HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

Csapat neve: _____________________________

Iskola neve: _____________________________

Szerezhető pontszám: 100 pont

Elért pontszám:

Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47.

3. feladat

Ételek, főzés – kóser konyha

A kóser konyha a zsidó élet meghatározó eleme. Meghatározza a felhasználható alapanyagokat, az elkészítés módját, a recepteket, az étkezési szokásokat.
A következő feladatok megoldása előtt olvassátok el az összefoglalót,

nézzétek meg az alábbi

videót, és olvassátok el az interjúk részleteit!
Goldmann Kálmánné ( a verseny szervezésében résztvevő Amerikai Alapítványi Iskola mesgiah-ja, azaz
kósersági felügyelője)
Visszaemlékezések a kóserságról, illetve a pészachi szokásokról:

(a Fordulók—Források alatt)

a)Az alábbi menükből melyek szerepelhettek a Blau vagy a Tauber kóser étterem étlapján? Amelyek
nem, ott mi a hiba? ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___/3 pont

b) Esküvő

Az alábbi linken esküvői jelenetet láthattok „A napfény íze” illetve a „Hegedűs a háztetőn” c. filmből.
Napfény íze:

Hegedűs a háztetőn:

Figyeljétek meg jól a jeleneteket, és soroljátok fel, hogy a zsidó esküvői szertartás milyen mozzanatait, kellékeit láttátok a filmrészletekben! ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Derítsétek ki, hogy a pohár összetörésének mi a magyarázata! _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A Hegedűs a háztetőn falusi ortodox közösségben játszódik, míg a Napfény íze c.film e jelenete egy budapesti neológ családról szól. Milyen különbségeket veszel észre a két szertartás között? ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Egyik jelenet végén se hallatszik a hagyományos zsidó jókivánság. Hogy hangzik ez? ________________

___/5 pont

5. feladat Mindennapok, életmód
a) Foglalkozások
A lenti kisfilmek, fotók, interjú részletek segítségével oldjátok meg a rejtvényt!
Írjátok be a rejtvény soraiba a felsorolásban szereplő személyek foglalkozását!

Magyarázzátok meg a vastag keretben kapott kifejezést! ____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_____/12 pont

1.

Galpert Ernő édesapja

2.

Polatschek Elemér

3.

Szamosi Mariann családja

4.

Blumberg Lajos nagymamája

5.

Faludi József nagyapja, Eckstein Jakab

6.

Haskó Györgyike édesapja

7.

Lóránt Istvánné nagyapja

8.

Endrei Istvánné édesanyja testvé-

9.

Jakob Bachmann

10.

Lásd a képet!

11.

Vértes György

12.

Lásd a képet!

(1-4. bekezdés)

(13. bekezdés), illetve Engelsmann Soma
rei (4. bekezdés)
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