
Újabb kedvezmények a Kővári-féle 
kóser mészárszék boltjában 

A boltban – a készlet erejéig – 50%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni a 
szardínia halkonzerveket, olívaolajat és többféle cukorkákat. Ros chódes ijár 
alkalmából ebben a hónapban 20%-os kedvezménnyel értékesítik a hitközség 
kóser ágyas szilvapálinkáját két üveg vásárlása esetén. Jó hír a könnyedebb 
készételek kedvelőinek, hogy e héttől a Kővári-féle boltban is vásárolhatnak 
elvitelre a Hanna Orthodox Glatt Kóser Étteremben készített ételeiből, így 
például különböző – padlizsán, zsidótojás, coleslaw, tonhal stb. – salátákat, 
avokádókrémet, krumplis vagy jeruzsálemi kuglit. Jövőhéten friss kacsa és 
kóserolt máj is érkezik a húsboltba. 

Írassa gyermekét a Wesselényi utcai 
oktatási és nevelési központba! 

Az immár 31. éve fennálló Wesselényi utcai bölcsőde, óvoda, iskola és 
gimnázium fellendítése érdekében kampányt indít az Orthodox Hitközség. A 
fenntartó célja, hogy növelje a létszámot az elmúlt időszakban is magas 
színvonalon működő intézményben. A szülőket és diákokat a kiváló lokáció 
mellett a – manapság tapasztalt tömegoktatás mellett kuriózumnak számító – 
kiscsoportos oktatás előnyeivel, pszichoedukációval, logopédussal, úszás és 
vívás foglalkozásokkal, illetve az angol és héber nyelven folyó, élményalapú 
judaika-oktatással szeretnék meggyőzni, hogy válasszák a Wesselényit.  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HETISZAKASZ: 
TÁZRIÁ – MÖCORÁ 

 פרשות תזריע - מצרע

„És óvjátok Izrael fiait 
tisztátalanságuktól, 

hogy meg ne 
haljanak 

tisztátalanságukban, 
amidőn 

megtisztátalanítják 
hajlékomat, mely 
közöttük van. .” 

LUÁCH 
 Április 16.  
Szombat  

bejövetele: 19:16 

Április 17.  
Szombat 

kimenetele: 20:25 

1+1% FELAJÁNLÁS 
Ha Önöknek is fontos elődeink hagyományainak megtartása és a 
jövő nemzedékének való átadása, akkor kérjük támogassa a 
MAOIH munkáját adója 1+1%-ának felajánlásával. Köszönjük! 
Technikai szám: 0107 

Magyarországi Orthodox Chevra Kadisa Alapítvány adószáma: 18742404-1-42 

ÚJ NYITVATARTÁSI IDŐ A KŐVÁRI-FÉLE HÚSBOLTBAN: 
Hétfőtől-csütörtökig 9–18 óra között, pénteken 7–13 óra között várja vásárlóit. 



Tázriá – Möcorá  
(3Mózes 12:1–13:59.  
és 14:1–15:33.) 
RáSI azt írja a hetiszakaszunk elején: Rabbi Szimláj 
azt mondja, ahogy az ember teremtése minden 
teremtmény után volt, így az ember törvényei is az 
állatok törvényei után következnek.


Előző szakaszunk a megengedett, illetve a tiltott 
állatokról szóltak. A mostani párse pedig az emberi 
tisztátalanságról szól.


Chászám Szófer a következő magyarázatot adja: a 
Sátor felépítése által a Schine leköltözött a zsidó 
nép közé, a lehető legmagasabb értelemben. Ez 
akár azt is okozhatta, hogy a nép azt gondolja, 
nagyobbak vagyunk még az angyaloknál is. Ezért 
veszi előre a Tóra az állatokról szóló törvényeket, 
megmutatva ezzel, hogy valóban csak a cádikok 
állhatnak az angyalok felett. Ezzel szemben viszont, 
a poklosok, illetve a tisztátalanok, akik bűneink által 
váltak tisztátalanná, tisztátalanabbak az állatoknál 
is. Egy állat míg él nem lehet tisztátalan, az ember 
igen. Egy állat nem tesz mást tisztátalanná csak 
érintés által, egy ember akkor is ha egy légtérben 
vannak. Mivel az ember szabad akarattal bíró 
teremtmény, tisztátalansága szabad akaratának, 
bűneinek eredménye.


Miért következik a Smini szakasza után – aminek 
nagy része a nem-kóser állatokról szól – a Tázriá és 
Möcajro, mely szakaszok nagy része a fekélyekről 
és kelésekről beszél?


Rabbi Jiszráél MiSzalánt a következő választ adja: 
míg népünk nagy része nagyon vigyáz, hogy csak 
100% kóser ételt egyen, nem ügyel annyira 
társának tiszteletére, a kóvedjára. Losajn horet, 
rosszat beszélnek egymásra, – a möcajre, például a 
poklosság a losajn hore büntetése. A Tóra 
figyelmeztet bennünket, ahogy ügyelünk a kóser 
étkezésre, ügyelnünk kell a losajn hore tilalmára is!


Az Or háChájim azt mondja (3Mózes 14:9.), hogy 
nincs még egy olyan dolog, mint a losajn hore, 
amely ennyire eltávolítja az embert Teremtőjétől. 


A rabbik egy szép tanítása szerint a „az Örökké-
való parancsára táboroztak és az Örökkévaló 
parancsára vonultak” (4Mózes 9:20.) tórai mondatot 
az egyszerű értelmezésén túl úgy is magyaráz-
hatjuk: „פי יסעו על  יחנו  פי   a száján –, ha – ”על 
vigyáz a szájára, akkor ott „táborozik”, nyugszik az 
Örökkévaló. Ha nem ügyel a szájára akkor, mintegy 
„elküldi”, és elvonul a Schine tőle. 


Gut sábesz!	 	 	 


Paskesz Zev
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REB STEINER SÁJELE JORCÁJTJA 
Idén április 15-ére esik Steiner Sájele (1851–1925), a 
bodrogkeresztúri rebe évfordulója, ijár 3. Reb Sájele 
még nem volt bármicvó fiú, amikor anyja egy távoli 
rokonához, a liszkai cádikhoz került, aki rögtön 
felismerte a fiúban rejlő isteni fényt és Rottenberg 
Semájáhu rabbihoz küldte tanulni Bűdszentmihályra. 
Onnét visszakerült Reb Hersele mellé, aki állítólag 
annyira megszerette, hogy őt akarta utódjául, ám 
végül Reb Sájele a béke kedvéért Bodrogkeresztúrra 
költözött, ahol a hazai haszid zsidóság központját 
építette fel. A rebe híres volt vendégszeretetéről és a 
szegények gyámolításáról is. A háza udvarában álló 
tanházában minden sábeszkor százaknak terítettek. 
Népszerűségét mutatja, hogy temetésekor több mint 
tízezer ember utazott Keresztúrra, ahol ohelje máig 
zarándokhely. Emlékéből fakadjon áldás! 
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