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Matematikaverseny 
a Bét Menachemben

Megrendeztük a 2016/2017. 
tan év matematika versenyét. 
Az 1. osztályból Hur witz 
Pesha Rachel, Ben Hamo Tá
lia 1., és Lózsy Sára 2. helye
zést ért el. Az alsó tagoza
ton Koller Péter Immanu
el 1., Gurvitz Nili Bracha 2. és 
Oberlander Tzvi Meir 3. lett. A 
felsősöknél Gurvitz Lia bizo
nyult a legjobbnak, őt követte 
Glitzenstein Menachem Men
del és Hurwitz Moishe. Gratu
lálunk minden résztvevőnek!

1% a rászorulókért
Közeledik az adóbevallás ide
je. Ne hagyja elveszni 2x1%
át, ajánlja fel szervezeteink
nek! Az EMIH – ahogy tavaly 
– 2017ben is rászoruló hon
fitársainkat segíti a felajánlá
sokból. Figyelem! Változik a 
felajánlás rendszere. 
Tájékozódjon a részletekről a 

www.cedek.hu/2017-egyszazalek/ 
oldalon!

Széderek 
minden mennyiségben
Foglalja le helyét valamelyik 
széderasztalunknál!

CSALÁDI SZÉDEr 
A BÉT MENÁCHEMBEN 

– Itt nem leszel egyedül!
Időpontok: 

2017. április 10. és 11., 19:30
SZÉDEr fIATALOKKAL 

A KErEN OrBAN 
– A hangulatot nem csak a 

négy pohár bor adja!
Időpont: 2017. április 11., 19:30

SZÉDErEK ÓBUDÁN 
– Otthoni ízek, otthoni hangulat

Időpontok: 
2017. április 10. és 11., 19:30

Információ és jelentkezés: 
Keren Or Központ Bp., Károly 

körút 20. Tel.: 2680183 
Email: posta@zsido.com

Több száz purimi ünneplő 
Budapesten, Miskolcon és Debrecenben

Purim az igazi felszabadult 
öröm ideje. Ilyenkor minden 
kö  zösségben hatalmas mulatsá
go  kat szerveznek, melyeken 
jel  mezbe öltözve ünnepelik 
a go nosz Hámán pusztulását 
és a zsi dók megmenekülését. 
Idén kü lönlegesen nagy öröm, 
hogy vi déki nagyvárosok is 
csatlakoz tak a felhőtlen ünnep
léshez, hi szen a főváros mellett 
Miskolcon és Debrecenben is 
szerveztek ünnepi összejövetelt 
a lu bavicsi rabbik.

Budapesten a Novotel szál
lóban indult a mulatság: nem 
sokkal a szombat kimenetele 
után már jelmezesek sokasá
ga gyüle ke zett a patinás hotel
ben. Köves Slomó rabbi nyitot
ta meg az ünnepet, rögtön az 
egyik purimi mic vával, Eszter 
könyvének felolvasásával kezd
ve az estet. A fel olvasást látvá
nyos homokrajzvetítéssel tet
ték könnyebben követhetővé. 
Ezt követte a Mo mentán tár
sulat fergeteges elő adása, majd 

további micvák gya korlására, 
mint az ünnepi lakomára és 
ivásra is lehetősége nyílt az ösz
szegyűlteknek – akik eleget 
is tettek törvényi kötelezett
ségüknek. Ezzel párhuzamo
san az Átid fiataloknak szerve
zett partiján 120an ünnepelték 
Purimot. A Bét Menáchem Is
kolában tartott, éjszakába nyú
ló ünnepségen egy meghívott 
humorista mellett a bátor je
lentkezők stand up comedy 
versennyel szórakoztatták a 
résztvevőket. 

Miskolcon a nemrég ala
kult Barhesz Egyesület a City 
hotel különtermében szerve
zett purimi ünnepséget, me
lyen a lu bavicsi küldött fia, 
Fuchs Elisa Dá vid olvasta fel a 
megilát. Debrecenben valódi 
marokkói hangula tot varázsol
tak az izraeli diákok és a helyi 
közösség számára szervezett 
ünnepségen a helyi sliáchok, 
Faigen rabbi és felesége. Mint
ha az Ezeregyéjszaka me séi  

elevenedtek volna meg a pu
rimi ünneplők kedvéért!

