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גוט שבת

Nyitott zsinagógák 
a Múzeumok Éjszakáján
2016. június 25-én, Keszthe-
lyen, Mádon és Budapesten is 
kinyitják kapuikat éjszakára a 
zsinagógák. Hallgasson bele a 
Zsidó mesékbe, írjon a Tóra be-
tűivel, kérdezze a rabbit! Ismer-
je meg a Budavári Zsinagógát, 
vagy szálljon fel buszjáratunk-
ra, melyen mindenről kérdez-
heti a rabbit. Részletes program 
a www.zsido.com oldalon. A 
programok minden helyszí-
nen 22 órakor kezdődnek. 

Judaizmus gyorstalpaló
Szeretné jobban megismerni a 
zsidó hagyományokat és átfo-
gó képet kapni a zsidó törté-
nelemről és vallásról? Két hét 
alatt elsajátítaná a héber olva-
sás alapjait? Bekapcsolódna a 
zsidó közösségi élet vérkerin-
gésébe? A ZSTSZ – Judaizmus 
Gyorstalpaló program minden 
napján más-más témával is-
merkedhet meg.

Időpont: 
2016. augusztus 15-26.

Helyszín: Keren Or Központ, 
Károly krt. 20.

Részvételi díj: 8000 forint, 
ÁTID ösztöndíjasoknak 

ingyenes
Jelentkezés: 061-268-0183; 

posta@zsido.com

Mádi zsidó napok
Töltsön egy programokban bő-
velkedő hétvégét Mádon a csa-
ládjával! Európa legszebb ba-
rokk zsinagógájában fogadjuk a 
sábeszt, felfedezzük a fel újított 
rabbiházat, a kabbala work sho-
pok mellett barheszt sütünk és 
hó rázunk is.

Időpont: 2016. július 1-3.
Jelentkezés 

és további információ: 
csodarabbikutja@zsido.com
 

Zsidóság és a kamaszok 
Megjelent az Egység magazin 86. száma

„Csak két-három problémájuk 
van? Az nem is rossz” – így in-
dul a lapszám a lubavicsi Rebbe, 
Me náchem Mendel Schneerson 
rab bi szavaival, aki a tréfás fel-
ütés után komolyan válaszolta 
meg az amerikai egyetemisták 
hoz zá intézett kérdéseit. 

Az USA később más cikk-
ben is felmerül az Egységben: a 
gaszt ronómia rovat ezúttal a kó-
ser street food világába kalau-
zol bennünket, melynek gyöke-
rei többek között a ’20-as évek 
Amerikájába nyúlnak vissza. 

Ekkortájt Magyarországon vi-
rágzott a zsidó cserkészmozga-
lom – erről is szó esik a június-
jú liusi számban, éppúgy, ahogy 
nap jaink fiataljainak közösségi 
éle téről, lehetőségeiről. Sok fiatal 
tanul külföldön – utánajártunk, 
milyen a magyar diákoknak Iz-
raelben és az izraelieknek Ma-
gyarországon. 

A kamaszkor és a felnőtté 
vá lás problémáiról Vekerdy Ta-
mást kérdeztük, aki elmondta, 
ho gyan vészelhetik át a szülők 
eze ket az éveket, és miért olyan 
nép szerű a fiatalok körében a 
Job bik. 

Oberlander Báruch rabbi a 
szom  bat-zsinórok, vagyis az éru-
vok világába kalauzolja az ol vasót.

***
„»A Teremtő, a Tóra és a zsidó-
ság  egy egységet alkot (Zohár)« 
A fenti idézet nemcsak mottó ja, 
ha nem alapelve, Magna Char tá-
ja is annak a szerteágazó szellemi 
te vékenységnek, mely a bu dapesti 
Lu bavitsi (Chábád) Ház most 
egy éves tevékenységét fémjelezi, 
mi nősíti. A zsidó egy ség, mely 
egy úttal a zsidó szel lemiség egy-
sége is  a zsidó lét egyik alkotó ele-
me, alapfelté te le.”

Ezekkel a szavakkal indult 
út jára 1990 szeptemberében az 

Egység magazin. Az időszaki 
lapban zsidó témákról: vallás-
ról, Izraelről, ünnepekről, a lu-
ba vicsi haszidizmusról, híres 
em berekről – és természetesen 
a magyarországi Chábád moz-
galom életéről lehetett olvasni. 

