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Magyar zsidó történelem, kóser gasztro 
és ösztöndíjas program a fiataloknak 

Tavaszi Szabadegyetem

Már az őszi félév is számos 
újítást hozott a két évtizedes 
múltra visszatekintő Zsidó Tu-
dományok Szabadegyetemének 
életébe, ám a most induló ta-
vaszi félév még több izgalmas 
újdonsággal várja a hallgatókat. 
Cseh Viktorral, a program fő-
szervezőjével beszélgetve egy 
minden eddiginél rugalmasabb 
program keretei rajzolódnak ki 
előttünk. 

„Ahogy eddig is, hétfőtől 
csütörtökig zajlanak az előadá-
sok: hétfőn és szerdán a fiata-
lok ösztöndíjas órái, kedden és 
csütörtökön pedig a ZSTSZ fő 
tanfolyama. Itt a már jól ismert 
rendszerben válogathatunk az 
előadások közül. 

Itt, a Szabadegyetem kerete-
in belül, de annak fő tananyagá-
tól elkülönülve három tematikus 
kurzuson is részt vehetnek az ér-
deklődők. „6 és 12 alkalmas kur-
zusokból választhatnak a jelent-
kezők. Ezek a kurzusok a ZSTSZ 
órák után közvetlenül lesznek, 
és a szabadegyetemtől függetle-

nül lehet rajtuk részt venni. A 12 
hetes tanfolyam a Magyar zsidó 
történelem századai címet viseli 
és keddenként zajlik majd, míg 
a rövidebbek csütörtökönként. 
Ezek a zsidó gasztronómia és a 
kabbala témáját járják körül.” A 
történelmi kurzus előadói kö-
zött szerepel Haraszti György, 
Gerő András, Köves Slomó, Feny
ves Katalin, Oberlander Báruch, 
Bíró Ákos, Novák Attila, Ung
váry Krisztián, Kovács András és 
Pásztor Tibor is. A januárban in-
duló és Peszáchig tartó gasztro-
kurzus előadói között szere-
pel többek között Bányai Viktó
ria történész-hebraista, Fűsze
res Eszter gasztroblogger, Rubin 
Eszter írónő és Hurwitz Devora 
rebbecen is. 

Az új programban a korábbi-
aknál jobban elkülönül az Átid 
ösztöndíjprogram, hogy a fia-
talok igényeinek megfelelőbb 
előadásokkal és programok-
kal célzottan közelítsék meg ezt 
a korcsoportot. Az ő számuk-
ra szervezett, hétfőn és szerdán 

megtartott előadásokon Faith 
Aser a zsidóság elméleti és gya-
korlati alapjaiba vezeti be a hall-
gatóságot, Nógrádi Sára híres 
zsidó nőkről és a 21. századi 
női szerepekről tart órákat, míg 
Cseh Viktor művészeti tárgyú és 
a zsidó folklórt ismertető prog-
rammal várja az érdeklődőket. 
Az ösztöndíj program negyedik 
előadója Stell Izsák rabbi, aki a 
héber nyelv alapjaiba vezeti be 
az érdeklődőket. 

A programon résztvevő fiata-
lok minden aktivitásukért ösz-
töndíjban részesülnek, akár egy-
egy előadáson vesznek részt, 
akár a hétvégi közösségi prog-
ramokba kapcsolódnak be, akár 
plusz feladatot vállalnak ma-
gukra. Összességében akár havi 
55 ezer forintot is megkereshet-
nek a fiatalok! 

Érdemes felkeresni az új kül-
sővel büszkélkedő www.zsztsz.hu 
honlapot, ahol jelentkezhetünk a 
kurzusokra és további érdekessé-
geket tudhatunk meg az előadá-
sokról és az előadókról egyaránt. 

