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A Times Square színpadán a Maimonidész gimnázium diákja!
„Neveld az ifjút a maga útja szerint” – így szól Maimonidész útmutatása arról, hogy is bánjunk a
fiatalokkal. Ezek az egyszerűnek
tűnő, de végtelen bölcsességet rejtő szavak különösen nehéz útravalót jelölnek ki a mai szülőknek
és pedagógusoknak, akik egy, a
gyerekkorukétól oly sokban különböző világban próbálják eligazítani a következő generációt.
A fenti idézetet választotta
mottójául három évvel ezelőtt a
kéttannyelvű Maimonidész gimnázium, mely arra vállalkozott, hogy
modern környezetben, modern
módszerekkel tanítson hagyományos értékeket – és ezzel párhuzamosan adjon naprakész tudást és
készségeket. Az iskola koncepciója
hatalmas sikert aratott, amit mi sem
bizonyít jobban, hogy harmadik
évében plusz felvételi napot kellett
hirdetniük, hogy minden jelentkezőt meghallgathassanak a szóbeli elbeszélgetésen. „Ezeken a kiscsoportos beszélgetéseken az olyan
kompetenciákra fókuszálunk, mint

a vitakultúra és a logikai készség,
valamint a csoportmunka és a tolerancia: az eltérő véleményekre
való nyitottság, befogadókészség”
– tudtuk meg Szilánk Zsuzsa operatív igazgatótól.
Míg leendő iskolatársaik izgulva felvételiztek, a mostani „Mai
mosok” osztálykirándulni mentek.
New Yorkba. Igen, jól olvasták: az
Egyesült Államokba utaztak osztályfőnökeik, Stell Mushky és Faith
Aser kíséretében. Ahogy egy osztálykiránduláson lenni szokott,
megnézték a látnivalókat a Szabadságszobortól a gyémántkereskedők
utcájáig, néhány fontosabb múzeum útba ejtésével. Az első napokban az út nagylelkű támogatóinak
jóvoltából Borough Parkban szálltak meg, New York részben magyar
gyökerű haszidok lakta negyedében. Egyedülálló lehetőség volt ez
arra, hogy a magyar zsidóság múltja és jövője találkozhasson…
Ezután jött az igazi „21. századi fiatalok” rész, amikor is csatlakoztak a több tízezer tagot számlá-

ló nemzetközi CTeen ifjúsági szervezet éves találkozójához. Ilyenkor Crown Heigths-ot, a Chábád
mozgalom központját ellepik a világ minden tájáról érkező (jobbára nem vallásos családokból származó) zsidó fiatalok, hogy izgalmas programokban bővelkedő
hétvégét töltsenek együtt. A program csúcspontjaként a szombat kimenetele után New York ikonikus
terén, a Times Square-en rendeznek hatalmas fesztivált. A színpadon a leghíresebb zsidó előadók
lépnek fel az ifjúság képviselőivel
karöltve, miközben a háttérben a
lubavicsi Rebbe képe látható a gigantikus kivetítőkön.
Az összetartozásnak ez az
életreszóló élménye a gyerekek
fejlődésére is rávilágított. Sokan
a gimnáziumba kerülve alig tudtak csak angolul, ma pedig magabiztosan kommunikálva amerikai barátokat szereznek, színpadra állnak a Times Square-en
és értőn használják a 21. századi
lehetőségeket.

Vetélkedő a CTeen fesztiválon: a Maimonidész gimnázium diákja, Ben Jair Dániel (középen)
a Times Square-en felállított színpadon

Szakmai fórumon jelent
meg egy háláchikus cikk
Oberlander Báruch rabbi Oltásellenesség és háláchá címmel megjelent cikke (Egység
magazin 112. szám, 18-20. oldal) szakmai körökben is komoly érdeklődést váltott ki.
A VACSATC (Oltásbiztonság – Álláspontok, Képzés és
Kommunikáció) nevű nemzetközi projekt hazai honlapján, az oltasbiztonsag.hu oldalon kértek engedélyt a cikk
leközlésére, így ma már ezen
a holnapon keresztül is megismerhetőek a háláchikus érvek a védőoltások mellett. A
VACSATC projekt célja, hogy
a biztonságos immunizáció
témakörben minél több információt tegyen közzé a szakma
és a lakosság részére.

