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Szakmai fórumon jelent 
meg egy háláchikus cikk
Oberlander Báruch rabbi Ol-
tásellenesség és háláchá cím-
mel megjelent cikke (Egység 
magazin 112. szám, 18-20. ol-
dal) szakmai körökben is ko-
moly érdeklődést váltott ki. 
A VACSATC (Oltásbizton-
ság – Álláspontok, Képzés és 
Kommunikáció) nevű nem-
zetközi projekt hazai honlap-
ján, az oltasbiztonsag.hu ol-
dalon kértek engedélyt a cikk 
leközlésére, így ma már ezen 
a holnapon keresztül is meg-
ismerhetőek a háláchikus ér-
vek a védőoltások mellett. A 
VACSATC projekt célja, hogy 
a biztonságos immunizáció 
témakörben minél több infor-
mációt tegyen közzé a szakma 
és a lakosság részére.

Izraeli magyar előadó 
a Hanna klubban!

Szeretettel meghívjuk család-
jának hölgy tagjait a Hanna 
Női Klub következő esemé-
nyére 2019. március 3-án dél-
után 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, kéz - 

mű ves kedés és kóser vacsora!
Jelmezben érkezőknek 

ajándékcsomag!
Jelentkezést 180 főig 

tudunk fo gadni. 
Részvételi szándékát 

kérjük jelezze telefonon: 
268-0183 vagy  

e-mailen: hannaklub@zsido.com

A Times Square színpadán a Maimonidész gimnázium diákja!

„Neveld az ifjút a maga útja sze-
rint” – így szól Maimonidész út-
mutatása arról, hogy is bánjunk a 
fiatalokkal. Ezek az egyszerűnek 
tűnő, de végtelen bölcsességet rej-
tő szavak különösen nehéz útra-
valót jelölnek ki a mai szülőknek 
és pedagógusoknak, akik egy, a 
gyerekkorukétól oly sokban kü-
lönböző világban próbálják eliga-
zítani a következő generációt.

A fenti idézetet választotta 
mottójául három évvel ezelőtt a 
kéttannyelvű Maimonidész gimná-
zium, mely arra vállalkozott, hogy 
modern környezetben, modern 
módszerekkel tanítson hagyomá-
nyos értékeket – és ezzel párhuza-
mosan 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 jelentke-
zőt meghallgathassanak a szóbe-
li elbeszélgetésen. „Ezeken a kis-
csoportos beszélgetéseken az olyan 
kompetenciákra fókuszálunk, mint 

a vitakultúra és a logikai készség, 
valamint a csoportmunka és a to-
lerancia: az eltérő véleményekre 
való nyitottság, befogadókészség” 
– tudtuk meg Szilánk Zsuzsa ope-
ratív igazgatótól. 

Míg leendő iskolatársaik izgul-
va felvételiztek, a mostani „Mai-
mo sok” osztálykirándulni mentek. 
New Yorkba. Igen, jól olvasták: az 
Egyesült Államokba utaztak osz-
tályfőnökeik, Stell Mushky és Faith 
Aser kíséretében. Ahogy egy osz-
tálykiránduláson lenni szokott, 
megnézték a látnivalókat a Szabad-
ságszobortól a gyémántkereskedők 
utcájáig, néhány fontosabb múze-
um útba ejtésével. Az első napok-
ban az út nagylelkű támogatóinak 
jóvoltából Borough Parkban száll-
tak meg, New York részben magyar 
gyökerű haszidok lakta negyedé-
ben. Egyedülálló lehetőség volt ez 
arra, hogy a magyar zsidóság múlt-
ja és jövője találkozhasson… 

Ezután jött az igazi „21. száza-
di fiatalok” rész, amikor is csatla-
koztak a több tízezer tagot számlá-

ló nemzetközi CTeen ifjúsági szer-
vezet éves találkozójához. Ilyen-
kor Crown Heigths-ot, a Chábád 
mozgalom központját ellepik a vi-
lág minden tájáról érkező (jobbá-
ra nem vallásos családokból szár-
mazó) zsidó fiatalok, hogy izgal-
mas programokban bővelkedő 
hétvégét töltsenek együtt. A prog-
ram csúcspontjaként a szombat ki-
menetele után New York ikonikus 
terén, a Times Square-en rendez-
nek hatalmas fesztivált. A színpa-
don a leghíresebb zsidó előadók 
lépnek fel az ifjúság képviselőivel 
karöltve, miközben a háttérben a 
lubavicsi Rebbe képe látható a gi-
gantikus kivetítőkön. 