Két és fél évtizeddel később 
sok szempontból másmilyen 
Egy séget vehet kézbe az olva-
só. A 26. évfolyam 84. számá-
tól kezdve havonta jelenik meg 
a 36 oldalasra bővült lap. A szí-
nes családi újság minden hó-
napban más és más témát jár 
kö rül, miközben közérthetően 
is mertet vallási kérdéseket és 
ref ektál a hazai zsidó közélet 
ese ményeire. 

Az Egység legújabb számai

Az Egységre előfizethet 
a Keren Or Központban 

(1052 Budapest, Károly krt 20.) 
vagy a 

www.fizetes.zsido.com oldalon.
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Hetiszakasz
Mirjam büntetése

Imaidők a következő hétre
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 20:30: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 18:30: Erősíti-e az antiszemitizmust a cicesz – a rojtok titkai 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása) 
  19:30 Délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus
  20:15: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 
  10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 19.00: Tanulás, 
  19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
ZsTSz: a tavaszi szemeszter után 

indul a nyári gyorstalpaló

Szakaszunk – Böháálotchá (4Mó-
zes 8:1–12:16.) – a Szentély beli 
Menóra napi meg gyújtásával 
kezdődik, majd a leviták felava-
tásával foly tatódik. A sivatagi 
vándorlás módozatai következ-
nek; mikor utaztak, mikor tábo-
roztak le és milyen jelek alap ján 
(kürtszó); a vonulás for mációja, 
a négy zászlóalj és a törzsek 
zászlai. A szakasz má sodik fe-

lében a zúgolódók és a húst kö-
vetelők zendülése a téma, majd 
jön a fürj nagy tö megekben, és a 
nép annyit eszik belőle, hogy az 
orrán jön ki. Hetven ember lesz 
kivá laszt va mint Mózes mellett 
mű ködő tanácsadó testület (az 
első Synhedrion); az utolsó fe-
jezetben Áron és Mirjam kibe-
szélik Mózest, és Mirjam példás 
büntetést kap.

Mózes próbatétele
Mózes életének addigi legna-
gyobb krízise akkor következett 
be, amikor a zsidók az étel miatt 
pa naszkodtak. Ez nem az első 
al kalom volt, hogy hálátlanul vi-
selkedtek Istennel szemben, de 
ez alkalommal Mózes reakció ja 
a korábbiakkal ellentétben a tel-
jes reményvesztettség, a lemon-
dás volt..

Vajon miért? Már eddig is sok 
nehézséggel kellett szembenéz-
nie, s mindig sikeresen kereke-
dett rajtuk felül. Akkor mi okoz-
ta most a kétségbeesést? Mi vál-
tozott?

A tóraadás és a szentélyépítés 
ese ményei között a zsidók egy 
me nekülő, rabszolgákból álló, 
fe gyelmezetlen tömegből a Tóra 
né pe lett, ahol a legfőbb tekin-
tély Istené. Ekkor a zsidók már 
nem ugyanazok, mint akik ak-
kor voltak, mikor megérkeztek a 
Szi nájra. Most már a nép a pa-
pok királysága, egy szent nem-
zeté. 

Mózes lelki törését az okozta, 
hogy nem sokkal az után, hogy 
elhagyták a Szinájt, a zsidók rög-
tön visszatértek régi szoká saik-

hoz, és úgy panaszkodtak, mint-
ha semmi sem történt volna.

Egy rövid időre Isten levette 
a szent lelket Mózesről és áttette 
azt 70 általa választott vezetőre, 
a vénekre, hogy Mózes láthas-
sa a változást, amit a zsidókban 
ge nerált. Mózesnek nem kel-
lett több, csak arra volt szüksé-
ge, hogy lássa, erőfeszítései nem 
vál nak hasztalanná, feleslegessé. 
Hogy vízióját tovább álmodják, 
hogy munkáját folytatják halála 
után is. Ez elég volt neki.