Izraeli magyar előadó
a Hanna klubban!

Szeretettel meghívjuk családjának hölgy tagjait a Hanna
Női Klub következő eseményére 2019. március 3-án délután 5 órától 8 óráig, a Novotel
Centrum Zsolnay termébe.
Zenél és magyarul mesél:
Liora Ruth Izraelből!
Az igazi öröm a Tóra szemében
címmel előadást tart:
Feldman Mussie
A programban játék, kézműveskedés és kóser vacsora!
Jelmezben érkezőknek
ajándékcsomag!
Jelentkezést 180 főig
tudunk fogadni.
Részvételi szándékát
kérjük jelezze telefonon:
268-0183 vagy
e-mailen: hannaklub@zsido.com
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Hetiszakasz

A gyűlések ereje

Vájákhél

A Vájákhél (2Mózes 35-38:20.)
szakasz, miután megis
mét
li a
szombat szentségének megőr
zésére szóló utasítást, leírja, hogyan készült a Hajlék. A kapcsolat a Hajlék építése és a szombat
megőrzése között – nyilvánvaló:
„az, hogy megparancsoltam nek
tek a Hajlék felállítását és az ezzel
kapcsolatos munkálatokat, nem
jelenti azt, hogy a munkálatok
hatályon kívül helyezik a szombatot”. További halachikus kapcso

lat a szombat és a Hajlékkal kap
csolatos munkálatok között, hogy
mindazt a 39 féle munkát, ami a
Hajlék felépítéséhez és alkatrészeinek elkészítéséhez kellett – tilos
szombaton végezni. Itt fordul elő
a szombati tűzgyújtás tilalma is.
Március 2-án Sábát skálim,
az első a négy különleges szombat közül. A Szentély idején ezen
a szombaton hirdették ki a közáldozatokra felhasznált sekel adományozás kötelességét.

Zsidó híradó

Elindult a Neokohn.hu
Szabadság, zsidóság, külpolitika – ez az új portál mottója, melynek főszerkesztője:
Seres László.
A lap indulását bejelentő cikkében Seres László ezt írja: „A
Neokohn új, független, konzervatív-liberális hír- és véleményportál, amely a magyar
médiában nemigen hangsúlyozott, de a szó szoros értelmében életfontosságú világpolitikai – és persze főbb hazai – eseményeket és folyamatokat hozza közel önhöz, és
azt elemzi, hogyan függ össze
mindez a mi itthoni életünkkel. Túllépünk a politikai szekértáborok hazai fogyasztásra
szánt logikáin. Elveink, értékeink vannak, amelyeket szeretnénk önökkel megosztani.”
Majd így folytatja: „Hiszünk az egyén szabadságában, a piacgazdaságban, a demokráciában és a joguralomban. Éppen ezért jobb ötletnek
tartjuk a nyugati civilizációt
bármi másnál, amit előtte kitaláltak. Azt szeretnénk, hogy
Európa ne váljon se Eurábiává,

se Putyin érdekszférájává,
ezért támogatjuk a Nyugat két
fő bástyáját, az Egyesült Államokat és Európát.”
Az új lap abból a belátásból indul ki, hogy a zsidóság
és a nyugati világ sorsa szorosan összefügg. Ezzel kapcsolatban Seres leszögezi: „A
Neokohn a zsidó közösség értékeit, érdekeit szem előtt tartó
portál, de természetesen nem
csupán zsidó olvasókra számítunk. Nem csak a hazai zsidóság szempontjából tartjuk létfontosságúnak Izrael, a Közel-Kelet egyetlen demokráciájának sorsát, annak nyomon
követését, hogyan küzd meg
a zsidó állam naponta saját és
így: a nyugati civilizáció egészének fennmaradásáért.”
Szerkesztőségünk sok sikert kíván az új portálnak.