Vasárnap a gyerekek és csa
ládjaik több lehetőségből is vá
laszthattak: az AlefKids dél
előtti programja után a Bét Me
ná chem Iskolában folytatódott 
dél után a buli: különféle játé
kokkal, árnyjátékkal, bűvész 
showval és az elmaradhatatlan 
ünnepi lakomával vártak min
denkit. Az intézménybe járó 
gye rekeken kívül sok más ér
deklődő is részt vett a családias 
hangulatú mulatságon. 

A közösség rabbijai azokról  
sem feledkeztek meg, akik nek  
ne héz volna elmenni egy kö
zösségi ünneplésre vagy zsi na 
gó gá ba, hogy meghall gas sák  
Eszter köny vét: az Olajág Ott ho
nok  ba Zálmánov rab bi látogatott 
el test vé ré vel, valamint Nógrádi  
Bálinttal és fiaival. A me gilát a 
Pas kál otthonban több ször is fel
olvasták, hogy azok is meghall
gathassák, akik ágyhoz kötött 
betegek. 
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Hetiszakasz
Az aranyborjú következményei

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 17:45: Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Orban), 
  17:00: Kiből lesz igazi vezető? (Oberlander Báruch előadása); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 17:35: 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: 18.00: Tanulás, 18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Szakaszunk – Ki Tiszá (2Mó
zes 30:11–34:35.) – közli az el
ső ízben megejtett zsidó nép
számlálás utasításait, valamint 
a Szentélyben használt kenő

olaj és füstölőszer készítésének 
mód ját. A szakasz fő témája az 
arany borjú készítésének botrá
nyos ténye és annak nemzedé
kekre szóló következményei.    

Zsidó híradó
Nyíltnap az új zsidó 

gimnáziumban

a szülők és a diákok is részt 
vettek. Az érdeklődők an
gol, matematika, hittan és 
magyarórán ismerkedhettek 
meg a leendő tanárokkal és az 
iskola nyílt, interaktív oktatá
si stílusával. Végül egy kvízen 
mérhették össze a szülők és 
a gyerekek, hogy ki is figyelt 
jobban az órákon. 

A visszajelzések nagyon 
pozitívak – tudtuk meg Szi
lánk Zsuzsától – sok szülő jel
zett vissza, hogy maximáli
san meggyőzte őket a gimná
zium bemutatkozása, volt, aki 
már másnaptól szeretett volna 
oda járni. Erre azonban még 
szeptemberig várnia kell a fel
vételt nyert diákoknak – ek
kor indul a kéttannyelvű isko
la első nulladik évfolyama.   

További információ 
és jelentkezés: 

www.zsidogimnazium.hu 

Egy napra megnyitotta kapuit a 
szeptemberben induló új zsidó 
iskola, a Maimonidész Angol
Magyar Kéttannyelvű Zsidó 
Gimnázium. Az iskola Tímár 
utcai épületében már zajlanak a 
felújítási munkák, hogy a 2017
18as tanévben modern és jól 
felszerelt környezetben indul
hasson meg a tanulás. A nyílt
napra érkező diákokat és szü
leiket Szilánk Zsuzsa, a gim
názium operatív igazgatója 
kalauzolta. A folyosókon kifüg
gesztett látványtervek mutatták 
be az óbudai épület leendő kül
ső és belső kialakítását. 