Az összetartozásnak ez az 
életreszóló élménye a gyerekek 
fejlődésére is rávilágított. Sokan 
a gimnáziumba kerülve alig tud-
tak csak angolul, ma pedig ma-
gabiztosan kommunikálva ame-
rikai barátokat szereznek, szín-
padra 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
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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

Zsidó híradó
Elindult a Neokohn.hu

Hetiszakasz
Vájákhél

A Vájákhél (2Mózes 35-38:20.)  
szakasz, miután megis mét li a  
szom bat szentségének meg őr-
zé sére szóló utasítást, le írja, ho-
gyan készült a Hajlék. A kapcso-
lat a Hajlék építése és a szombat 
megőrzése között – nyilvánvaló:  
„az, hogy megparancsoltam nek-
tek a Hajlék felállítását és az ez  zel 
kapcsolatos munkálatokat, nem 
jelenti azt, hogy a munkálatok 
hatályon kívül helyezik a szomba-
tot”. További halachikus kapcso-

lat a szombat és a Hajlék kal kap-
csolatos munkálatok között, hogy 
mindazt a 39 féle mun kát, ami a 
Hajlék felépítéséhez és alkatrésze-
inek elkészítéséhez kellett – tilos 
szombaton vé gezni. Itt fordul elő 
a szombati tűzgyújtás tilalma is.

Március 2-án Sábát skálim, 
az első a négy különleges szom-
bat közül. A Szentély idején ezen 
a szombaton hirdették ki a köz-
áldozatokra felhasznált sekel ado-
mányozás kötelességét.

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus

Szabadság, zsidóság, külpo-
litika – ez az új portál mot-
tója, melynek főszerkesztője: 
Seres László.
A lap indulását bejelentő cik-
kében Seres László ezt írja: „A 
Neokohn új, független, kon-
zervatív-liberális hír- és véle-
ményportál, amely a magyar 
médiában nemigen hangsú-
lyozott, de a szó szoros értel-
mében életfontosságú világ-
politikai – és persze főbb ha-
zai – eseményeket és folyama-
tokat hozza közel önhöz, és 
azt elemzi, hogyan függ össze 
mindez a mi itthoni életünk-
kel. Túllépünk a politikai sze-
kértáborok hazai fogyasztásra 
szánt logikáin. Elveink, érté-
keink vannak, amelyeket sze-
retnénk önökkel megosztani.” 

Majd így folytatja: „Hi-
szünk az egyén szabadságá-
ban, a piacgazdaságban, a de-
mokráciában és a joguralom-
ban. Éppen ezért jobb ötletnek 
tartjuk a nyugati civilizációt 
bármi másnál, amit előtte ki-
találtak. Azt szeretnénk, hogy 
Európa ne váljon se Eurábiává, 

se Putyin érdekszférájává, 
ezért támogatjuk a Nyugat két 
fő bástyáját, az Egyesült Álla-
mokat és Európát.”

Az új lap abból a belátás-
ból indul ki, hogy a zsidóság 
és a nyugati világ sorsa szo-
rosan összefügg. Ezzel kap-
csolatban Seres leszögezi: „A 
Neokohn a zsidó közösség ér-
tékeit, érdekeit szem előtt tartó 
portál, de természetesen nem 
csupán zsidó olvasókra számí-
tunk. Nem csak a hazai zsidó-
ság szempontjából tartjuk lét-
fontosságúnak Izrael, a Kö-
zel-Kelet egyetlen demokráci-
ájának sorsát, annak nyomon 
követését, hogyan küzd meg 
a zsidó állam naponta saját és 
így: a nyugati civilizáció egé-
szének fennmaradásáért.”

Szerkesztőségünk sok si-
kert kíván az új portálnak.

