

Jelentkezés 
06 1 268 0183 

posta@zsido.com 
www.zstsz.hu

Legyünk egymás őrangyalai!

Életünkben számtalan olyan 
hely zet adódik, amelyekben 
élet bevágó, hogy tárgyilagosak 
maradjunk, és tudjuk, mik az 
erősségeink, illetve mik a gyen
géink. Mi az, amiben segíteni 
tudunk másoknak és mi az, 
amit még nekünk is tanulni kell. 
Párkapcsolat, karrier, gyerekne
velés – ezek mindmind életünk 
olyan meghatározó állomásai, 
me lyekben a tisztán látás az 
éle tünket mentheti meg, az ön
hitegetés pedig valóságos földi 
pokollá változtathatja azt.

Az iménti kihívások Bölcse
ink előtt sem voltak ismeretle
nek, ezért is tanácsolták: „Vá
lassz magadnak egy mentort.” 
Találj magadnak valakit, aki ké
pes irányt mutatni, aki, ha kell, 
útmutatásokkal szolgál, hogy 
képes légy a saját életedet élni 
ahelyett, hogy másokét próbál
nád. A mentor nem kell, hogy 
egy terapeuta legyen. Már az is 
elég, ha bölcs és szeret minket, s 
kész arra, hogy élettapasztalatá
val felvértezve még az olyan ve
szélyektől is megóvjon minket, 
amiket mi magunk nem is lát
nánk annak.

A mentorálás gondolata bib
liai gyökerekre nyúlik vissza. 

Mózes röviddel halála előtt 
menedékvárosokat alapított. A 
menedékváros egyfajta védel
mi zóna volt, ahová az menekül
hetett, aki saját szándékán kívül 
gyilkolt, de tartania kellett a meg
halt személyt gyászoló rokonok 
vérbosszújától. A menekülő itt 
biztonságra lelhetett, hogy „élet
ben maradjon.” (5Mózes 4:42.)

A Tóra szavait a Bölcsek a kö
vetkezőképpen értelmezték: mi
vel az ember a Tóra által él, ezen 
védelmi zónában is csak úgy vol
tak képesek „élni,” hogy mikor 
ott megszálltak, Tóratanítójuk 
is velük tartott!

Az igazi mentor még a szám
űzetésbe is velünk tart, és kész 
„pokolra” szállni értünk. Az 
igazi mentor még oda is elkí
sér, ahová azt gondolnánk, hogy 
nincs is rá szükségünk. Az iga
zi mentor mindig kihúz a bajból, 
bármi is legyen az.

Drága barátaim, egy nap ta
lán mindnyájan találunk ilyen 
őrangyalokat, vagy legalább egy 
kevesek számára mi is ilyen őr
angyalokká lehetünk.

Milyen szép világ lenne...
Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Levy Avzton rabbi írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Cincinnati rebecenje

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/

alubavicsirebbe 

1955 tavaszán a Rebbe elindí
totta a nőket tanulásra ösztönző 
programját és arra kérte női kül
dötteit, hogy aktívan vegyenek 
részt a felnőttoktatásban. Ak
koriban még fiatal házas voltam 
és férjemmel nem sokkal koráb
ban kezdtük el a küldötti mun
kát az Ohiobeli Cincinnatiban. 
Mivel még kezdő voltam ezen a 
területen, nem hittem, hogy al
kalmas lennék a tanári szerepre. 
Ezzel együtt Bentzion Shemtov 
rabbi unszolására mégis bele
vágtam egy női tanulócsoport 
szervezésébe.

Kezdetben öten voltunk, de 
a létszám hamarosan harminc
ra emelkedett. A tanulás mellett 
ebédeket és vacsorákat is tartot
tunk. A programokhoz a Rebbe 
nyújtott folyamatos támogatást 
és biztatást, tulajdonképpen ő 
volt a csoportunk elnöke.