A vezetőség bemutatko
zása után a résztvevők meg
ismerhették a minisztérium 
által elfogadott tantervet és 
megtudhattak minden fontos 
információt az iskoláról. Ez
után négy 20 perces bemu
tató óra következett, melyen 

A könyörület igazságossága

Az aranyborjú vétke után Mózes 
azon volt, hogy kieszközölje az 
Örökkévaló bocsánatát a zsidók 
számára. Ennek a folyamatnak a 
végén jelenítette meg az Örök
kévaló a könyörület tizenhárom 
attribútumát, mely innentől utat 
nyitott a következő generációk 
számára is a lelki gyógyuláshoz 
és engeszteléshez:

„És elvonult az Örökkévaló 
előtte és kiáltotta: Az Örökké
való, az Örökkévaló, irgalmas és 
könyörületes Isten, hosszantűrő, 
bő kegyelmű és igazságú! Meg
őrzi a szeretetet ezeríziglen, 
megbocsát bűnt, elpártolást és 
vétket” (2Mózes 34:67.).

Fenti idézettel kapcsolat
ban felmerül a kérdés: Miért so
roljuk a „bő igazságot” is a kö
nyörület attribútumai közé? Az 
igazságosság sokszor szigorú és 
ítélkező, amely nem szándéko
zik elsiklani vétkek felett. „Bő 
kegyelmű”, „hosszantűrő” – ezek 
mind érhetően kapcsolódnak a 
könyörület fogalmához, de „bő 
igazság” ez miként kapcsolódik 
a könyörülethez?

A vétket héberül úgy mond
ják, het, amit úgy is fordítanak, 
mint valamiben hiányt szen
vedni. Ez azt jelenti, hogy vég

ső soron, ha valamiben vétke
zünk, az azért van, mert adott 
pillanatban nem használtuk ki 
teljes potenciálunkat. A könyö
rület tizenhárom attribútumán, 
és a vele összefonódó tsuván ke
resztül – amit helyesen visszaté
résnek kell fordítani – tudunk 
visszatérni önmagunkhoz, tel
jes potenciálunkhoz, énünk leg
valódibb részéhez. Ez a potenci
ál az, ami – bármilyen hatás is ér 
bennünket – mindig érintetlen, 
tiszta marad. Még a legnagyobb 
tájfunok is csak a tengerek fel
színét kavarják meg, ám az óce
áni mélységek mindig nyugod
tak, háborítatlanok. Lelkünknek 
van egy része, mely olyan mé
lyen kapcsolódik a Végtelenhez, 
hogy azt semmilyen rossz dön
tés, vagy vétek sem képes elér
ni. Mikor lényünk ezen részéhez 
kapcsolódunk, nincs számunk
ra megváltozhatatlan vagy jóvá
tehetetlen.

Létünk legmélyebb rétegé
ben isteniek vagyunk és tökéle
tesek. És ha úgy döntünk, ezt a 
részünket bármikor megtapasz
talhatjuk.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Shlomo Yaffe írása 

nyomán

Tanulj velünk te is!

Hétfő: 
Kedd:  
Szerda:   
Csütörtök:

ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME

A hét témái:
Miben több a zsidóság, mint az "izraeliség"?
Zsidók Európában
Célszerű-e a szülés lefolyását megsürgetni?
Mi a spirituális jelentősége a �zikai magasságnak?
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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
Miért aggódsz? 

Ha bízol abban, hogy a 
Jóteremtő megsegít, akkor 
miért tükröződik az arco
don szomorúság és aggo
dalom? Ha igazán bízol, ör
vendezz!

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a rebbével történt 

A Rebbe tanácsa orvosi utasításra
Chana Zakheimnek hívnak, a 
délafrikai Pretoriában szület
tem és nőttem fel, ahol apám 
rabbi volt. Habár akkoriban 
a környékünkön nem volt lu
ba vicsi közösség, mi valahogy 
min dig kapcsolatban voltunk a 
Chá báddal. Apám negyedik ge
nerációs lubavicsi haszid volt, s 
emlékszem még mikor kisgye
rekként hallgattam nagyapám 
el beszéléseit, milyen élmény volt 
lovaskocsin Lubavicsba menni a 
rebbéjéhez. Apám szintén gyak
ran látogatta meg a Rebbét, ő 
persze már Brooklynban.