A gyűlések ereje

Eheti szakaszunk a zsidó nép 
óriási gyülekezésének bemu-
tatásával veszi kezdetét. A kü-
lönleges eseménynek számos 
apropója volt. Az egyik közü-
lük minden bizonnyal az volt, 
hogy a zsidó nép igen viharos 
időszakot tudhatott ekkor maga 
mögött. Nagyjából három hó-
nappal 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 Mó-
zes kapott egy második pár kő-
táblát is, mintegy jelként, hogy 
a nép megbocsátásban része-
sült. Tisré hónap 10. napján az-
tán Mózes a második pár kőtáb-
lát magával hozva lejött a hegy-
ről. Arca ekkor olyan erős spiri-
tualitást sugárzott, hogy fátyollal 
kellett elfednie ahhoz, hogy rále-
hessen nézni.

A rákövetkező napon volt a 
zsidó népnek az az ominózus 
gyűlése, amiről hetiszakaszunk 
eleje is beszámol. Mózes a Szen-
tély felépítéséről és a szom-

bat megtartásáról beszélt a ne-
kik. Kétség sem férhet hozzá, ez 
egyfajta újbóli megerősítésként 
szolgált számukra, hogy a kö-
zös törekvés továbbra sem lehet 
más, mint Isten számára is lak-
ható hajlékot építeni ezen a vi-
lágon.

Bölcseink tanítják, hogy mi-
kor Mózes a gyülekezetnek a 
szombat fontosságáról beszélt, 
utalás formájában egyfajta jö-
vőképbe engedett bepillantást: a 
nép történelmének későbbi sza-
kaszában ugyanis szombat nap-
ján 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 csa-
ládi gyülekezéseknek sincs más 
funkciója mint a hetiszakszunk 
elején elénk tártnak: a heti hul-
lámhegyeket és hullámvölgye-
ket követően ismét összejövünk, 
hogy újra felidézzük, kik is va-
gyunk és merre tartunk.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe és az evolúció

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

New Yorkban nőttem fel, a Lo-
wer East Side-on. Abban az idő-
ben ez a városnegyed egy iga zi 
stetl volt. Első generációs zsi dó 
bevándorlók lakták, akik ugyan-
úgy beszéltek, öltözködtek és vi-
selkedtek, mint korábban Euró-
pában. Nagy hasznomra volt, 
hogy közelről figyelhettem őket, 
mert így megismerhettem az 
autentikus zsidóságot.

Apám a Cháfec Chájim ta-
nítványa volt a lengyelországi 
Radunban. A Rabbi Yitzchak El-
cha nan jesivába küldött tanulni, 
ahol olyan nagyságokkal tanul-
tam együtt, mint Soloveitchik 
rabbi. Végül engem is rabbivá 
avattak. A jesiva-évek alatt is-
merkedtem meg a kor legna-
gyobb rabbinikus döntvényho-
zója, Moshe Feinstein rabbi lá-
nyával, Shifrával, akivel házassá-
got kötöttem. Egy évvel később, 
1949-ben tanári állást ajánlottak 
a jesivában, melyet elfogadtam, és 
azóta sem hagytam el. Ezzel egy 
időben mikrobiológiából dokto-
ráltam a Columbia Egyete men, 
ahol szintén tanári állást kap tam 
és végül a tanszék vezetője lettem. 

Mivel Feinstein rabbi az apó-
som volt, és őt nagyon nehéz volt 
elérni, sokan hozzám fordul tak 
helyette. Hodakov rabbi, a Lu-
ba vicsi Rebbe titkára is gyak-
ran általam küldött üzeneteket. 
Sze mélyes kapcsolatom azon-
ban nem volt a Rebbével.  Egy 
nap, valamikor a hetvenes évek-
ben, telefont kaptam, hogy a 
Reb be látni szeretne. A találko-
zó éjféltől reggel hétig tartott, 
és főleg biológiai témákról be-
szélgettünk. A Rebbe széleskö-
rű világi műveltséggel rendelke-
zett és naprakész volt a tudomá-
nyos eredmények terén is. Be 
kell vallanom, a fizika területén 
előrébb járt, mint én, különösen 
a Föld korának radioizotópos 

meghatározásának témájában. 
Az ő véleménye természete sen 
az volt, hogy minden olyan ku-
tatási eredmény, mely szerint a 
Föld idősebb 5700 évnél, csupán 
próbatétel az Örökkévalótól. Vé-
leménye szerint a világ teremté-
sének pillanatában az atomok 
le bomlásának üteme megválto-

mélet sem zavart annyira, mint 
a Rebbét.