Ezzel egyidőben a férjem a 
Cincinnati Egyetemen kezdett 
diákokat tanítani. A lányok
kal én foglalkoztam a kollé
giumban. A férjemet még a 
reformrabbikat képző Hebrew 
Union Collegeba is meginvi
tálták Talmudot oktatni. Ő bi
zonytalan volt, hogy elvállaljae, 
ezért a Rebbe tanácsát kérte. A 
Rebbe belegyezett, azzal a felté
tellel, hogy a hallgatók jöjjenek 
hozzá tanulni és ne ő menjen el 
az intézménybe. Így is történt, és 
a következő tíz évben a mi laká
sunkon folyt az oktatás.

1956ban New Yorkba utaz
tam, hogy meglátogassam a szü
leimet, és kihasználtam az alkal
mat, hogy személyesen találkoz
zam a Rebbével. Amint belép
tem az irodájába, a következőt 
kérdezte jiddisül: „Miért olyan 
sápadt?” Ez szíven ütött, mert 
azt gondoltam, hogy jól festek 
abban az új ruhában, amit erre az 
alkalomra vásároltam. Nem iga
zán tudtam, hogy mit feleljek, de 
azután azt mondtam, hogy nem 
rég estem teherbe és talán ez az 
oka. A Rebbe megkérdezte, hogy 
vane aki segít a háztartási mun
kákban. Nem volt, mert nem en
gedhettük meg magunknak. A 
Rebbe mégis azt javasolta, hogy 
vegyünk fel valakit.

Reba Sharfstein és néhai férje, Zelig Sharfstein rabbi több 
mint 50 éven át szolgálta Cincinnati zsidó közösségét. 

Az interjú 2009 januárjában készült.

nal egy nyári tábor szervezésé
hez fogtunk, amint hazaértünk.

Akkor is kikértük a Rebbe 
tanácsát, amikor a lányunk, a 
tizenéves Esty iskolaváltás előtt 
állt. A Rebbe azt mondta, hogy 
gondoskodjunk attól, hogy min
denképpen legyenek már barátai 
az új iskolából, mielőtt elkezde
né a tanévet. Estynek nagyon 
fontos volt a társasági élet és fon
tosak voltak számára a barátok. 
Hihetetlen, hogy a Rebbe tudta 
ezt és ennyire fontos volt számá
ra a lányunk.

Szokásom volt rendszeresen 
beszámolót küldeni a Rebbének 
a programjainkról. Nem gondol
tam, hogy a Rebbe túl nagy fi
gyelmet szentelne ezeknek, vagy 
számon tartaná az érkezésüket. 
Kiderült azonban, hogy ez egy
általán nem így van. Emlékszem, 
egyszer levelet kaptam a Rebbe 
titkárságáról: „A Rebbe már jó 
ideje nem kapott beszámolót ön
től és aggódik”.

Ezt követően alaposan be
számoltam minden tevékenysé
günkről és a Rebbe gyakran kül
dött megjegyzéseket vagy javí
tá sokat. Amikor mi rendez
tük a Chábád női szervezetének 
egyik konferenciáját, elküldtem a 
Rebbének a meghívó tervezetét. 
Azt javasolta, hogy a „péntek esti 
vacsora” helyett írjunk „sábáti va
csorát”. Ennyire odafigyelt még a 
legapróbb részletekre is.

A Rebbe folyamatosan arra 
tanított minket, ahogyan a töb
bi küldöttjét is, hogy minden 
kis tett sokat számít. Érezhet
jük azt, hogy amit teszünk, csak 
egy csepp a palackban, a palack 
azonban a cseppektől telik meg. 
Személyes törődése, útmutatá
sa mindig csodálattal töltött el 
és nagy megtiszteltetésnek érez
tem a figyelmét.

Reba Sharfstein

Tíz, Cincinnatiban eltöltött 
év után úgy éreztük, hogy be
töltöttük a küldetésünket, ezért 
megkérdeztük a Rebbét, hogy 
elköltözhetünke. Aggódtunk 
New Yorkban élő, idős szülein
kért és a gyermekeink spirituális 
fejlődéséért is.

Válaszában a Rebbe bizto sí tott 
minket arról, hogy nincs miért 
aggódnunk. Elmagyaráz ta, hogy 
egy forrásvízzel (és nem esővíz
zel) működő mikvének külön
leges erőt tulajdonít a háláchá, 
mert az közvetlenül kapcsoló
dik a vízforráshoz. Tehát, ha mi 
is fenntartjuk a kapcsolatunkat a 
„forrással”, akkor minden rend
ben lesz. „Nem számít, milyen 
távol vannak, amennyiben kap
csolódnak a forráshoz” – mond
ta a Rebbe.