Mázl tov!
Gratulálunk Oberlander Nách
mán nak és Chani Vorstnak es-
küvőjük alkalmából, melyre  
Izraelben, Kfár Chábád tele-
pülé sen került sor decmber 
31-én. Kívánjuk, hogy építse-
nek kö zösen egy zsidó otthont! 
Gra tulálunk az örömszülők-
nek, Oberlander Báruch rabbi-
nak és Batsheva rebbecennek 
va lamint Shelom Vorst rabbi-
nak! (Az esküvőről fényképes  
beszámolót jövő heti számunk- 
ban találnak.)

Elő-purimi ünnepség 
Miri Orral!

Különleges programokkal vár-
ják a hölgyeket február 13-án, 
19 órától az Óbudai zsinagó-
gában. Ismerkedés a marok-
kói konyhávval, stand-up elő-
adás, éneklés és tánc. Fellép a 
híres izraeli stand-up komikus 
és énekes, Miri Or.
Jelentkezés és további információ: 

ambrus.klara@zsido.com 
címen. 

Hanukai 
adományrekord!

Rekord idő alatt gyűjtött össze a 
közösség közel 1 millió forin tot 
a CEDEK hanukai adomány-
kampányában. Három kü lön- 
böző célra lehetett felajánláso-
kat tenni, az első adományok 
már a megnyitás után 3 perccel 
befutottak! A közösség össze-
fogásával az EMIH tűzifát jut-
tatott a szegény családoknak, 
ajándékot vitt egy kilenc gyere-
kes családnak és támogatta egy 
éber-kómában fekvő hölgy csa-
ládját. Köszönjük, hogy segítet-
tek segíteni!
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Hetiszakasz
Mózes a fáraó házában

A Smot szakaszában – az Exo
dusban, Mózes második köny-
vében (2Mózes 1:1–6:1.) – 
kezdődik az Egyiptomban 
lezajlott zsidóüldözés, ami 
Mózes küldetésével, a Tízcsa-
pással és a csodálatos kisza-
badulással végződik. Mózes 
születése után a fáraó házá-

ban nevelkedik, majd emig-
rálni kényszerül, s Midjánban 
telepedik le, ahol elveszi Jitró 
egyik lányát, és őrzi nyáját. 
A szakasz végén Mózes köz-
li a zsidókkal: Isten küldte őt 
ki szabadításukra. Azonban a  
kény szermunkától elfásult nép  
nem hisz neki.

Zsidó híradó

Délutáni ima a sípályán

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15:55: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
    18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  15:40: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
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

lett idén is voltak, akik elő-
ször csatlakoztak az egyhetes 
úthoz, így összességében 54 
fős csapat élvezhette a síelés 
örömeit. „Újszülöttől a nagy-
mamákig mindenkinek volt 
programja, mindenki megta-
lálta a maga társaságát” – fog-
lalta össze a családias hangu-
latú tábor élményeit Szilánk 
Zsuzsa, a program szervezője. 

A sítábor különlegessége 
a teljes kóser ellátás: a pálya-
szállásként szolgáló apartman 
konyháját a szervezők a csapat 
érkezése előtt kikóserolják, és 
itt készülnek egy héten át a fi-

kí sért ha szid me ló diák kal. 
Az idei év újítása volt, 

hogy a kisgyerekeseknek ma - 
gyarul beszélő, helyi baby-
sitterek segítettek, így igazán 
pihentető élmény volt a szü-
lők számára is a síelés. 

Az, hogy a tábor életének 
szerves részét képezik a közös 
imák, nem újdonság – ám a 
hegytetőn elmondott mincha 
ima mindenképpen különle-
ges élmény volt a résztvevők-
nek. A családi tábor idénre vé-
get ért – de jövőre újra várják 
a síelés kezdő és haladó szerel-
meseit az EMIH sítáborában. 

Ha tél, akkor 
EMIH sítábor! 
Ez is lehetne a 
mottója a mára 
hagyományossá  
vált családi síelés-
nek, melynek 
hely színe idén is 
a festői Murau 
Kreischberg sípa-
radicsoma volt.  
A sok visszaté-
rő család mel-

nomabbnál fino- 
mabb fogások – 
köztük egy tel-
jes sábeszi menü 
is, hiszen a tábor 
ré sze egy közös 
szombat eltölté-
se is. 

