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Adománygyűjtés 
a Zsilip bővítéséért

Kedves Barátaink!
Bölcseink azt tanítják, hogy „az 
ima, a megtérés és az adományo
zás, elűzik fejünk fölül a rossz íté
letet”.

Mint tudjátok, a Zsilip felújítá
si munkái ezekben a napokban is 
folytatódnak, azonban a munká
latok befejezéséhez még hiányzik 
jó pár millió forint. Nincs túl kicsi 
adomány, min den forintra nagy 
szükség van. Arra kérlek benne
teket, hogy nyissátok meg szíve
teket úgy, mint pénztárcátokat, 
és járuljatok hozzá ahhoz, hogy 
a Zsilip végre minden oda álmo
dott funkciójával szolgálja az egy
re növekvő igényt.

Ima szabadtéren a Vasvári Pál utcai zsinagóga udvarán (a kép illusztráció és egy hétköznapon készült)

Szabadtéri böjt és online Mázkir

Ros hásánához hasonlóan a 
jom kipuri Istentiszteleteket is 
a szabadtéren, kellő elővigyáza
tosság mellett tartottuk meg. A 
Vasvári, óbudai, budavári, deb
receni, miskolci és szentend 
rei közösségek udvaron, kertben 
felállított, nyitott oldalú sátrak
ban imádkoztak, a lipótvárosi 
Zsi lip tagjai pedig, az újévhez 
ha sonlóan, egy kibérelt hajó fe
délzetén.

Oberlander Báruch rabbi elis
merte, hogy a szabadtéren való 
imádkozás nem olyan komfor
tos, mint a zsinagógai, ahol az 
évszaknak megfelelően mindig 
kellemes a hőérzet, a padok ké
nyelmesek, az imakönyveink és 
táliszaink a megszokott helyen, 
kéznél vannak. 

Azonban ez a beismerés a 
legkevésbé sem volt panasz, 
mint inkább elismerés az imá
kon résztvevőknek. Oberlander 

rabbi a mostani  körülményeket 
a lubavicsi Rebbe egy történeté
vel hozta párhuzamba. Valami
kor az 1950es években egy zsidó 
egyetemistákból álló csoport
ban feltették a kérdést, „Ön cso
darabbi, csodákat is tud tenni?” 
Mire a Rebbe erre azt felelte, a re
cept igen egyszerű: ha az ember 
az Örökkévalót szolgálja a saját, 
hétköznapi természete fölött, 
erőfeszítést tesz és minden ere
jét a micvák betartására fordít
ja, akkor az Örökkévaló is a vi
lág természete fölé fogja emelni 
az illetőt. Azonban, ha az ember 
az Isten szolgálatában állandó
an saját természetére és a rossz 
körülményekre hivatkozik, pél
dául, hogy ő fáradt és pihenés
re van szüksége, vagy a rossz idő 
miatt inkább nem megy imád
kozni, akkor az Isten vele szem
ben ragaszkodni fog a világ ter
mészetéhez.

Idén a jom kipuri böjtölők az 
előző évekhez képest még na
gyobb erőfeszítést tettek, legyőz
ték a saját természetüket, hiszen 
nemcsak az előírás szerint az 
ételről és italról mondtak le, de 
a zsinagógai kényelemről is, így 
a megtérésük még teljesebbnek 
mondható, melyet az Örökkéva
ló is értékel. 

Természetesen ebben a jár
ványhelyzetben az emberek leg
jobb akarata ellenére sem tudott 
mindenki közösségben imádkoz
ni. Rájuk gondolván Oberlander 
rabbi az engesztelőnapi böjt kime
netele után egy órával, hétfő este 
fél 9kor online Mázkirt tartott, 
ahol az előre elküldött elhunyt sze
rettek nevei kerültek imába.

Bízunk benne, hogy a szabad
téri imádkozókat, olvasóinkat és 
a világ zsidóit az Örökkévaló az 
Élet, egészség és jólét könyvébe 
pecsételte be!

Adakozni a lent található lin
ken tudtok: kiki a lehetősége sze
rinti összeggel já rulhat hozzá eh
hez a nemes cél hoz.

