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Istentiszteletek, szertartások 

 Istentiszteleteinken a nők és a férfiak együtt ülnek, és egyaránt aktívan részt 

vehetnek.  

 A férfiak a szertartásainkon fedett fővel vesznek részt. A nőket is bátorítjuk kipa 

viselésére. Kipákat a bejáratnál találnak vendégeink.  

 

 Minden zsidó férfit és nőt bátorítunk, hogy délelőtti istentiszteleteinken öltsön tálitot 

(imasálat). Zsidónak tekintjük azt, akinek bármelyik szülője zsidó, vagy aki a 

zsidóság bármely irányzata szerint betért. A tálitot az imaterem időleges 

elhagyásakor (pl. mosdóba menet) levesszük, és a helyünkön hagyjuk, majd 

visszatérve – áldásmondás nélkül – újra felöltjük. Zsinagógai tulajdonú tálitjaink a 

bejáratnál találhatók.  

 A Tóra-olvasás szertartásában bizonyos micvákra csak zsidó tagjainkat és 

vendégeinket kérjük fel. A Tóra körüli micvákat teljesítők tálitot öltenek. 

 A korábban érkezők lehetőség szerint az első sorokban foglalnak helyet, hogy az 

esetleg késők a lehető legkevesebb mozgással, az istentiszteletet legkevésbé 

zavarva foglalhassák el a helyüket. A késve érkezők megvárják a folyamatban lévő 

imarész végét, majd a két ima közti rövid szünetben, diszkréten foglalják el a 

helyüket. A nagyünnepeken a samesz fogadja és kíséri be a terembe a késve 

érkezőket. 

 A kidus és a közbeeső kézmosás alatt kerüljük a 

beszélgetést. 

 A szertartások alatt fényképezni, filmezni csak a 

rabbi, illetve a szertartásvezető engedélyével lehet. 

 

 

 



Piknik-étkezések 

 Tagjaink és vendégeink, amennyiben részt kívánnak venni péntek este vagy más 

alkalmakkor a piknik-alapon zajló közös étkezéseken, vegetáriánus ételekkel 

járulnak hozzá. 

 A piknik-étkezéseinkre hozott ételek készítésénél vagy vásárlásánál megtartjuk a 

kósersági szabályainkat (lásd alább). 

 Az étkezésen résztvevők a tálalásban és a leszedésben segítik a samesz munkáját. 

 

 

 

Kóserság 

A zsinagógában és a zsinagógán kívül tartott rendezvényeinken elemi szinten megtartjuk 

a hagyományos étkezési előírásokat: 

 A tejes és a húsos ételek elkülönítésének, valamint a hús kóserságának 

kérdéskörét leegyszerűsítendő, zsinagógánk konyhája „tejes”.  

 A zsinagógába és a zsinagógán kívül tartott rendezvényeinkre, étkezéseinkre csak 

vegetáriánus és hal- (tejes és párve) ételeket szabad behozni.  

 Szigorúan tilos behozni a zsinagógába bármely 

nem kóser állat (pl. disznó, nyúl, kagyló, tintahal) 

húsát, ilyen állatból származó összetevőt 

tartalmazó ételt, valamint vadhúst. Tilos a 

zsinagógába behozni bármilyen más húst vagy – 

kóser hal kivételével – állati eredetű összetevőt (pl. 

zsírt) tartalmazó ételt is. Figyelem: sok 

bolti/cukrászdai sütemény állati zsírral készül, az 

étkezési zselatin is állati eredetű, általában 

disznóból készül!  

 Peszach idején szigorúan tilos a zsinagógába behozni bármilyen chámécos ételt. 

Chámécnak minősül: a macesz kivételével mindennemű kenyér; minden 

péksütemény, sütemény, ami nem maceszlisztből készült; minden más, lisztet vagy 

bármely állagú gabonafélét tartalmazó étel; a sör; az ecet és minden ecetet 

tartalmazó étel, pl. mustár, majonéz, savanyúságok, salátaöntetek. 

 

 

 



 

Általános szabályaink 

 A Szim Salom rendezvényein és 

zsinagógánkban sábátkor és 

ünnepnapokon, valamint nem társasági 

jellegű programok (pl. istentiszteletek, 

tanulás) alatt a hétköznapokon is tilos a 

mobiltelefonok használata. 

 A programok után a résztvevők a 

szervezőkkel vagy a samesszal együtt 

rendet raknak, hogy a legközelebbi 

programra érkezők is rendezetten és tisztán találhassák a zsinagógát. 

 A dohányzás a zsinagóga minden helyiségében, valamint a Társasház közös 

tereiben tilos. Dohányozni a ház előtt az utcán szabad. 

 A lépcsőházban és a körfolyosón kerüljük a hangoskodást. 

 A Szim Salom házirendjében nem szabályozott kérdésekben a Társasház 

házirendje az irányadó. A társasház házirendje fellelhető a könyvtárszobában. 

 

 

 

A zsinagógában szervezett programokról 

A zsinagóga nyitott nem központi szervezésű programokra is, ha  a vezetőség 

engedélyezi azokat.  

 Az elmúlt években kialakult szokásjog alapján az ilyen esetben 

az info@szimsalom.hu címre küldött e-mailben kell a vezetőség engedélyét kérni. A 

levélnek legalább 10 nappal az esemény előtt kell megérkezni, s tartalmaznia kell a 

tervezett programot, s annak időpontját.  

 Amennyiben magán jellegű rendezvényről van szó - az ügyvezetővel előre 

egyeztetett összegű - adományt kell befizetni, amely egyben hozzájárulás a 

zsinagóga használatának költségeihez.  

 Amennyiben nem magán jellegű a rendezvény, a közösség tagjainak meghívásáról 

az irodavezető gondoskodik. 
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