A hangulatról 
esténként töb  bek 
között Me gye  ri  
Jonatán gon dos - 
 ko dott gitá ron  

Nem várhatunk a csodára!

A lengyel zsidók nagy vezetője, 
a lublini Meir Shapiro rabbi egy-
szer egy tanácskozáson ült szá-
mos másik nagy rabbival azért, 
hogy a közösséget ért nehézsé-
gekre dolgozzanak ki válaszlé-
péseket.

Hosszas tanácstalanságot kö-
vetően Shapiro rabbi előállt egy 
fantasztikus ötlettel, ám a te-
remben ülők nagy része ennek 
da cára nem kapott rajta.

Ahogy minden tömegben 
van legalább egy cinikus, úgy itt 
is volt ilyen. „Mi értelme?” szok-
ta kérdezni. „Miért vesztegetjük 
az időnket egy már a születésé-
ben halálra ítélt próbálkozásra?” 
Mindezek ellenére Shapiro rab-
bi továbbra is kitartott elképze-
lése mellett, s azt mondta:

„Hálás vagyok a kifogásai-
dért, mert ezeken keresztül vég-
re megértettem a Tórának egy 
olyan passzusát, amit ez idáig 
sosem láttam át,” mondta egy-
kedvűen. „A Tóra beszámol ar-
ról, hogy amikor a fáraó lánya 
lement a Nílus partjára, hogy 
megfürödjön, a nádason át egy 
kosarat pillantott meg a folyó-
ban, benne a kisgyermek Mó-
zessel. Kinyújtotta érte a karját 
és magához vette.”

A hagyományos rabbinikus 
értelmezés szerint Mózes túlsá-
gosan távol volt a kosárban ah-
hoz, hogy a el lehessen őt érni, 
de amikor a fáraó lánya kinyúlt, 
hogy elérje a gyermeket, Isten 
csodálatos módon meghosszab-
bította a karját, hogy kiment-
hesse a gyermeket.

„Sosem értettem,” – folytat-
ta magyarázatát a lublini rab-
bi –, „ha a kosár tényleg olyan 
messze volt, a fáraó lánya vajon 
miért kezdett el egyáltalán nyúj-
tózkodni érte? Nyilván nem szá-
míthatott az isteni csoda segít-
ségére. Akkor miért vesztegette 
egyáltalán erre az idejét?”

Azonban éppen ebben rejlik 
a lényeg. A sikert senki sem ga-
rantálhatja, de ez nem lehet kifo-
gás arra, hogy meg se próbáljuk a 
lehető legtöbbet kihozni az adott 
helyzetből. Ha egy gyermek ve-
szélyben van, nincs idő elmélked-
ni, azonnal cselekedni kell. Kö-
zösségünk igaz vezetőkért kiált, és 
habár a siker és a bukás is végül 
Isten kezében van, a mi felada-
tunk, hogy minden lehetségest el-
kövessünk a siker érdekében.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

írása nyomán
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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 

Velem és a Rebbével történt 

Szfárádi dallamok
A Rebbét 1975-ben láttam elő-
ször, Avraham Hecht rabbival 
együtt, aki a közösségemet, a 
Shaare Zion zsinagógát vezet-
te. Bár a Shaare Zion szfárádi 
közösség, abban az időben egy 
askenázi rabbi állt az élén, aki a 
Rebbe követője volt. Ez egyálta-
lán nem zavart minket, hiszen 
Hecht rabbi briliáns és nagysze-
rű vezető volt, s egyben közeli jó 
barátom. Gyakran tanácskozott 
a Rebbével, és időnként meg-
kértem, hogy vele tarthassak a 
Crown Heightsben lévő Chábád 
főhadiszállásra. Ennél többet is 
megtett nekem: személyes talál-
kozót szervezett nekem és csalá-
domnak a Rebbével. Anyámat, 
feleségemet és gyermekeinket 
vittem magammal a találkozóra. 
Fantasztikus élmény volt.