A Rebbe azt is megkérdez
te, hogy a saját lakásunkban 
élünke vagy bérlünk. Termé
szetesen béreltük a lakást. „Ide
je vásárolni egyet” – mondta a 
Rebbe és hozzátette, hogy ez be
fektetésnek is jó, mert a jövőben 
emelkedik majd az értéke. Em

kal látott el minket. Egyszer meg
hívtak egy Montessori módszert 
alkalmazó iskolába. A gyerekek 
aktív részvételével zajló tanítást 
látva arra gondoltam, hogy ez a 
metódus hasznos lehetne a szá
munkra is, ezért kifejlesztettem 
egy e módszeren alapuló oktatá
si programot. Ezzel együtt volt 
a Montessorimódszernek né
hány eleme, mellyel nem voltam 
kibékülve, ezért a Rebbe tanácsát 
kértem. Ő azt mondta, hogy ne 
merüljek el a módszer filozófiai 
részében. Használjam fel a gya
korlati útmutatásait a tórataní
táshoz, de ne maga a módszer 
legyen a fontos. 

Egy személyes találkozó so
rán a Rebbe megkérdezte, hogy 
rendezünke napközis tábort 
Cincinnatiban. Amikor azt fe
leltük, hogy nem, a Rebbe így 
szólt: „Egy zsidó napközis tá
bor nagyobb hatást gyakorolhat 
a gyermekek életére, mint bár
milyen rendezvény, melyben az 
iskolaév során vettek részt”. Bár 
éppen egy nappal a tanítás befe
jezése előtt álltunk, mégis azon

Ekkor megértettem, hogy 
mindenképpen segítségre van 
szükségem, ha maradéktalanul 
el akarom látni a közösségi ve
zetőként rám háruló feladato
kat. Nagyon megindító volt lát
ni, hogy a Rebbe mennyire oda
figyelt a küldöttei személyes 
szükségleteire.

lékszem, azt mondta, hogy ami
kor majd eladjuk, már a négysze
resét fogja érni. Ez valóban így 
történt, mert amikor sok évvel 
később eladtuk a házunkat, szin
te fillérre az eredeti vételár négy
szeresét kaptuk érte.

A Rebbe a zsidó oktatással 
kapcsolatban is bölcs tanácsok
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Kóser konyha
Sütőben sült tilápia

párve, tojás- és gluténmentes
8 tilápia
3 nagy gerezd fokhagyma
1⁄2 narancs leve
2–3 ek. olívaolaj
só, bors, őrölt koriander, 
  őrölt római kömény, 
  pirospaprika ízlés szerint

A halat tűzálló tálba fektet
jük. Meglocsoljuk a narancs 
le vével, az olajjal, és meg
szórjuk a felaprított fok
hagymával, valamint a fű
szerekkel. Alufóliával leta
karva, 180 fokos sütőben 
mintegy fél óra alatt készre 
süt jük. Kínálhatunk hozzá 
salátát, vagy tálalhatjuk pet
rezselymes krumplival, pá
rolt zöldségekkel is.

Fontos!
Tilápia helyett más, fehér 
húsú halat is használhatunk. 
Mindazok a halak kóserek, 
melyeknek van uszonya és 
pikkelye is. Mivel a hal nem 
igényel kóser vágást, bármi
lyen halboltban vásárolha
tunk, de a feldolgozáshoz vi
gyük a saját késünket, mivel 
a helyi kést minden bizony
nyal más, nem kóser hal fel
dolgozására is használták.

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: Az öncenzúra a médiában zsidó módra
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
  és a Kabbala tükrében

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.

Szabad a kézfertőtlenítés Tisá böÁvkor?
A napokban tudtuk meg, hogy 
a múlt héten az Óbudai Zsina
gógában többen koronavírussal 
fertőződtek meg. Hála Istennek 
a vírus egy olyan verziója érke
zett ide, ami nem okozott életve
szélyt, így például senkinél sem 
keletkeztek légzési problémák 
stb. A megbetegedetteknek mi
előbbi teljes gyógyulást kívánok!