Eheti szakaszunk a zsidó nép
óriási gyülekezésének bemutatásával veszi kezdetét. A különleges eseménynek számos
apropója volt. Az egyik közülük minden bizonnyal az volt,
hogy a zsidó nép igen viharos
időszakot tudhatott ekkor maga
mögött. Nagyjából három hónappal korábban ugyanis, a
népnek egy nagyon tekintélyes
hányada az arany borjú bálvány
imádásának vétkében vett részt,
ami Mózest arra késztette, hogy
eltörje a kőtáblákat.
Ezt követően egy hosszabb
időszak vette kezdetett, melynek
során Mózes a zsidók érdekében
járt közben Istennél. Végül Mózes kapott egy második pár kőtáblát is, mintegy jelként, hogy
a nép megbocsátásban részesült. Tisré hónap 10. napján aztán Mózes a második pár kőtáblát magával hozva lejött a hegyről. Arca ekkor olyan erős spiritualitást sugárzott, hogy fátyollal
kellett elfednie ahhoz, hogy rálehessen nézni.
A rákövetkező napon volt a
zsidó népnek az az ominózus
gyűlése, amiről hetiszakaszunk
eleje is beszámol. Mózes a Szentély felépítéséről és a szom-

bat megtartásáról beszélt a nekik. Kétség sem férhet hozzá, ez
egyfajta újbóli megerősítésként
szolgált számukra, hogy a közös törekvés továbbra sem lehet
más, mint Isten számára is lakható hajlékot építeni ezen a világon.
Bölcseink tanítják, hogy mikor Mózes a gyülekezetnek a
szombat fontosságáról beszélt,
utalás formájában egyfajta jövőképbe engedett bepillantást: a
nép történelmének későbbi szakaszában ugyanis szombat napján gyűltek-gyűlnek rendszerint
egybe a zsidók. Ilyenkor mindig
a zsinagógába vagy a tanházba
mentünk, hogy meghallgassuk
a rabbi tanításait, majd péntek
este, szombat fogadást követően
szeretteinkkel gyűltünk egybe a
családi asztal körül. Ezeknek a
hetente megismétlődő kis családi gyülekezéseknek sincs más
funkciója mint a hetiszakszunk
elején elénk tártnak: a heti hullámhegyeket és hullámvölgyeket követően ismét összejövünk,
hogy újra felidézzük, kik is vagyunk és merre tartunk.
Kovács Jichak rabbinövendék
cikke Tali Loewenthal írása
nyomán

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 17.20 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
17.00 Amikor a rabbi és a taxisofőr a túlvilágra érkeznek...
(Oberlander Báruch rabbi előadása);
18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás
9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 17.10 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

Budavári Zsinagóga

(I., Táncsics M. u. 26.)
Péntek: 18.00 Tanulás;
Faith Áser rabbi előadása;
19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat:
9.30 Reggeli tanulás
(zsidó misztika)
10.00 Reggeli ima,
majd Kidus

2019. március 1.