Ez 1975-ben történt. Akkori-
ban zenekiadással foglalkoztam.  
Miután ezt megemlítettem a Reb-
bé nek, így szólt: „Szeretnélek va-
lami nagyon fontos dologra meg-
kérni, amit megtehetnél a közössé-
ged számára. Találd meg a le he - 
tő legjobb kántort, hogy feléne kel - 
je a nagyünnepi liturgiátokat. Fon- 
tos, hogy a közösségedbe tartozó 
gyermekek tudják, hogyan imád-
koztak szüleik és nagyszüleik.”

Megtettem, amit kért. Amikor 
megjelentek a felvételek, a közös-
ségem tagjai elámultak, mert vol-
tak olyanok, akik még soha nem 
hallották az eredeti dallamokat a 
megfelelő módon felcsendülni. 
Mivel szerte a világon működnek 
szfárádi közösségek, magnóka-
zettákat sokszorosítottunk – ab-
ban az időben még nem voltak 
CD-k – és ingyen elküldtük az ál-
talunk ismert összes szfárádi zsi-
nagóga számára. Ezek a felvételek 
a mai napig használatban van-
nak. A kántorok ezek alapján sa-
játítják el a megfelelő dallamokat 
ros hásánára és jom kipurra.

Így tehát a Rebbe tanácsa re-
mekül bevált. Ez annak az ér-
deklődésnek és tiszteletnek volt 
köszönhető, melyet a Rebbe a 
szfárádi hagyományok iránt ér-
zett. Számára minden zsidó fon-
tos volt. És persze köszönet il-
leti Hecht rabbit, aki követte a 
Rebbe utasításait.

Mindezzel együtt a Rebbe 
nagy érzékenységgel kezelte min - 

den ügyünket. Mindig úgy adott 
tanácsot, hogy az ne tűnjön a dol-
gainkba való beleavatko zásnak. 
Nem akarta, hogy a szfárá di kö-
zösség tagja azt gondolják, hogy 
Hecht rabbi egy haszid Reb-
be előírásait követi. Tudta, hogy 
esetleg félreérthetik szándékait, s 
ez ellenségeskedést szül ne.

A Rebbe azt mondta nekem: 
„Hecht rabbi nagyon sokat törő-
dik a közösségetekkel.” Így felel-

megijedhetnek, ami csak tovább 
súlyosbítaná az állapotukat. Úgy 
érzem, problémák vannak ezzel 
a találmánnyal.”

Miután ezt elmondta ne-
kem, egy álmatlan éjszakát töl-
töttem azzal, hogy a nagy nye-
reséggel kecsegtető üzlet feladá-
sát fontolgattam. Reggelre vilá-
gos volt, hogy a Rebbe tanácsát 
kell követnem, így felhívtam az 
üzleti partneremet és azt mond-

lenne, ha a te filmjeid nem lenné-
nek ijesztőek? Mi lenne, ha vidá-
man fejeződnének be?”

Így jártunk el, és hatalmas si-
kerünk lett. Sokszor, sokan ke-
restek meg felvásárlási ajánlat-
tal. Minden alkalommal kikér-
tem a Rebbe tanácsát, aki csak 
annyit kérdezett: „Miért kellene 
eladni?” Így feleltem: „Mert ren-
geteg pénzt ajánlanak.” – „Tartsd 
meg az irányítást a cég felett. Ha 
mégis el akarnád adni, csak ke-
vesebb mint a felét add el. Így a 
te kezedben marad az irányítás.”

Ez nagyszerű tanácsnak bi-
zonyult, melyet hűen követtem, 
és erre bíztattam másokat is.

Egyszer beléptem az irodám-
ba és a bátyámat találtam ott, aki 
nagyon csüggedtnek tűnt. Meg-
kérdeztem: „Stan, mi a baj?” Így 
felelt: „Egy barátom Floridában 
súlyos szívműtéten megy keresz-
tül. Az orvosok azt mondták a 
feleségének, hogy nincs esélye 
a túlélésre. Ezért érzem magam 
szörnyen.” Azt mondtam: „El-
megyek a Lubavicsi Rebbéhez, és 
beszámolok neki a barátodról.”