Kívánva mind annyiótok nak  
egy egészséges és sikeres újévet, 
biztos vagyok abban, hogy hoz
zájárulásotok érdemében is be
írattatunk a jó élet könyvébe.

http://adomany.zsilip13.hu/

Gmár chátimá tová!

Glitsenstein Smulik és Sosi
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Zsidó híradó
Kosher – Dubai:  

az arab országban működő rabbinátus 
glatt kóser húst dobott piacra

Az Egyesült Arab Emirátusok 
kicsiny zsidó közössége az Izra
ellel kötött békemegállapodást 
követően egyre több, a vallá
sos zsidó életmódot segítő in
tézményt nyit meg. Az előző 
héten nagyjából 2500 csirkét 
vágtak le a kóserság előírása
inak megfelelően. A kóser hús 
részben a helyi zsidó közösség, 
részben pedig az Emirátusok
ba látogató, különféle szállo
dákban megszálló zsidó üzlet
emberek igényeit elégíti ki. Az 
Öbölmenti országba hama
rosan egyre több zsidó turis
ta érkezik majd a várakozások 
szerint, a helyben vágott, friss 
kóser hús nekik is nagy köny
nyebbséget jelent majd.

Az eseményre Dubai egyik 
legnagyobb és legmodernebb 
vágóhídján került sor, Men
del Duchmann rabbi vezeté
sével és az isztambuli Mandy 
Hitrik rabbi felügyelete alatt. 
„Nagyon élveztem ezt a mun
kát, és a helyszín tulajdonosá
nak és a helyi dolgozók hoz
záállását is. Ők mindannyian 
áhítattal figyelték a munkát. 
Úgy tűnt, mindent megtesz
nek, hogy kellemesen érezzük 
magunkat, és a lehető legjobb 
kiszolgálásban részesítettek” – 
mondta Chitrik rabbi.

A vágásra a Egészségügyi 
Mi  nisztérium illetékese is meg  

érkezett, hogy megbizonyo
sodjon a hatósági előírások 
pon tos betartásáról, és a hús a 
kósersági pecséten kívül hálál 
minősítést is kapott.

Az elmúlt napokban meg
tartották az első ros hásánái 
zsinagógai szertartást, vala
mint az első jom kipuri imád
ságot is az Öbölmenti or
szág fővárosában, Abu Dha
biban. Levy Duchman rabbi, 
aki a helyi Chábádközpont 
vezetőjeként hat éve él Dubai
ban, mindig is szoros kapcso
latban állt a helyi hatóságok
kal, ám ez volt az első alkalom, 
hogy nyíltan vallási eseményt 
szervezett a fővárosban. Véle
ménye szerint Abu Dhabiban 
mind a hatóságok, mind pedig 
a helyi lakosok szívesen fogad
ják őket. A ros hásánái imá
kon húsz imádkozó vett részt, 
köztük annak a zsidó család
nak a tagjai, akiket Jemenből 
csempésztek át egy hónappal 
korábban az országba. A Du
baiban tartott imákon és kö
zös ünnepi étkezésen mintegy 
száz ember jelent meg.

Imaidők a következő hétre (október 3-9.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga
(VI., Vasvári Pál u. 5. – az udvaron)

Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 18.00 Délutáni ima
Vasárnap-hétfő:
  Lásd az Ünnepi mellékletben
Kedd-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Kedd-csütörtök: 
  17.50 Délutániesti ima
Péntek: 17.00 Amikor az angyalok is táncolnak
  (Oberlnader Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát és ünnepi ima, 
  majd Kidus a sátorban

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  10.00 Reggeli ima
  18.00 Esti ima
  19.00 Körtánc
Vasárnap: 
  10.00 Reggeli ima
  11.00 Körtánc
Péntek: 
  19.30 Kábálát Sábát, 
majd Kidus
Ha az időjárás engedi, szabadtéren.

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Tanulj meg hinni! 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  19.30 Ima, Kidus

Szabadtéren; 
eső esetén fedett, 
de szabad helyen.