Összességében egészen le-
nyűgöztek a Rebbe tudományos 
is meretei. A gyógyszerkutatás-
ban is otthon volt, és a legújabb, 
frissen publikált eredményekről 
is tudomása volt. A mélytenge-
ri élőlények gyógyszeripari fel-

az időben izraeli vallási szélsősé-
ge sek vettek össztűz alá, mert 
egy bizonyos személyt ajánlot-
tam a jeruzsálemi Sááréj Cedek 
kór ház élére. Az illető patológus 
volt, és a kinevezését ellenzők 
sze rint korábban boncolásokat 
haj tott végre, melyet a zsidó val-
lás törvényei elleni támadásnak 
éreztek. Valójában ő másfajta 
pa tológiát űzött: a sejtszerkezet 
szak értője volt, és sohasem bon-
colt. Ezt azonban a tudatlan tilta-
kozók nem tudták felfogni, és to-
vábbra is sokat támadtak.

Felvetettem a témát a Reb bé-
nek, mert az Izraelbe költözést 
fon tolgattam, de féltem, hogy ez 
az ügy megnehezítené az ottani 
éle temet. A Rebbe meglepő vá-
laszt adott: „Egy zsidó ne a félel-
mei alapján hozza meg a döntése-
it. Nem élhet úgy, hogy közben fél 
valakitől. Ne törődjön túl sokat 
azzal, hogy mások mit monda-
nak. Ha biztos az igazában, tegye 
meg, amit meg kell tennie. Le-
gyen független”. Azt is hozzátet-
te, hogy az ember az istenszolgá-
latot tekintve is legyen független.

A válasza meglepett, s egyben 
sok mindenre választ is adott. 
Felejthetetlen élmény volt a 
Rebbével találkozni. Nagy hatás-
sal volt az életemre és a szakmai 
fejlődésemre is. Rengeteg ember 
életére volt hatással. Egy olyan 
rendszert alkotott meg, mely re-
mekül működik és milliókhoz ér 
el. Sőt, még többekhez is, ha az 
eljövendő nemzedékeket is be-
leszámítjuk.

Moshe Tendler rabbi

zott, ezért a tudósok hibát követ-
nek el, amikor a jelenlegi lebom-
lási folyamatokra úgy tekinte-
nek, mintha mindig változatla-
nok lettek volna.

A Rebbe azt ajánlotta, hogy 
ír jak egy olyan biológia tan-
könyvet, melyet elfogad a New 
York-i állami oktatási felügyelet, 
mégsem említi meg az evolúci-
ót. Abban az időben az evolúció 
el mélete a tananyag kötelező ré-
szét képezte, és követelmény volt 
a felvételi tesztekben is.

Én nem éreztem magam fel-
készültnek egy ilyen tankönyv 
megírására, ráadásul szükségte-
len nek is tartottam, hiszen szá-
mos tóratudós megtalálta a mód-
ját, hogy elsimítsa az ellentmon-
dást a Tóra tanítása és a világ ko-
ráról alkotott tudományos nézet 
között. Emellett az evolúciós el-

használását említve megjegyez-
te, hogy ez is bizonyíték arra, 
hogy az Örökkévaló minden te-
remtményének célja és jelentő sé-
ge van. Véleménye szerint az em-
beriség egyik feladata az, hogy 
Isten teremtményeit maga sabb 
szintre emelje. Az orvosi etika 
egyik alapkérdése, hogy játszha-
tunk-e Istent. A Rebbe tanítása 
alapján erre a válasz az, hogy Is-
ten maga akarja azt, hogy Istent 
játsszunk, és kiegészítsük az Ő 
teremtő munkáját.

Bár nem értettem egyet a 
Rebbével a Föld korát illetően, 
meglátásai mégis nagyon elgon-
dolkoztattak. A mai napig, ami-
kor az evolúcióról tanítok, mindig 
megemlítem az ellenvéleményt is, 
a Rebbe gondolatai alapján.