Így is tettem. A Rebbe így 
szólt: „Mondd meg a bátyád-
nak, hogy azonnal hívja fel a ba-
rátja feleségét, és mondja meg 
neki, hogy a műtét remekül fog 
sikerülni. A férje három napon 
belül a saját lábán fog távozni a 
kórházból.”

Megköszöntem a Rebbének a  
jó híreket, de nem adtam tovább  
a bátyámnak, mert féltem, hogy 
nem válnak valóra. Másnap reg-
gel hívást kaptam a Rebbe titkár-
ságáról: „Miért nem mondtad el 
a bátyádnak, amit a Rebbétől 
hallottál?” Nem volt több aggá-
lyom, és azonnal tárcsáztam. A 
barátja három nappal később a 
saját lábán hagyta el a kórházat, 
és minden rendben volt vele.

Így tanultam meg, hogy a 
Rebbe tanácsai mindig igazak.

Josef (Joe) Cayre

Josef (Joe) Cayre üzletember, adományozó és bátyjaival együtt 
a Good Times Home Video cég alapítója. Az interjú 2007-ben, 

Brooklynban készült.

tam neki: „Szeretném eladni a 
részesedésemet. Nem akarom, 
hogy bármi közöm legyen eh-
hez a dologhoz.”  Végül nem 
tud tam eladni a részesedésemet. 
Rá hagytam az egészet a partne-
remre, és nem foglalkoztam az 
üggyel többet. Néhány hónappal 
később valaki áramütést szenve-
dett a készüléktől. Hála Istennek 
nem halt meg, de hatalmas jóvá-
tételt kellett fizetni. A Rebbének 
köszönhetően nekem már nem 
volt benne részem.

Nem ez volt az egyetlen eset, 
ami kor a Rebbe tanácsa segített 
raj tam. Egy idő múlva filmek-
kel kezdtem foglalkozni. Olyan 
fil mekkel, melyeknek nem volt 
jog díja, így bárki készíthetett ró-
luk másolatot. Később a bátyá-
immal gyerekeknek szóló filme-
ket kezdtünk gyártani. A cégün-
ket Good Times Home Videó-
nak hívták.

Amikor az új vállalkozásom-
ról beszéltem a Rebbének, ezt 
mondta: „Nagyon sok gyerekfilm 
erőszakos, különösen a vége felé, 
és ez megrémíti a gyerekeket. Mi 

tem: „Megértjük, hogy Önhöz 
jár tanácsokért. Tulajdonkép-
pen mindannyian az Ön taná-
csát kérjük. Ebből nem csiná-
lunk problémát.” Úgy éreztem, 
hogy a Rebbe közreműködésé-
vel csak jól járhatunk.

Saját magam is sokat köszön-
hettem neki, nem is egyszer. Egy-
szer egy igen nagy összeget fek-
tettem be egy új fejlesztés be. Egy 
olyan óráról van szó volt, amely 
mérte a pulzust és a szívverést. 
Ez a találmány messze meg előzte 
a korát, akkoriban még senki 
sem hallott ilyesmiről. Manapság 
már elterjedtek az ilyen készülé-
kek, akkor azonban ez teljesen 
egyedülállónak számított.

Elmentem a Rebbéhez, és el-
magyaráztam, miről van szó.  Ő 
ezt mondta: „Szerintem nem 
kellene ezzel foglalkoznod. Elő-
fordulhat, hogy az emberek azt 
gondolják, hogy minden rend-
ben van a szívükkel és figyel-
men kívül hagyhatnak olyan 
jelzéseket, melyek szívroham-
ra utalhatnak. Vagy, ha valami-
lyen vészjelzést kapnak, nagyon 

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, 
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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Ifirst met the Rebbe in 1975, together with Rabbi Abraham 
Hecht from my congregation, the Congregation Shaare 
Zion. Although Shaare Zion is a Sephardic congregation, 

at the time, we had as our leader an Ashkenazi rabbi who 
was a follower of the Rebbe.