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Fortuna Hajó tetőterasz)
Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek:
  18.30 Kábálát Sábát, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Szukkot egysége

A félelmetes napokat követően a 
szerep immáron az önfeledt örö
mé. Bár utóbbi érzés éppen hogy 
ellentétesnek tűnhet a nagyon is  
tudatosan megélt tsuva is ten szol   
gálatával szemben, Szuk kot és a  
másik két nagyünnep között va ló  
jában szoros kap csolat van. Mind  
az, ami spi rituális értelemben 
már Ros há sánákor és Jom ki pur
kor is jelen volt, csak éppen rejtett 
formában, Szukkot ünne pé vel 
teljesedik ki. A kapcsolat pedig, 
ami ezen három őszi nagy ünnep 
kö zött van, nem más, mint az 
egység eszmeisége.

A „félelmetes napok” során 
mindnyájan ráébredünk, hogy 
az egymástól elválasztó és meg
különböztető dolgok nem végle
tesek. Ezekben a napokban tel
jesen átszellemülünk, melynek 
hatására képesek vagyunk az 
egyetlen igazán fontos dologra 
koncentrálni: hogy lelkünk mé
lyén nem különbözünk.

Bár a feljebb fejtegetett egy
ség magasztos, Szukkotkor az 
összetartozás egy még maga
sabb szintjét éljük meg. Az ün
nep legfontosabb micvakelléke 
a négy fajtából álló lulávcsokor, 
mely a négyféle zsidóra utal: aki 
Tórát tanul és jó cselekedeteket 

hajt végre; aki csak Tórát tanul; 
aki csak jó cselekedeteket hajt 
végre; végül pedig az, aki sem a 
tóratanulásban, sem a jó cseleke
detekben nem jeleskedik.

Szukkotkor tehát nemcsak 
hogy megjelennek a különbsé
gek, de a négy fajtán át még 
kü lön nyomatékot is kapnak! 
Mind ezek dacára a midrás az 
ál taluk képviselt egységre tanít 
ben nünket: „Egy csokorba kös
sék őket!” (Vájikrá rábá)

Könnyű úgy megteremteni az 
egységet, ha eleve úgy döntünk, 
hogy figyelmen kívül hagyjuk 
az egyébként minket falként el
választó különbségeket. Sokkal 
nehezebb, mikor szembenézünk 
a különbségekkel, s mindezek 
mellett döntünk a közös folytatás 
mellett. Az ilyen módon megta
pasztalt egység érzése másrészről 
azonban olyan maradandó, hogy 
az a későbbiekre is kellő lelki 
energiát kölcsönöz ahhoz, hogy 
minden különbözőségünk mel
lett mégis együtt akarjunk meg
birkózni a kihívásokkal.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke a Likuté szichot 4. köte-
tének 1159. oldala alapján, a 

Sulchán sábát idézetében.
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Velem és a Rebbével történt

Kisvárdáról Miami Beachre

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1947ben születtem Kisvár
dán. A kommunista rendszer 
miatt nem volt könnyű az élet, 
különösen nem a vallásos zsi
dók számára. 1965ben azon
ban, amikor 17 éves voltam és 
gimnáziumba jártam, egy New 
Yorkban élő ismerős segítségé
vel sikerült elhagynom az orszá
got. Küldött egy meghívólevelet, 
melyben hamisan azt állította, 
hogy ő a nagybeteg nagybá
tyám, akinek mindenképpen az 
én segítségemre van szüksége. A 
levél alapján a magyar hatósá
gok kiállították az útlevelemet, 
és így nyugatra utazhattam. Az 
Egyesült Államokban fejeztem 
be a gimnáziumot, majd beirat
koztam a TelAvivi Egyetemre.

Valamikor a tanév során az 
egyik szobatársam azt ajánlot
ta, hogy töltsem vele a szomba
tot Kfár Chábádban. A harma
dik alkalommal valami annyira 
magával ragadott, hogy eldön
töttem: otthagyom az egyetemet 
és egy jesivában tanulok tovább. 
Először Kfár Chábádban tanul
tam, majd New Yorkban, a Ha
dar HaTorah jesivában. New 
Yorkban többször is találkozhat
tam a Rebbével, mert akkoriban 
az volt a szokás, hogy a jesiva ta
nulói a születésnapjuk alkalmá
val személyes találkozóra me
hettek a Rebbéhez.