A jó, amit teszünk túlél ben-
nünket. Ez a legjobb dolog, ami 
tör ténhet. Hagyhatunk öröksé-
get magunk után, gazdagsá-
got, hatalmat, de ezek sokszor 
meg kérdőjelezhető előnyök, s 
van, hogy több kárunk szárma-
zik belőlük, mint hasznunk. A 
leg több, amit másokra hagyha-
tunk, az a befolyásunk a jóra. 
Ta lán sosem látjuk, de ott van, 
lé tezik. Ez az egyedüli ellenszere 
a kétségbeesésnek. Ez a remény 
szi lárd talaja.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Jonathan Sacks írása 

nyomán

Sikeresen zárult a Zsi dó Tudo-
má nyok Szabadegye te mé nek 
2016/5776-os évi tava szi sze-
mesztere. A mintegy 40 hall-
gató többek között meg is-
merked he tett a ha szid fi lo zó-
fiával, a zsi dó jog 21. szá zadi 
al kalmazásával és a kó  serság 
szabályai val, valamint anya-
nyelvi tanárok tól ta nulhattak 
hé berül. A sza badegyetemen 
részt vevők nagy része 30 év 
alatti, ÁTID ösz töndíjas hall-
gató volt. 

A tavaszi szemeszter lezá-
rul tával megnyílt a jelentkezés 
a ZsTSz nyári intenzív tanfo-
lyamára, a Judaizmus gyors-
talpalóra. A két hetes prog-
ram minden napján más-más 
té mával ismerkednek meg a 

diá kok. Szó lesz más egyebek 
mel lett az élet és a halál kérdé-
sei ről, a zsidó kegytárgyakról 
va lamint a zsidó házasélet tit-
kairól. A tanfolyam részét ké-
pezi egy héber-olvasás kur-
zus is.

A Zsidó Tudományok Sza-
badegyeteme azzal a céllal nyílt 
meg 2003-ban, hogy színvo na-
las keretek között nyújtson le-
hetőséget a zsidó tudományok 
megismerésére, minden olyan 
érdeklődő számára, akinek 
nem adódott még lehetősé-
ge korábban, hogy azokban el-
mélyedjen. Megnyitásával egy -
idejűleg a Szabadegyetem tan -
könyvsorozatot  indí tott, A Zsi-
dó Tudományok – Fe je ze  tek a 
klasszikus források ból cím mel.
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Napi bölcsesség
Mindenből tanulhatunk!
Még a legszörnyűbb dolgok-
ból is lényeges tanulságokat 
vonhatunk le. Az atompusz-
títás fenyegetéséből több 
dolgot is tanulhatunk a világ 
megjavítására nézve:
– Nincs szükség nagy 
 hadseregekre.
– Elég egyetlen egyszerű 
 tett is.
– Nem kell érteni, hogy 
 működik, mindössze azt 
 kell tudni, hogy melyik 
 gombot kell megnyomni.
– Nem számít ki teszi, ha a 
 megfelelő gombot 
 nyomja meg.
– A legnagyobb változások 
 a legkisebb dolgokból 
 erednek.
– A hatalmas erő mindig is 
 jelen volt, csak fel kell fedni.
– Mivel mindezt a mi nem-
 zedékünk életében talál-
 ták föl, számunkra kü-
 lönleges jelentőséggel 
 kell, hogy bírjon.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe és a nők
Williamsburgban születtem és 
nőt tem fel. Mikor kislány voltam, 
édesapám egy „Malachim” ne vű, 
nagyon zárt haszid csoport tag-
ja volt, melyben különös módon 
ügyel tek a szemérmességre. A 
fér fiak sosem néztek nőkre. Egy-
szer valaki, aki sábeszi étkezést 
töl tött nálunk, szalvétát tartott 
az arca elé, nehogy véletlenül az 
édesanyámra nézzen. Édesapám 
vé gül elhagyta ezt a csoportot, és 
a Chábádhoz csatlakozott. Ek-
kor fedeztem fel, hogy a Rebbe 
mennyire másként viszonyul a 
lá nyokhoz és a nőkhöz.

1954-ben a Rebbe rendezett 
egy nagy farbrengent sábeszkor, 
ahol hosszú órákig beszélt tó rai 
témákról. Tíz éves voltam, és szo-
rosan az ajtó mellett áll tam. Mi-
kor kisétált és meglá tott, megkér-
dezte: „Mondtál már l’chaimot a 
fárbréngenen?” „Nem” – mond-
tam. „Miért nem?” – kérdez-
te. „Mert egy lány nem mond 
l’chaimot” – válaszoltam. „Miért 
nem?” – folytatta. Erre már nem 
volt válaszom, a Rebbe így mo-
solyogva to vábbment.