Először 1975ben találkoz
tam személyesen a Rebbével, 
mikor apámmal mentünk hoz
zá Hanukakor. 21 éves voltam, 
az egyetemi tanulmányaim vé
gén jártam és készültem, hogy 
szociális munkásként elkezdjek 
állást keresni, tehát már nagyon 
időszerű volt, hogy találkozzak 
a Rebbével. Találkozásunk előtt 
került sor a judtesz kiszlévi ün
nepségre – ezen a napon szaba
dult ki az Alter Rebbe, a mozga
lom megalapítója az orosz cári 
börtönből. Ezen az ünnepségen 
hallhattam először a Rebbét be
szélni, ami olyan mély benyo
mást tett rám, hogy onnantól 
kezdve a Rebbe az életem részé
vé vált, s minden tettemre kiha
tással volt.

Egykét nappal ez után a 
farbrengen után mentünk apám
mal meghallgatásra a Rebbéhez. 
Ezt megelőzően apám utoljára 
három évvel azelőtt találkozott 
a Rebbével, mikor a Rebbe arra 
buzdította, hogy maradjon Dél
Afrikában, „elkötelezetten, és 
szeretettel”. Mikor apámmal be
léptünk az ajtón, a Rebbe felné
zett, s azt mondta: „Á, Katz rab
bi! Még mindig Pretoriában, el
kötelezetten és szeretettel.” Ezen 
teljesen elképedtem. Kint ülve, 
míg arra vártunk, hogy bebo
csátást nyerjünk hozzá, láttam 

milyen embertömeg haladt át az 
ajtaján az elmúlt 3 órában, ak
kor mennyien fordulhattak meg 
nála az elmúlt három évben?! A 
Rebbe meg úgy folytatta a tár
salgást mintha csak tegnap vál
tak volna el egymástól.

Később megházasodtam, s a 
második gyermekünkkel voltam  

felében arra kért, hogy konzul
táljunk egy zsidó orvossal. Ezt is 
megtettük, s miután egy nagyon 
kedves orvos barátunk egyezte
tett a szülészünkkel, azt mondta 
nekünk: „A szülésznek nagyon 
nyomós indokai vannak a csá
szármetszésre. Ne vitatkozzatok 
vele, csak tegyétek, amit mond.” 

várandós, mikor az orvosok 
mondták, hogy lehet, hogy a 
baba csak császármetszéssel tud 
megszületni. Érzelmileg ekkor 
nagyon rossz állapotban voltam, 
és mindenképp el szerettem vol
na kerülni a császármetszést. 
Férjem tanácstalan volt, hogy 
miként tudna megnyugtatni, így 
azt mondta: „Lubavicsi vagy, írj 
egy levelet a Rebbédnek.”

Nem voltam olyan állapot
ban, hogy bárkinek is írni akar
tam volna, de felhívtam apámat, 
aki szavaimat, kétségeimet to
vábbította a Rebbének, s néhány 
órával később már a választ is 
megkaptam. A válasz két rész
ből állt. Elsőnek a Rebbe arra 
utasított minket, hogy nyomtas
sunk ki egy Tánját, amit azon
nal meg is tettünk. Elhatároz
tuk, hogy egyet kinyomtatunk 
angol fordítással is, ez volt az 
első angol fordítású Tánja Dél
Afrikában. A válasz második  

A császármetszés alatt ébren 
voltam, így emlékszem, hogy 
az orvos segítséget kért, mikor 
a babát kivette. Megkérdeztem, 
hogy mi a baj, de ő nem vála
szolt. Később azt mondta: „Meg 
kell, hogy mondjam, a Rebbéjük 
aztán tudja, hogy mit csinál.” 
Erre azt kérdeztem: „Miért 
mondja ezt?” Ő azt felelte: „A 
baba köldökzsinórja olyan szo
rosan a nyaka köré tekeredett, 
hogy a normál szülést megelőző 
első összehúzódás megfojthatta 
volna. Nem élte volna túl.”

Mára lányom, Chává Tánja 
már 25 éves. Ő az én ajándé
kom a Rebbétől, és ő törleszti 
az adósságomat is felé. Férjével 
együtt Chábád küldöttként dol
goznak TelAvivban, ahol fan
tasztikus munkát végeznek.