Miután megtudtuk az első vizs
gálat pozitiv eredményét, gyor san 
reagáltunk a fertőzésekre, és a kö
zösség PCRes vizsgála tai alap
ján állíthatjuk, hogy a vírus csak 
egy kis kört érintett és nem ter
jedt szét a városban. Ennek értel
mében úgy döntöttünk, az Óbu
dai Zsinagóga ideiglenesen be
zárja kapuit, de a Vasvári Pál utcai 
és a Keren Or zsinagógák tovább
ra is nyitva tartanak. Az imádko
zásokat szabad téren tartjuk meg, 
a Vasvári közössége – ahogy ed
dig, az újranyitás óta – a zsinagóga 
előtti udvaron, míg a Keren Oré a 
Dohány utcai iskola udvarán.

Az óbudai eset hatványozot
tan szólít fel minket az elővigyá
za tosságra, hogy ha bárhová 
me gyünk, akkor előtte és utána 
is feltétlenül fertőtlenítsük a ke
zünket. 

* * *
Felmerül a kérdés, hogy a ti sá bö 
 Ávi böjt alatt szabade a kéz fer tőt

le nítés. Hiszen ezen a böjt napon, 
ami kor gyászoljuk a jeruzsálemi 
Szentélyeket, nem csak az evés
ivás tilos, hanem a mosakodás és 
kenés is (Sulchán áruch OC 554:1.). 

A géles fertőtlenítés kapcsán 
felmerül egy újabb kérdés, hogy 
használata kenésnek számíte. 
A Jom kipur esetében szigo
rúbb a szabály, ott egyértelmű
en az van írva, hogy nemcsak az 
élvezeti célú kenés tilos, de még 
a higiéniai célú is tiltott (SÁ uo. 

614:1. és RSZ SÁ 1.). Ugyanakkor 
azt mondja a Sulchán áruch (uo.), 

hogy gyógyítási célzatból meg 
van engedve. A kézfertőtlenítés 
min denképpen orvosi célt szol
gál, ezért lehetséges a géles fer
tőtlenítő használata. Ezt erősí
ti az is, hogy míg a krémezésnél 
a kemikália a bőrbe beszívódik, 
addig a fertőtlenítés csak a bőr 
felületét érinti.

További kérdés, hogy a böjt al
kalmával melyik a háláchikusan 
előnyben részesített fertőtleníté
si módszer, a szappanos víz, vagy 
a géles módszer. A legtöbb rab
bi szerint a preferált fertőtlenítés 
a géles változat, ami néhány má
sodperc alatt végbemegy, ellen
tétben a másikkal, mely legalább 
fél percet vesz igénybe. 

Kívánok mindenkinek köny
nyű böjtöt, és imádkozzunk, 
hogy minél előbb jöjjön el a Mes
siás, és ezek a napok ünnepnap
pá váljanak a próféta szavai sze
rint (Zchárjá 8:19.)!

Oberlander Báruch

Valójában a mosakodás és ke
nés ugyanúgy tilos most, a tisá 
böÁvi böjt alatt, mint Jom ki pur
kor, illetve akkor, amikor Isten 
valaki gyászol, az egyhetes sivá 
alatt (SÁ uo. 613:1., 614:1.; JD 380:1.). 
Csupán annyi van megengedve, 
hogy a felkelés utáni kézmosás
kor (negl vászer), illetve a mel
lékhelyiség használat után az 
ujjakat le szabad önteni (SÁ uo. 

554:9–10., 613:3.). 

A Sulchán áruch (uo. 554:9. és 

Misná brurá 19.) azt mondja, hogy 
a mosakodás csak élvezeti cél
ból tilos, azonban, ha az ember
nek piszkos a keze, például sá
ros, akkor a szennyezett felüle
tet le szabad mosni. Ez alapján, 
ha fertőtleníteni kell a kezünket, 
az mindenképpen egy olyan mo
sakodásnak számít, amit nem él
vezeti célból csinálunk, hanem a 
betegségek megelőzésére, hogy a 
kórokozókat eltávolítsuk.