Négy héttel később – szintén 
sábeszkor – volt a követke ző al-
kalom, hogy a Rebbe far bren gent 
tartott. A terem hátsó részében 
álltam, a férfiak mögött, mi kor 
valaki egy poharat adott ne kem. 
„A Rebbe küldi neked, ké ri, hogy 
mondjál vele egy L’chai mot.” Így 
bánt az emberekkel a Reb be. 
Emlékezett a párbeszédre, amit 
egy kislánnyal folytatott, egy hó-
nappal korábban. Emel kedettebb 
dolgoknak kellett, hogy szentelje 
figyelmét, még is az ilyen kis ap-
róságokra is figyelt.

Egy másik alkalommal a Hav-
da la után a Rebbe mindenkinek 
ön tött egy kis bort a serlegéből, 
s mondott egy rövid áldást ar ra, 
akinek éppen töltött. Ezt hívták 
az áldás poharának, kosz sel brá-
chá nak. A farbrengen a 770 [a 
lu bavicsi mozgalom New York-i 
köz pontja, mely közismert ne-
vét ház számáról kapta] első 
emele ti kis zsinagógájában volt. 
Én a hátsó szobában voltam, 
ahol volt egy kis ablak, ahova 
felcsimpaszkodtam, és azon ke-
resztül beláttam a helyiségbe.

A farbrengen végén apám is 
oda ment, hogy kosz sel bráchát 
kap jon a Rebbétől. A Rebbe 
meg kérdezte őt, hogy én is ott 
va gyok-e, s apám mondta, hogy 
igen. „Hol?” kérdezte a Rebbe. 
Édes apám az ablakra mutatott, 
ahol ültem. „Hívd le őt is, hogy 
kap jon egy kosz sel bráchát.” 
Így apám intésére lemásztam, a  

férfirészre mentem, ahol a Reb-
be a kezéből adott egy kosz sel 
brá  chát.

Mikor felnőttem, csak akkor 
ér tettem meg igazán azt a nagy 
fi gyelmességet, amit a Rebbe ta-
núsított a nők iránt. Egyénként, 
egyenrangú partnerként bánt 
ve lük. A nőket is küldöttnek te-
kintette és nem csak a küldöttek 
fe leségének.

Mikor eljegyeztek, édes-
anyámmal Chana rebbecenhez 
men tünk, a Rebbe édesanyjához, 
hogy meghívót adjunk át neki az 
esküvőre. Míg ott voltunk, édes-
anyám megemlítette ne ki, hogy 
miután összeházasodunk, Mont-
realba fogunk költözni. „Tudom, 
a fiam mondta már nekem”, vá-
laszolta. Jól esett, hogy annyi-
ra törődött velem, hogy még az 
édesanyjával is beszélt rólam.

Az esküvőnk után elhatároz-
tuk férjemmel, hogy az egyik 
aján dékunkat adományként fel-
ajánljuk a Rebbe valamelyik 
szer ve zetének. A férjem elküld-
te a Rebbének, de ő visszaküld-
te azzal, hogy addig nem tudja 
el fogadni, amíg az aláírásom rá 

nem kerül, jelezve, hogy én is 
egyetértek az ajándékozással.

Első feladatunk Chabad kül-
döttként Montreálban akadt, 
ahol a férjem egy Talmud-Tóra 
igaz gatója volt. Időről-időre be-
számolókat küldött a Rebbének, 
hogy miként alakulnak a dolgok. 
Írt neki az iskoláról, a taná rok ról, 
meg rólam és az osztályom ról.  

Egyszer a Rebbe azt válaszol-
ta, hogy örülne neki, ha én kü-
lön írnék neki beszámolókat az 
én felelősségem alá tartozó dol-
gokról, ahelyett hogy a férjem 
számolna be róluk. 