Férjemmel végül elhagytuk 
DélAfrikát, és Izraelbe ali jáz
tunk. Az érkezésünk utáni idők
ben nagyon nehéz dolgunk volt. 

A Rebbének írtam levelet, hogy 
adja áldását a „férjem lelki bé
kéjére”.

A Rebbe hamar válaszolt, s 
kérte, hogy ellenőrizzük a me
züzéinket. Miután megtet tük, 
láttuk, hogy a bejárati ajtón le
vőnek több hibája is volt. A 
„náfsechó” – lelked, és a „háárec” 
– az ország szavakkal problé
ma van. Én meg korábban a fér
jem lelki békéjére kértem áldást, 
mert nehézségei akadtak az új 
országban, és íme itt is volt a vá
lasz a nehézségekre.

Nem sokkal ez után férjem 
munkát, és ezzel lelki békét is ta
lált, végre kezdtünk beilleszked
ni. Utólag nem is tudok elkép
zelni semmi más helyet, ahol a 
gyerekeimet felneveltem volna. 
Később ők is mindnyájan vala
milyen Chábád munkába kap
csolódtak be, s mindannyian, 
a fiúk és a lányok is egyaránt 
lubavicsi haszidoknak vallják 
magukat.

Mint mondtam már koráb
ban, a Rebbe óriási hatást gya
korolt mindannyiunk életére, és 
teszi ezt mind a mai napig.

Chana Zakheim

Sidney (Shabsi) Katz rabbi (fotónkon) és felesége, Jill Katz, 1954 
és 1991 között Pretoriában segítették a délafrikai zsidó közösséget. 

Az interjút lányuk, Chana Zakheim adta 2008 decemberében. 
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a ChabadLubavics – Zsidó Ne
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by ChabadLubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +3612680183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Kóser konyha

Kukoricalisztes-
magos zsömlék
Itt a tavasz, kezdődik a ki-
rándulások, piknikek ide-
je. Ez a finom és egészséges 
zsömle remek alapja lehet 
a hátizsákba kerülő szend-
vicseknek. 

Párve, tojásmentes

Munkatársak: Golubovics Martina, 
  Dénes Anna, Kovács Kristóf
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 14164604

A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

5 pohár teljes kiőrlésű liszt
1 pohár kukoricaliszt
4 kk. só
1 kocka élesztő
2 pohár víz
Összesen 8 ek. mag: 
  tök, napraforgó 
  és szezámmag vegyesen
Az élesztőt felfuttatjuk egy 
pohár vízben. A többi hoz
závalót nagy tálba tesszük, 
hozzáadjuk az élesztős ke
veréket, és alaposan ösz
szedolgozzuk, majd néhány 
perc alatt rugalmas tésztává 
gyúrjuk. Letakarva mintegy 
egy óra alatt duplájára ke
lesztjük. Ezután kis darabo
kat szaggatunk a tésztából, 
és gombócokká formázzuk 
őket. Sütőlapon ismét 3040 
percen át kelesztjük, majd 
180 fokra előmelegített sü
tőben, 2025 perc alatt kész
re sütjük a zsömléket. Sü
tés előtt kissé megkenhetjük 
vízzel a gombócok tetejét, és 
megszórhatjuk magokkal.

Ne feledkezzünk meg ar
ról, hogy a lisztet felhasználás 
előtt át kell szitálni. A magok 
kártevőkkel szennyeződhet
nek, felhasználás előtt bizo
nyosodjunk meg arról, hogy 
nem kerül bogár az ételbe.