Általában arra kértem az ál
dását, hogy sikeres legyek a tóra
tanulásban. Egyszer azonban el
mondtam neki, hogy erős kész
tetést érzek a tanári hivatás iránt, 
és megkérdeztem, hogy ő ajánla
náe nekem ezt a pályát. A Rebbe 
így felelt jiddisül: „Ez jó ötlet”, 

Yaakov Zvi Roth rabbi a Lubavicsi Oktatási Központ tanára 
volt 46 éven keresztül. Az interjú 2011 márciusában készült.

sebbé és egészségesebbé teheted 
a lelkedet és erőt gyűjthetsz a kö
vetkező tanévre.”

A Rebbe minden gyermekek
nek szóló levele rengeteg biztató 
üzenettel volt tele. Nagyon meg
hatódtam attól, hogy milyen sok 
időt áldozott arra, hogy a kis
gyerekek leveleire válaszoljon. 
Az évek során rengeteg levél ér
kezett tőle, melyek mind nagyon 
sokat jelentettek a számom
ra. Elmagyaráztam a gyerekek
nek is, hogy milyen nagy meg
tiszteltetést jelentenek mind
annyiunknak. Ha egy gyerek le
velet kapott a Rebbétől, felállt 
az osztályban, és hangosan fel
olvasta a többieknek. Mindig 
nagy izgalommal fogadták a le
velet, ami egy olyan fontos em
bertől érkezett, aki igazán törő
dött velük.

Egy alkalommal, nagy megle
petésünkre, távirat érkezett. Az 
osztályom megírta a Rebbének, 
hogy mit terveznek Purimra. A 
Rebbe válasza így szólt: „Azon
felül, hogy betartjátok az ünnepi 
előírásokat, mindannyian igye
kezzetek bevonni olyan zsidókat 
is, akik máskülönben nem ten
nék ezt”. Mivel Purim már na
gyon közel volt, a Rebbe távira
tot küldött, hogy biztosan idő
ben megérkezzen az üzenete.

Yaakov Zvi Roth rabbi

lamelyik pontján. A Rebbe igent 
mondott, de azt kérte, hogy 
olyan helyet válasszunk, ahol 
már élnek fiatal lubavicsi há
zaspárok. Végül Miami Beach
re esett a választásunk, ez a hely 
megfelelt a kritériumnak, s így a 
Rebbe is beleegyezett.

Miami Beachen a lubavicsi 
oktatási központban kezdtem 
tanítani. Negyvenhat év telt el 
azóta, de én még mindig taní
tok. Zsidó gyermekeket tanítani 
az egyik legjelentőségteljesebb 
feladat, és egyben nagyon sok 
örömmel is jár. A gyerekek ide
alisták és optimisták, így igazán 
felemelő velük lenni. A tanári hi
vatás nagyszerű dolog.

Tanári pályafutásom során 
tanúja lehettem, hogy a Rebbe 
mennyire a szívén viseli a zsi
dó oktatás ügyét. Éppen ezért 
gyakran írtam neki arról, hogy 
melyik osztályban mit tanítok. 

ri elfoglaltságaik során mind
azt, amit az iskolában tanultak. 
A Rebbének szóló leveleikben 
lerajzolták, amint kipában és 
cicitben imádkoznak. A Rebbe 
válaszolt a leveleikre és megír
ta nekik, hogy mekkora örömet 
okoz a számára, hogy a nyári szü
netben is betartják a micvákat és 
szent dolgokkal foglalkoznak.

A Rebbe így fogalmazott egy 
második osztályos gyereknek 
szóló levelében: „A tanév során 
részben Tórát tanultál, részben 
pedig más tantárgyakat: angolt, 
matematikát stb. Ezek mind fon
tos dolgok, ám nem teszik egész
ségesebbé a lelket. A lélek ugyan
is csak a Tórán és a parancsolato
kon keresztül kap egészséget és 
erőt. A nyári vakáció alatt azon
ban, amikor nincs más köteles
séged, több lehetőséged nyílik 
Tórát tanulni és betartani a pa
rancsolatokat. Mindezzel erő

majd megáldott, hogy sikerül
jön, amit elterveztem.