A harmadik gyerekem szüle-
tésekor az orvos be akarta indí-
tani a szülést, mivel túlhordtam 
a babát. A férjem hívta a Rebbe 
iro dáját, hogy áldását kérje. A 
szü lés utáni reggelen a férjem-
nek egészségi problémája akadt, 
ő maga szorult kezelésre, s nem 
hív ta fel a Rebbét, hogy a gyerek 
meg született és minden rend-
ben volt. Még azon a napon fel-
hívtak minket, hogy a Rebbe ér-
deklődik, mi van velünk, mert 
nem kapott semmi hírt a szülést 
ille tően. Mikor a Rebbe meghal-
lotta, hogy a férjem betegeske-
dik és nem tud segíteni a kisba-
ba körül, rögtön instrukciókat 
adott, hogy valaki várjon ott-
hon, mire hazaérek.

Mikor az idősebb lányom 
meg házasodott, kint álltunk a 
Rebbe szobája előtt a vőlegényé-
vel, vár va, hogy kijöjjön. Szo kás 
volt, hogy a Rebbe a saját ima-

könyvét adat a vőlegények nek, 
azt használják az esküvő nap ján a 
délutáni szertatás során.

A Rebbe kijött, odaadta az 
ima könyvét a vejemnek, áldását 
adta rá, majd továbbment. Hir-
telen megfordult, rám muta tott 
és azt mondta neki: „Mivel ő egy 
kohén lánya, eggyel több trak-
tá tust kell tanulnod a Talmud-
ból, mielőtt feleségül veszed a 
lá nyát.” Ekkoriban a Rebbének 
több tízezer követője volt. Nem 
szá zak, nem ezrek, hanem tíz ez-
rek. És emlékezett erre a kis rész-
letre, hogy kohén lánya vagyok.

Yehudis Engel

Mrs. Yehudis Engel és megboldogult férje Eliyahu Engel rabbi 
Chabad küldöttként tevékenykedtek Kanada, Ausztrália és az 

Egyesült Államok számos területén. Az interjú 2013 márciusában 
készült a My Encounter stúdiójában.
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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

Kóser konyha
Sütőben sült tilápia

párve, tojás- és 
gluténmentes

8 tilápia
3 nagy gerezd fokhagyma
½ narancs leve
2-3 ek. olívaolaj
só, bors, őrölt koriander, 
őrölt római kömény, piros-
paprika ízlés szerint

A halat tűzálló tálba fektet-
jük. Meglocsoljuk a narancs 
levével, az olajjal, és meg-
szórjuk a felaprított fok-
hagymával, valamint a fű-
szerekkel. Alufóliával leta-
karva, 180 fokos sütőben 
mintegy fél óra alatt készre 
sütjük. 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.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

A rabbi válaszol

Tetű – kicsi kérdés nagy irodalommal
Tisztelt Rabbi!
Kislányom csoportjában fejte-
tűt találtak. Hogyan kell a há-
lá chának megfelelően kiirtani a 
tet veket – szabad-e pl. szomba-
ton kifésülni a hajat, stb.? 

Egy anyuka

Kedves Anyuka!
A tetű, bármilyen kicsi is, ko-
moly háláchikus irodalommal 
rendelkezik. A Talmudból tud-
juk, hogy tiszteletlenség mások 
előtt tetveket leszedni a ruhá-
ról, valamint nem helyes kéz-
zel megölni a tetveket, mert az 
undorító (Sábát 12a.), de irtószert 
vagy fésűt  használhatunk. 

Szabad-e megölni a tetűt 
sábeszkor?

A 39 tiltott szombati munka 
egyi ke, hogy nem szabad életet 
ki oltani (Talmud, Sábát 75a., 107b.). 
Bét Hilél szerint azonban ez 
nem vonatkozik a tetvekre (uo. 
12a.), amiket a Talmud nem te-
kint igazi élőlénynek (uo. 107b.). 
(Ezzel szemben a bolhát annak 
tekinti, ezért azt nem lehet meg-
ölni. Ebből ered, hogy a ruhából 
kiszedett élősködőket nem sza-
bad megölni, a hajból kiszedet-
teket, amik csak tetvek lehetnek, 

szabad [Sulchán áruch, Orách chájim 
316:9.])

Tetűirtás szombaton
Ki szabad szedni a hajból a tet-
veket (SÁ uo. 275:1.). Noha ez há-
rom szombati tilalmat is érint, a 
bölcsek kivételt tettek az embe-
rek szenvedésének enyhítésére. 