Izraeli bár micva tábor: utazás a felnőttségbe 
„Ez egy varázslatos program, 
ami megváltoztatja az ember 
életét. Egy olyan lehetőség, ami 
minden zsidó gyereknek jár.” 
– ezekkel a szavakkal kezdi be
számolóját Hurwitz Dworah 
Leah rebbecen a Bár Micva 
Klub (BMC) számára szervezett 
izraeli utazásról. Az egyhetes 
programra Európa különböző 
országaiból érkeznek a 1213 
éves gyerekek – idén összesen 

nemzeti parkba, majd meg
mászták a Masszadát. A csopor
tokat anyanyelvi idegenvezetők 
kísérték, akik megismertették 
a gyerekeket a látnivalók jelen
tőségével. „Folyamatosan tanu
lunk, gazdagodunk ahogy átél
jük ezeket az élményeket. Nagy 
hangsúlyt kap az identitás meg
erősítése: beszélünk arról, mit 
jelent zsidónak lenni, mit je
lent számunkra ez az ország.”  

egyenként is milyen erősek. Na
gyon megható volt.” 

Az izraeli utazás nem előké
születek nélkül, magában áll az 
évben. A gyerekeket kísérő taná
rok, rabbik és rebbecenek egész 
évben meghatározott témákat 
vesznek át a BMC csoportok 
foglalkozásainak keretében. Így 
a magyar csapat is együtt készült 
a programra szeptember óta az 
AlefKids vasárnapi sulijának  

közel 150en vettek részt a prog
ramon. „Bulgáriából, Oroszor
szágból, Ukrajnából, Francia
országból, Németországból és 
Magyarországról érkeztek idén 
a gyerekek. A németekkel külö
nösen jóban lettünk, meghívták 
a csapatot, hogy látogassunk 
el hozzájuk a nyáron, amit az 
Örökkévaló segítségével meg is 
fogunk tenni.” A gyerekek bejár
ták a Szentföld legizgalmasabb 
helyszíneit majd a Siratófalnál 
vettek részt egy közös bár micva 
és bát micva ünnepségen. 

A túra Izrael északi részé
ből, a Golán fennsíkról indult, a 
csoportok Cfát és Kfár Chábád 
érintésével érkeztek Jeruzsálem
be. A három városban megta
pasztalhatták Izrael spirituali
tását és megismerhették a val
lásos közösségek életét. Innen 
ellátogattak a csodálatos termé
szeti kincseket rejtő Ein Gedi  

– meséli a rebbecen, aki évek óta 
kíséri végig a bár micva és bát 
micva előtt álló gyerekeket ezen 
a különleges utazáson. 

„A program csúcspontja 
a bár micva ünnepség a Sira
tófalnál” – emlékszik vissza a  
reb be cen. – „Ilyenkor lekísér
nek ben nünket a Kotelhoz. A 
fiúk tfilint raknak, a lányok 
megírják a kívánságcédulái
kat és imádkoznak. Nagyon kü
lönleges ez a pillanat. Az ün
nepségen részt vesz Izrael Ál
lam főrabbija is. Idén a részt
vevő országok nagyköveteit is 
meghívták. A beszédek, amik 
elhangzottak, nagyon megható
ak voltak és erőt adtak a gyere
keknek. Arról szóltak, hogy ők 
a jövő, Erec Jiszráélnek, Izrael
nek a jövője és az egész zsidósá
gé a világon. Felhívták a figyel
müket, hogy a zsidóság jövője az 
ő kezükben van, és ők együtt és 

keretében. Az egyhetes utazá
son minden nap kvíz esteket 
tartottak, ahol a gyerekek szá
mot adhattak az év közben meg
szerzett tudásukról. A tíz leg
jobban teljesítő gyereket a bár 
micva ünnepségen az izraeli fő
rabbi „vizsgáztatta”. Két magyar 
résztvevőnek is sikerült bekerül
nie a tíz legügyesebb közé: „Kö
zülük végül Pretz Gábor máso
dik helyezést ért el: eredményét 
oklevéllel és egy kiduspohárral 
jutalmazta a főrabbi, aki meg is 
áldotta Gábort.” 

Az utazás végeztével már 
megkezdődött a regisztráció a 
következő évre: „Limitált a he
lyeink száma, hiszen egész Eu
rópából jönnek gyerekek. Aki 
szeretne részt venni, az már 
most iratkozzon fel a jövő évi 
útra” – figyelmeztet a rebbecen.
További információ és jelentkezés: 

alefkids@gmail.com