1971ben megnősültem. A fe
leségemmel ellátogattunk a Reb
béhez és megkérdeztük, hogy  
lehetünke a küldöttei a világ va

Mindig elküldtem neki a gyere
kek leveleit is.

Egyszer megírtam, hogy a 
tan év végén arra ösztönöztem a  
gyerekeket, hogy képzeljék el, 
mi ként valósíthatják meg a nyá

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: A Tóra örömünnepe a Kabbala tükrébenA zsido.com Facebook-oldalán élőben.
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Útmutató a szukkoti csokor megvásárlásához
Etrog (Citrus medica)

Figyeljünk oda, hogy az etrogon legyen olyan kósersági igazo
lás, mely arról tanúskodik, hogy nem beoltott fáról származik19. A 
lubavicsi szokás az, hogy Calabriából származó etrogra mondanak 
áldást20, de ez esetben is megbízható igazolás szükséges arról, hogy 
nem beoltott fáról származik. 

Ha nem elérhető calabriai etrog, vásároljunk Kfár Chábádban ter
mettet, mert azokat Calabriából származó magról termesztették és 
nem merül fel a keresztezés gyanúja21.

Olyan etrogot válasszunk, mely tetszetős formájú és kinézetű. A 
Rebbe általában olyan etrogot választott, melynek toronyhoz hason
ló alakja volt. A lubavicsi szokás az, hogy sárga etrogot választunk, 
és nem zöldet22.

Az etrogot erős fény mellett, 4050 cm távolságról vizsgáljuk meg, 
lassan körbeforgatva. (Érdemes egyszer a tetejét megfigyelni forga
tás közben, majd az alját.)
 Ha nincs az etrogon fekete  Ha fekete vagy fehér pöttyöt 
 pötty (vagy fekete elszíneződés),  találunk az etrogon
 illetve nagyon fehér pötty
 akkor kóser.   
 (Előfordulhat, hogy   
 közelebbi vizsgálat után    
 mégis felfedezünk fekete  Ha a Ha az alsó
 pöttyöket, melyeket ezután  gyümölcs részén van
 távolabbról is észreveszünk.  felső,
 Ettől még kóser  lejtős
 marad az etrog23.) részén
  nem24 egy két pötty
  használható. pötty esetén
   esetén

Luláv (pálmaág)
Vizsgáljuk meg a luláv tetejét, és olyat válasszunk, melynek csúcsa 
teljesen zárt1 (chábád szokás az olyan lulávot részesítik előnyben, 
melyen egy vékony barna rost összeragasztja a leveleket)2, a levelek 
vége nem lekerekített (kneplách)3 és a luláv gerince egyenesen áll4.

Ezután nézzük meg a középső levelet 
(a gerincet): zárt vagy nyitott?

 Ha zárt Ha nyitott
 használható. ha a középső levél ha a középső levél
  nagyobbik része nyitott. nagyobbik része zárt
  az ünnep első napján  használható, ha nincs
  nem használható5. másik elérhető luláv6.

Figyeljünk oda, hogy a luláv gerince legalább 8 cmrel 
hosszabb legyen, mint a hádászok és az árávák7.

Hádász (mirtusz)

 Ha előre csomagolva,  Ha magunk választjuk ki
 rabbinikus felügyelet alap- 
 ján kiadott kósersági 
 pecséttel vásároljuk
 Elismert rabbinikus igazolást  Vizsgáljuk meg a hádász felső
 válasszunk és olyan csomagot,  részét, hogy a levelek egy
 melyet a „teljesen háromszoros”  magasságban nőneke ki9 és
 felirat szerepel és nem az, hogy nincse levágva a hádász teteje10.
 „többségében háromszoros” 
 (szükség esetén ez utóbbi 
 is kósernak számít)8.
 A hádászok hossza legyen  Ha a felső 24 cmnyi rész meg
 legalább 24 cm11. felel az előírásoknak, a hádász 
  tökéletesen kóser. Ha a legtöbb 
  levél hármasával nőtt, a hádász 
  kóser, de törekedni kell arra,  
  hogy a teljes 24 cmnyi területen 
  minden levél hármasával nőjön12.