Sokat tanultam a Rebbétől az 
em beri személyiségről is. Abban 

Moshe Tendler rabbi az orvosi etika és a biológia professzora, 
továbbá a Yeshiva University Rabbi Yitzchak Elchanan teológiai 

szemináriumának egyik vezetője. Az interjú 2010 májusában készült.
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ערב שבת פרשת נצבים, כ״ז אלול, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Nitzavim, September 30, 2016

Igrew up in the Lower East Side of New York. At that 
time, it was a Jewish shtetl in every way, full of first 
generation immigrants, who dressed, talked and 

behaved as they did in Europe. But observing them and 
learning from them proved to be extremely valuable to 
me, as I had contact with authentic Judaism from an 
early age. 
My father was a student of the Chafetz Chaim in Radun, 
Poland, and he guided my Torah learning. He sent 
me to the Rabbi Yitzchak Elchanan Yeshiva (RIETS), 
where I received my rabbinic ordination, and where I 
studied with Rabbi Pelayah, Rabbi Belkin and Rabbi J.B. 
Soloveitchik. 
While there I merited to meet Shifra, the daughter 
of Rabbi Moshe Feinstein, the top Torah authority in 
America, and we got married. A year later — in 1949 
— I was offered a part-time job teaching at RIETS, and 
that’s where I have been ever since. Meanwhile, I also 
received a doctorate in microbiology from Columbia 
University, where I was also offered a part-time 

teaching job and eventually become the chairman of 
the department.
Now, because I was the son-in-law of Rabbi Moshe 
Feinstein, I became the address for inquiries from 
various quarters; I was easier to reach than he 
was. Rabbi Hodakov, who was the secretary to the 
Lubavitcher Rebbe, would often call me to pass on 
messages, and I served as an intermediary, but I had 
no direct contact with the Rebbe.
One day I got a call — I believe it was sometime in 1970 
— that the Rebbe wanted to see me. This audience 
lasted from midnight until seven in the morning, and 
much of that time we spent talking biology. 
The Rebbe was well-versed in secular knowledge and 
he was up-to-date on the latest advances in science. I 
have to admit that he was even ahead of me when it 
came to physics, especially the subject of radioisotope 
dating of the age of the earth. 
Of course, his opinion was that any data that seems 
to suggest the earth is older than 5,700 years old is 
only a test from G-d. Period. He argued that the rate of 
decay changed at the time that the creation of the earth 
was completed and, therefore, scientists are making 
a mistake in assuming that the current rate of decay 
has remained the same. Of course, if the rate of decay 
by which we date uranium has altered over time, then 
this would have a huge impact on the scientific dating 
system.
During our conversation, the Rebbe proposed that I 
write a biology textbook which would be acceptable to 
the New York State Department of Education but which 
would skirt the whole issue of evolution. At that time, 
the study of evolution was mandatory, and students 
could not pass the Regents tests without answering 
questions about this subject.
But I wasn’t prepared to write such a textbook; I didn’t 
think it was necessary because many Torah scholars 
found ways to reconcile Torah and the dating of the 
earth. Furthermore, I was not disturbed by the issue of 
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Kóser konyha

Csirke sóágyon
„Ne főzz gödölyét az anyja te-
jében.” (2Mózes 34:26.)

Előző hetiszakaszunkban el-
hangzik a tiltás, mely a kóser 
étkezés egyik legalapvetőbb 
és legismertebb alapelve: 
hú sos és tejes ételt nem fo-
gyasztunk együtt. A ma kö-
vetett hagyomány az, hogy 
a szárnyasok húsát ugyan-
úgy nem fogyasztjuk együtt 
tejjel, mint a négylábúakét. 
Emögött, más okok mellett, 
a „Tóra kerítése” elv áll: a rab-
bik több esetben megtiltot-
tak bizonyos, a Tóra egysze-
rű értelmezése szerint meg-
engedett cselekedetet, hogy 
véletlenül se hágjunk át tó-
rai 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. Alufóli-
ával letakarjuk, majd másfél 
órára a sütőbe tesszük. Utá-
na levesszük az alufóliát, és 
további negyed órán át pi-
rítjuk a húst. Ha nem azon-
nal sütés után tálaljuk, érde-
mes egy másik tálba áttenni 
a húst, mert a sóágyon fel-
melegítve nagyon sós lesz.

Miénk a vár 
Budavári sábáton az AlefKids szervezésében

Február elején az AlefKids két 
leg idősebb 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 zsina-
gógát és a Faith család ottho-
nát. Az MKZ csapat vezetője, 
Rapi-Legény Zsuzsa mesélt ne-
künk a nagyszerű élményről.