This did not matter to us because Rabbi Hecht was 
brilliant and great, and actually was also one of my closest 
friends. He often consulted with the Rebbe and, on one 
occasion, I asked him to please take me with him the next 
time he went to Chabad Headquarters in Crown Heights.

He did better than that — he arranged a private audience 
for me and my family. I went with my mother and my wife 
and with our children. And it was a fascinating experience. 

It was 1975, and I was in the record business at the 
time. When I mentioned this to the Rebbe, he said to 
me, “There’s something very important that I want to 
ask you to do for your community. I want you make a 
recording of the best cantor you can find singing your 
High Holiday liturgy. It is important that the children of 
your community understand how their grandparents and 
their parents prayed.”

I did as he asked. When the recording came out, my 
community was thrilled, because some of the people had 
never heard the chants sang in the correct manner. 

Since the Sephardic community stretches around the 
world, we made audio cassettes — at that time there 
were no CDs — and we provided them for free to as many 
Sephardic synagogues around the world that we could. 
And the recordings continue to be in use until today — 
the cantors listen to them to learn the proper way to 
chant our prayers for Rosh Hashanah and Yom Kippur.

So the Rebbe’s advice resulted in a resounding success. 
This happened thanks to the Rebbe’s interest and respect 
for the Sephardic community — he was concerned about 
Jews everywhere — and thanks to our Rabbi Hecht, who 
followed his directives. 

All the while, the Rebbe was very sensitive to the issues 
involved. He would always try to offer his guidance 
without appearing to interfere, because he certainly 
didn’t want members of the Sephardic community 
thinking that Rabbi Hecht was following the dictates of 
a chasidic Rebbe. He knew that his intentions could be 
misunderstood or might even generate antagonism. 

The Rebbe said to me, “Your Rabbi Hecht cares very 
much about your community.” And I responded, “Well, 
he needs to come to you for guidance, we understand 
that. In fact, we all come to you for guidance. So don’t 
let that be a problem.” I felt we only benefitted from his 
involvement.

Indeed, I myself benefitted from his guidance personally 
— and more than once.

There came a time, when I invested a great deal of 
money in a new invention. It was a watch that would 
take your pulse and your heart rate, measuring beats per 
minute. This invention was way ahead of its time and 
completely unheard of. I know they have these kind of 
devices nowadays but, back then, this was something 
truly unique.
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Kóser konyha
Hamis túrógombóc

Tejes

½ l tej
½ l víz
4 púpozott ek. cukor 
  vagy ennek megfelelő 
  édesítőszer
18 púpozott ek. búzadara
4 ek. citromlé
1 doboz (200 gramm) túró 
  vagy cottage cheese
2 tojás

A vizet és a tejet lábosba 
töltjük, hozzáadjuk a cukrot 
és a búzadarát. Nagy lán-
gon felforraljuk, majd kis 
lángon, kevergetés mellett, 
sűrű tejbegrízt főzünk be-
lőle. Ha kissé kihűlt, hoz-
záadjuk a citromlét vala-
mint a túrót. Egy lábosban 
vizet forralunk, a grízes-tú-
rós masszából nedves kézzel 
gombócokat formázunk, és 
néhány percig főzzük őket 
(amíg feljönnek a víz színé-
re). Egyszerre csak néhány 
darabot főzzünk ki, hogy 
legyen elég helye a gombó-
coknak. Szűrőkanállal tá-
nyérra szedjük, forrón, tej-
föllel vagy karamellel meg-
locsolva tálaljuk.

Hanukai vásár a Bét Menáchemben

Feltölt a kedvesség

A téli szünet előtti héten, Ha-
nu ka utolsó napján adomány-
gyűjtő vásárt rendeztek a Bét 
Me nachem Általános Iskolában. 

A programra, melyet a diá-
kok kedves műsora vezetett be 
és zárt le, a tanulók szülei, nagy-
szülei voltak hivatalosak. A „pult 
mögött” a tanárok álltak, a kínált 
portéka pedig a gyerekek által a 
technika órákon készített aján-
déktárgyakból és a rajzórákon 
készített alkotásokból került ki. 