Árává (fűzfaág)

*A Mechon Háláchá kiadványa alapján. 1 Sulchán áruch RSZ OC 645:11.; 2 Ocár Minhágé Chábád, Tisri 271. oldal 16. paragarafus; 3 Széfer háminhágim – Chábád 65. oldal. Lásd SÁ 
uo. 20.; 4 SÁ uo. 19.; 5 SÁ uo. 11.; 649:19.; 6 SÁ uo. 645:11.; 7 SÁ uo. 650:1.; 8 SÁ 646:3.; 9 SÁ uo. 2.; 10 SÁ uo. 11.; 11 SÁ uo. 3.; 12 Uo.; 13 SÁ 649:8–10.; 14 SÁ 647:1–3.; 15 SÁ uo. 4.; 16 SÁ uo. 
6.; 17 Lásd Széfer háminhágim – Chábád 67. oldal végén; 18 SÁ uo. 1.; 19 SÁ 648:31.; 20 Széfer háminhágim – Chábád 65. oldal; 21 Lásd Igrot kodes 11. kötet 94. és 335. oldal; 19. kötet 
38. oldal; 22 Széfer háminhágim uo. Lásd még SÁ uo. 30.; 23 SÁ uo. 22. végén; 24 SÁ uo. 21.; 25 SÁ uo. 23.; 26 SÁ uo. 3–12.; 27 SÁ uo. 17–18.; 28 SÁ uo. 17.; 29 SÁ uo. 21. és 26.; 30 SÁ uo. 26.

Rabbinikus felügyeletről szóló igazolással ellátott, bezacskózott 
árávákat vegyünk vagy olyan embertől vásároljuk, aki meg bíz ható, 
hogy ne merüljön fel a lopás gyanúja (azaz, hogy engedély nélkül 
vágta le az ágakat valaki területén)13.

Vizsgáljuk meg, hogy az árává szára vörös, levelei hosszúkásak 
legyenek és szélük ne legyen nagyon recés14, illetve ne legyen levág
va az ág teteje15.

További részletek
1. Időnként az etrogfa levelei okozhatnak 
apró pöttyöket – ez kóser25.
2. Ha lyukat fedezünk fel az etrogon vagy 
valami lyukra utaló jelet – ne vegyük 
meg26.
3. Ha olyan etrogot vásárolunk, melynek 
tetején pitám (bimbó) van, vigyázzunk, 
hogy ne essen le, ahogy a szárvég se. Ha 
ez mégis megtörténik, kérdezzünk meg 
hozzáértő rabbit, hogy mi a teendő27.
4. Ha olyan etrogot vásárolunk, melynek 
tetején nincs pitám, győződjünk meg róla, 
hogy így is szüretelték le, és nem szállítás 
vagy árusítás közben esett le28. Ha bizony
talanok vagyunk, mutassuk meg szakem
bernek.

kóser29. ha erősen 
pöttyözött,  
még ha 
csak kis  
területen 
is, felme
rül a  
gyanú, 
hogy nem 
kóser30,  
tehát érde
mes szak
értő rabbi
nak meg
mutatni.

Ha a pöttyök az etrog legalján, a szárvég körül vannak, a legtöbb 
vélemény szerint a gyümölcs kóser.

Oberlander Báruch rabbi

Figyeljünk oda, hogy rajta legyenek a levelek a fűzfa
ágon16. Az ünnep során, szükség esetén, cseréljük le az ágakat17.

Létezik olyan fűzfafajta, melynek ágai eleinte zöldek, 
majd később vörösre változnak18. Mivel nehéz megállapí
tani, hogy valóban erről a fajtáról vane szó, ajánlatos olyat 
választani, melynek láthatóan vörös a szára.