An inspiring story for your Shabbos table

 תשע״ו,ול

HERE’S
A Rebbe és az evolúció
my
STORY
FAITH AND REA
Velem és a Rebbével történt

New Yorkban nőttem fel, a Lo
wer East Side-on. Abban az idő
ben ez a városnegyed egy igazi
stetl volt. Első generációs zsidó
bevándorlók lakták, akik ugyanúgy beszéltek, öltözködtek és viselkedtek, mint korábban Euró
pában. Nagy hasznomra volt,
hogy közelről figyelhettem őket,
mert így megismerhettem az
autentikus zsidóságot.
Apám a Cháfec Chájim tanítványa volt a lengyelországi
Radunban. A Rabbi Yitzchak El
chanan jesivába küldött tanulni,
ahol olyan nagyságokkal tanultam együtt, mint Soloveitchik
rabbi. Végül engem is rabbivá
avattak. A jesiva-évek alatt ismerkedtem meg a kor legnagyobb rabbinikus döntvényhozója, Moshe Feinstein rabbi lányával, Shifrával, akivel házasságot kötöttem. Egy évvel később,
1949-ben tanári állást ajánlottak
a jesivában, melyet elfogadtam, és
azóta sem hagytam el. Ezzel egy
időben mikrobiológiából doktoráltam a Columbia Egyetemen,
ahol szintén tanári állást kaptam
és végül a tanszék vezetője lettem.
Mivel Feinstein rabbi az apósom volt, és őt nagyon nehéz volt
elérni, sokan hozzám fordultak
helyette. Hodakov rabbi, a Lu
bavicsi Rebbe titkára is gyakran általam küldött üzeneteket.
Sze
mélyes kapcsolatom azonban nem volt a Rebbével. Egy
nap, valamikor a hetvenes években, telefont kaptam, hogy a
Rebbe látni szeretne. A találkozó éjféltől reggel hétig tartott,
és főleg biológiai témákról beszélgettünk. A Rebbe széleskörű világi műveltséggel rendelke
zett és naprakész volt a tudományos eredmények terén is. Be
kell vallanom, a fizika területén
előrébb járt, mint én, különösen
a Föld korának radioizotópos
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mélet sem zavart annyira, mint az időben izraeli vallási szélsősé
a Rebbét.
gesek vettek össztűz alá, mert
Összességében egészen le- egy bizonyos személyt ajánlotnyűgöztek a Rebbe tudományos tam a jeruzsálemi Sááréj Cedek
is
meretei. A gyógyszerkutatás- kórház élére. Az illető patológus
ban is otthon volt, és a legújabb, volt, és a kinevezését ellenzők
frissen publikált eredményekről szerint korábban boncolásokat
RABBI MOSHE TENDLER
is tudomása volt. A mélytenge- hajtott végre, melyet a zsidó valri élőlények gyógyszeripari fel- lás törvényei elleni támadásnak
teaching job and eventually be
éreztek. Valójában ő másfajta
the department.
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meghatározásának témájában.
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lebomlásának üteme megválto-
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Kóser konyha

Csirke sóágyon
„Ne főzz gödölyét az anyja tejében.” (2Mózes 34:26.)
Előző hetiszakaszunkban elhangzik a tiltás, mely a kóser
étkezés egyik legalapvetőbb
és legismertebb alapelve:
húsos és tejes ételt nem fogyasztunk együtt. A ma követett hagyomány az, hogy
a szárnyasok húsát ugyanúgy nem fogyasztjuk együtt
tejjel, mint a négylábúakét.
Emögött, más okok mellett,
a „Tóra kerítése” elv áll: a rabbik több esetben megtiltottak bizonyos, a Tóra egyszerű értelmezése szerint megengedett cselekedetet, hogy
véletlenül se hágjunk át tórai tilalmat. Tejjel tehát nem
főzhetünk csirkét, sóágyon
viszont elkészíthetjük:
1 egész csirke
1 kiló durva szemű só

A csirkét megmossuk. Egy
jénai tálba beletöltjük a sót,
ráfektetjük a csirkét. Alufóliával letakarjuk, majd másfél
órára a sütőbe tesszük. Utána levesszük az alufóliát, és
további negyed órán át pirítjuk a húst. Ha nem azonnal sütés után tálaljuk, érdemes egy másik tálba áttenni
a húst, mert a sóágyon felmelegítve nagyon sós lesz.