Az iskola konyháján dolgo-
zók is kivették részüket az ado-
mánygyűjtésből, innen került 
ki a tombola nyereménye is: há-
rom csodaszép torta, valamint 

gyönyörű süteményeket is áru-
ba bocsátottak. Emellett arról 
is gondoskodtak, hogy a részt-
vevőket ünnepi finomságokkal 
megrakott büféasztal várja. 

„Nagyon jó ötlet volt ez a 

program. A gyerekek lelke-
sen készültek, és izgultak, hogy 
mennyi pénzt sikerül majd a 
műveikkel gyűjteni. Jó érzés, 
hogy ilyen módon is kivehetjük 
részünket az iskola életéből és 
fejlődéséből.” – foglalta össze az 
egyik résztvevő édesanya az ál-
talános véleményt.

A tanárok nagyon hálásak 
voltak a résztvevő szülőknek is.  
A befolyt összeget, több mint 70 
ezer forintot, tornaeszközök fej-
lesztésére fogja fordítani az is-
kola. Varsányi Viktória, a prog-
ram szervezője és kitalálója azt 
is elárulta: már tervezik a követ-
kező hasonló eseményt.  

Szilágyi Nóra, a CEDEK szere-
tetszolgálat vezetője közismert 
elkötelezettségéről és munkája 
iránti szenvedélyéről. Nemré-
giben így vallott egy ételosztás 
után arról, mit jelentenek szá-
mára ezek a havonkénti alkal-
mak: 

„Ismét rengeteg dolgot kap-
tam – mindenkitől. Ahogy meg-
érkeztem az Almássy térre, egy 
nyugdíjas bácsi virággal várt... 
Régi ismerős, mindig ott van, 
mindig elismerő szavakat mond 
a csapatra, az ételre. Ahogy néz-
tük, hogy épül a sátor, egy srác 
ment el mellettünk kocsival. In-
tegetett, én vissza. Nem tudtam 
ki volt. Félreállt és odajött hoz-
zám. Gyermekkori barát, még 
Szekszárdról. Meglátott és oda-
jött, hogy miben tud segíteni. 
Most és bármikor. 

Az önkénteseink, ahogy ér-
keztek, szinte már családtagként 
üdvözölnek. Hiszen egy nagy 
család vagyunk… Már több 

mint 250 önkéntesünk van. Fer-
tőző betegség ez. Ha egyszer el-
jössz segíteni, jössz mindig…
Egy japán turista pár kerülget 
minket. A férfi mindenáron se-
gíteni akar. Ki is veszi a kezem-
ből a kordonszalagot. Legköze-
lebb is jönne. Jöjjön – ha itt lesz.

Egy asszony háborog, hogy 
ne fényképezzék, nem bazári 
majom. Odamegyek, beszélge-
tek vele. Siet, mert be kell érnie 
a szállóra, hogy le gyen helye éj-
szakára. Elmondom neki, hogy 
fontos, hogy dokumentáljuk az 
osztást, hiszen a minket támo-
gatóknak meg kell mutatnunk: 
jó helyre kerül az adományuk. 
Beszélgetünk, megérti. 

Manci néni, a törzsvendé-
günk, már messziről kiabál: Szö - 
szikém!!! Szeretem. Segítséget 
kér egy ügyben, megígérem, 
hogy megteszek mindent, amit 
tudok. Kezet akar csókolni, de 
nem engedem. Puszi jöhet.

Már pakolunk össze, mikor 

egy fiatal srác egy zacskó élé-
re vasalt ruhát és tartóst élel-
miszert hoz. Látta, hogy itt va-
gyunk, itt lakik a szomszédban. 
Beszélgetünk. Nem érti, hon-
nan van bennem ennyi ener-
gia. »Most osztottunk ki 500 
adag ételt. Amennyi köszöne-
tet és kedvességet kaptam a ven-
dégektől – mindenki feltöltődne 
tőle. Gyere el te is a következő-
re, megtudod!« Jön. Boldog va-
gyok”.