„Máskor is sábátonoztunk 
már, sokfele jártunk az ország-
ban, világban, de ez a hétvége 
az eddigi sábátonok esszenciája 
volt. A patinás környezet, a mú-
zeumi hangulat – mely egy mo-
dern családi otthonnal párosul 
– tette kivételessé ezt a sábeszt” 
– meséli Zsuzsa. A lányokat a 
Faith család látta vendégül, a 
fiúk a zsinagóga melletti lakás-
ban aludtak.

„Az esti ima különleges spi-
rituális élmény volt a zsinagó-
ga ódon falai között. A kidus 
és az azt követő programok-
kal észrevétlenül belecsúsztunk 
a másnapba. De egy sábáton 
nem sábáton éjszakai játékok 
és buli nélkül… A friss leve-
gőn egy-kettőre felfrissültünk, 
míg a zsinagógába sétáltunk. 
Olyan élmény volt, mintha va-
lahol külföldön lettünk volna, a 
csendes utcán, apró házak kö-
zött gyalogolva...”

Arra a kérdésre, miért van 
szükség ezekre a sábátonokra, 
Zsuzsa röviden azt felelte: azért, 
mert kell egy csapat. Aztán ki-
fejtette: „egy csapat nem szerve-
ződik össze csak úgy, magától. 
Az AlefKids teensnek (vagyis 
a kamaszoknak – a szerk.) van 
egy közös célja, értik és tudják a 
zsidóságuk felelősségét és moti-
váltak ezt a tudásukat tovább is 
adni a kisebbeknek. Erre a filo-
zófiára épül az AlefKids. Hoz-
zánk már három éves kortól 
hozhatnak gyerekeket, akik fi-
zikailag is és lelkileg is teljes 

biztonságban játszhatnak, ta-
nulhatnak a madricháink se-
gítségével.”

Az AlefKids felépítéséről 
szólva elmondta: „A madricha 
képzést előzi meg a BMC kor-
osztály, akik egy közös izrae-
li utazással koronázzák meg a 
bar- és bát micvájukat. Hogy 
ők összeszokott, jól működő, 
vidám csapatként utazhassa-
nak, hosszas és kemény munka 
eredménye. Ennek a részét ké-
pezi például a sábátonozás is. 
Itt pontos szabályok betartásá-
val, önállóan, szórakozva tanul-
nak arról, hogy miként válhat-
nak még jobb emberré.

Az MKZ csapatának, akik 
lassan madrichokká és mad ri-
chák ká válnak, profi terep arra, 
hogy egy sábáton keretében 
megtanulják a felelősségtel-
jes, pontos programtervezést. 
A fejlesztő, de emellett vidám 
és szórakoztató játéktervezést 
és annak vezetését. Hogy egy 
sábáton a műanyag poharak 
beszerzésétől, egészen az izrae-
li utazásig mennyi mindent ma-
gába foglal.”

Zsuzsa – nem ok nélkül – na-
gyon büszke a csapatára: „akik 
most mindezt megszervezték. 
Szalai Sári, aki három éves ko-
rától az AlefKids tagja és idén 

már második alkalommal visz 
BMC tanulókat Izraelbe. És 
Jaija (ejtsd: Chájá – a szerk.) 
Levi aki Argentínából érkezett 
hozzánk, és lassan fél éve dol-
gozik az AlefKids csapatában. 
Kettejük professzionális mun-
kája tette feledhetetlenné ezt a 
sábátont. És pont ez a cél, ezért 
megyünk minden vasárnap ko-
rán reggel Óbudára, ezért tanít-
juk a gyerekeket már pici ko-
ruktól kezdve.”

Egy-egy ilyen program rend-
kívül sok tanulságot is hordoz: 
„Rengeteget tanultunk a külön-
leges vári sábátonunkon. Hogy 
miként lehet három pici gyer-
mek mellett vendégül látni 27 
tinédzsert. Hogy miként lehet 
minimális alvás mellett szóra-
koztató vendéglátónak és bölcs 
rabbinak lenni. Hogy miként 
kezeljük azt a speciális helyze-
tet, amikor a sábátonunk szom-
szédságában a betyársereg ösz-
szejövetelétől hangos a csendes 
budavári szombat délután. Sok-
sok kérdést vet fel ez is, amire 
az AlefKids sábátonok képesek 
megnyugtató választ adni!” – 
fejezte be az összefoglalót Zsu-
zsa, hozzátéve: nagy köszönet-
tel tartoznak a Faith családnak 
– és hogy hamarosan visszatér-
nek és újra övék lesz a vár!