Miénk a vár
Budavári sábáton az AlefKids szervezésében
Február elején az AlefKids két
legidősebb csapata, az ifjúsági
vezető-képzésen
résztvevők
(MKZ) és a bát micvára-bár
mic
vára készülők csapata
(BMC) elfoglalta a Budai várat
– vagy legalábbis a vári zsinagógát és a Faith család otthonát. Az MKZ csapat vezetője,
Rapi-Legény Zsuzsa mesélt ne
künk a nagyszerű élményről.
„Máskor is sábátonoztunk
már, sokfele jártunk az országban, világban, de ez a hétvége
az eddigi sábátonok esszenciája
volt. A patinás környezet, a múzeumi hangulat – mely egy modern családi otthonnal párosul
– tette kivételessé ezt a sábeszt”
– meséli Zsuzsa. A lányokat a
Faith család látta vendégül, a
fiúk a zsinagóga melletti lakásban aludtak.
„Az esti ima különleges spirituális élmény volt a zsinagóga ódon falai között. A kidus
és az azt követő programokkal észrevétlenül belecsúsztunk
a másnapba. De egy sábáton
nem sábáton éjszakai játékok
és buli nélkül… A friss levegőn egy-kettőre felfrissültünk,
míg a zsinagógába sétáltunk.
Olyan élmény volt, mintha valahol külföldön lettünk volna, a
csendes utcán, apró házak között gyalogolva...”
Arra a kérdésre, miért van
szükség ezekre a sábátonokra,
Zsuzsa röviden azt felelte: azért,
mert kell egy csapat. Aztán kifejtette: „egy csapat nem szerveződik össze csak úgy, magától.
Az AlefKids teensnek (vagyis
a kamaszoknak – a szerk.) van
egy közös célja, értik és tudják a
zsidóságuk felelősségét és motiváltak ezt a tudásukat tovább is
adni a kisebbeknek. Erre a filozófiára épül az AlefKids. Hozzánk már három éves kortól
hozhatnak gyerekeket, akik fizikailag is és lelkileg is teljes

biztonságban játszhatnak, tanulhatnak a madricháink segítségével.”
Az AlefKids felépítéséről
szólva elmondta: „A madricha
képzést előzi meg a BMC korosztály, akik egy közös izraeli utazással koronázzák meg a
bar- és bát micvájukat. Hogy
ők összeszokott, jól működő,
vidám csapatként utazhassanak, hosszas és kemény munka
eredménye. Ennek a részét képezi például a sábátonozás is.
Itt pontos szabályok betartásával, önállóan, szórakozva tanulnak arról, hogy miként válhatnak még jobb emberré.
Az MKZ csapatának, akik
lassan madrichokká és madri
chákká válnak, profi terep arra,
hogy egy sábáton keretében
megtanulják a felelősségteljes, pontos programtervezést.
A fejlesztő, de emellett vidám
és szórakoztató játéktervezést
és annak vezetését. Hogy egy
sábáton a műanyag poharak
beszerzésétől, egészen az izraeli utazásig mennyi mindent magába foglal.”
Zsuzsa – nem ok nélkül – nagyon büszke a csapatára: „akik
most mindezt megszervezték.
Szalai Sári, aki három éves korától az AlefKids tagja és idén
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már második alkalommal visz
BMC tanulókat Izraelbe. És
Jaija (ejtsd: Chájá – a szerk.)
Levi aki Argentínából érkezett
hozzánk, és lassan fél éve dolgozik az AlefKids csapatában.
Kettejük professzionális munkája tette feledhetetlenné ezt a
sábátont. És pont ez a cél, ezért
megyünk minden vasárnap korán reggel Óbudára, ezért tanítjuk a gyerekeket már pici koruktól kezdve.”
Egy-egy ilyen program rendkívül sok tanulságot is hordoz:
„Rengeteget tanultunk a különleges vári sábátonunkon. Hogy
miként lehet három pici gyermek mellett vendégül látni 27
tinédzsert. Hogy miként lehet
minimális alvás mellett szórakoztató vendéglátónak és bölcs
rabbinak lenni. Hogy miként
kezeljük azt a speciális helyzetet, amikor a sábátonunk szomszédságában a betyársereg ös�szejövetelétől hangos a csendes
budavári szombat délután. Soksok kérdést vet fel ez is, amire
az AlefKids sábátonok képesek
megnyugtató választ adni!” –
fejezte be az összefoglalót Zsuzsa, hozzátéve: nagy köszönettel tartoznak a Faith családnak
– és hogy hamarosan visszatérnek és újra övék lesz a vár!