Cád (állat elfogása) – Ez a 
bibliai tilalom csak olyan ál-
latokra vonatkozik, amiket el 
szoktak fogni. Minden más ál-
latra rabbinikus tilalom vonat-
kozik. A tetvek „elfogását” a 
bölcsek megengedték (SÁ Háráv 
316:18.).

Mükce (olyan dolog, amit ti-
los megérteni sábeszkor) – Sá-
beszkor rabbinikus tilalom alap-
ján nem szabad állatokat meg-
érinteni (SÁ uo. 308:39.), de a böl-
csek kivételt tettek a tetvekkel 
(SÁ Háráv uo.). Ráadásul a tetű un-
do rító, így szabad eltávolítani 
(Tö hilá löDávid 316:11.). 

Borér (válogatás tilalma) – Kü -
lönbséget kell tenni válogatás és 
tisztítás között. A tisztítás ismér-
ve, hogy újra meg újra meg kell 
csinálni, így a tetűirtás tisz tí tás-
nak számít (Smirát sábát kö hil chá tá uo. 
3:7. Lásd Nité Gávriél, Erev Pe szách söchál 
bö sábát 28. fejezet 4. lábjegyzet). 

A serkéket csak nagyon óva-
tosan szabad eltávolítani, ne-
hogy kitépjük a hajszálat is. (Tá-
há rá köháláchá 2. kötet 408. oldal 8., de 
lásd Sévet hákeháti responsum 3. kötet 
126. fejezet).

Mivel irthatunk tetűt 
sábeszkor?

Szabad tetűirtó sprayt vagy fo-
lyé kony sampont használni (Ávné 
josfé responsum 7. kötet 47:3.), de 
figyeni kell közben a szomba ti 
törvényekre (nem szabad a tel-
jes testet megmosni [SÁ uo. 326:1.]; 
csak szombat előtt felmelegített 
vizet használni [SÁ uo.], óvatosan 
leitatni a vizet, stb. [Smirát sábát 
köhilchátá uo. 14:1., 16., 20.].) 

A Sulchán áruch (uo. 303:27.) 
szerint sábeszkor csak puha fé-
sűvel szabad fésülködni, ami 
nem tépi ki a hajat. Ez alapján 
sábeszkor nem szabad tetűfésűt 
használni, mivel az nagyon sűrű. 
A kiskorú gyerekek szenvedése-
inek enyhítésére sok könnyítés 
van a háláchában (SÁ uo. 328:17. 
Römá). Így pl. szabad megkérni 
egy nem zsidót, hogy fésülje ki 
a gyerek haját (Orchot sábát 1. kötet 
17:16. és 17. lábjegyzet).  

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

Sávuoti receptfüzet családi receptekkel
Igazi különlegességgel örven-
deztették meg azokat, akik a 
Vasvári Pál utcai zsinagógában 
ünnepelték Sávuotot. Az ünnep 
jellegzetessége, hogy – más zsi-
dó ünnepek ételeivel ellentétben 
– ilyenkor tejes ételeket eszünk. 

Ennek apropójából Chaya Zal-
manov, a Bét Menáchem Iskola 
tanárnője gyűjtésbe fogott és arra 
kérte kolléganőit, családtagjait és 
barátnőit: osszák meg félt ve őr-
zött ünnepi receptjeiket. A recep-

– szakácskönyv lévén előnyösebb 
lenne időt állóbb papír ra nyom-
tatni. A másik, hogy hiá ba keres-
nénk a receptekhez kap csolódó 
háláchikus útmuta tást. Jó volna, 
ha egy ilyen hiánypótló gyűjte-
mény egyben se gítséget nyújtana 
a kósersággal még csak ismerkedő 
olvasóknak is, hogy a zsidó vallás 
előírásainak megfelelően készít-
hessék el az ünnepi finomságokat. 

A receptfüzet letölthető 
a www.zsido.com oldalról.

tek között találunk leveseket, sós 
és édes főfogásokat és desszerte-
ket is – többek között a méltán hí-
res cheesecake több verzióját is. 

A gazdag és ötletesen kivitele-
zett receptgyűjteménynek két hiá-
nyossága van. Az egyik praktikus 


