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Nyári táborok
Napközis tábor kicsiknek 

2019. július 1-19., 
minden nap 8-16 óráig; 

3,5-7 éves korig
a Bét Menáchem iskola épületében

Kirándulások, medencézés, 
kézmű ves foglalkozások 

Szép, rendezett udvar, kóser 
étkezés Díj: 80.000 Ft 3 hétre

Badacsonytomaji nyári tábor
2019. július 17-26. 

A világ legjobb nyári tábora. 
Badacsonytomaj, 
MA ZSÖK üdülő 

Díj: 65.000 Ft 
További információk és beirat-
kozás: alefkids1@gmail.com 

+36 30 545 1864 
www.alefkids.hu 

Sun & fun – Jewish Daycare
2019. augusztus 5-30. 
Nyári angol napközi. 

Óbudai zsinagóga
(III., Lajos utca 163.)

Teljes hónap: 140.000 Ft, 
egy tetszőleges hét: 50.000 Ft 
További információk és beirat-
kozás: alefkids1@gmail.com 

+36 30 545 1864 
www.alefkids.hu

Nyitott zsinagógák 
éjszakája

A Múzeumok éjszakáján 
az EMIH ismét négy hely-
színen színes programok-
kal várja az érdeklődőket: a 
Keren Or Chábád Központban 
(1052 Budapest, Károly krt. 
20.), az Óbudai zsinagógában 
(1036 Budapest, Lajos u. 163.), 
a Vasvári Pál utcai zsinagógá-
ban (1068 Budapest, Vasvári 
Pál u. 5.) Budavári zsinagóga 
(1014 Budapest, Táncsics Mi-
hály utca 26.) A program ré-
szeként a zsinagógák között 
buszjárat fog közlekedni, mely 
23:00-kor és 23:30-kor indul, 
autentikus idegenvezetéssel. 
A buszjáratra a posta@zsido.
com címen lehet előzetesen re-
gisztrálni.

Miért viszünk kisbabákat a zsinagógába?

A későbbi talmudi bölcs, rabbi 
Josua anyukájára sokan furcsán 
néztek, amikor kisbabáját elvitte 
a zsinagógába. Minek hozol ide 
egy csecsemőt, aki még semmit 
sem ért abból, ami itt folyik? 
– kérdezték tőle. Rabbi Josua 
anyukája csak annyit felelt: azt 
akarom, hogy csak a Tóra jusson 
be a fülébe… Sávuotkor egy kül-
ső szemlélő éppen így csodál-
kozhatna rá arra, hogy a gyönyö-
rűen felvirágozott zsinagógákat 
megtöltik a gyerekek és még az 
egészen picike pólyásbabákat is 
elviszik a szüleik. 

Sávuot a Tóraadás ünnepe, 
márpedig a hagyomány szerint – 
ahogy arra a budavári zsinagógá-
ban Faith Aser rabbi is felhívta a 
figyelmet – a Tóra letéteményesei 
a gyerekek. Amikor az Örökkéva-
ló kezeseket keresett arra, hogy a 
zsidó nép be fogja tartani a Tórát, 

akkor nem a bölcs öregeket vagy 
az életerős felnőtteket választotta, 
hanem a gyerekeket. Ők a biztosí-
tékai annak, hogy a zsidó nép to-
vább él és továbbadja az öröksé-
gét generációról generációra. És 
ahogy egykor ott álltak a gyer-
mekek a Szináj-hegynél, ugyan-
úgy ma is elvisszük őket a zsi-
nagógába, hogy meghallgassák 
a tízparancsolatot, hiszen bölcse-
ink szerint Sávutkor megismétlő-
dik a Tóraadás.

A zsidó misztika szerint a 
Tóra átvételének két szintje volt a 
Szináj-hegynél: az egyik, amikor 
valaki az intellektusával fel tud-
ja fogni, a másik, amikor valaki 
tudja, hogy nem éri fel ésszel, de 
ott van, és részese az élménynek. 
Ezért visszük el a zsinagógákba 
még a csecsemőket is, hogy még 
ha nem is tudják felfogni, de 
hallják a tízparancsolat szavait. 

Nem történt ez másként a zsina-
gógáinkban sem, ahol a tóraol-
vasás mellett izgalmas játékok-
kal, vetélkedőkkel, ajándékok-
kal és természetesen kóser fagy-
lalttal várták az aprónépet. 

Mielőtt azonban a gyerekek 
elárasztanák a zsinagógát, egy 
másik feladatnak is eleget kell 
tenni, mégpedig a hagyomá-
nyosan éjszakába nyúló sávuoti 
tanulásnak. Óbudán körülbe-
lül 90 ember töltötte alvás he-
lyett tanulással az éjszakáját. A 
Vasvári Pál utcai zsinagógában 
sok más izgalmas előadás mel-
lett előkerültek a magyar nyel-
vű Talmud kötetek, melyekből 
az ünnepi tudnivalókat tanul-
mányozták a résztvevők, míg a 
budavári zsinagógában az ima-
ház feltárásától a varsói gettólá-
zadás háláchikus vetületéig ter-
jedtek a témák. 

A Vasvári Pál utcai zsinagóga virágdíszben várja az ünnepre érkezőket
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Imaidők a következő hétre (június 15-21.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.15 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Milyen a zsidó nyugdíjrendszer?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Minchá, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
A Názir törvényei

Hetiszakaszunk – Nászó (4Mó- 
 zes 4:21–7:89.) – több alap-
ve  tő témával foglalkozik. Mi-
után a leviták körében megej-
tett népszámlálás adatait és a 
Szen télyszolgálatban kifejtett 
te  vékenységük módozatait 
részletezi, a szakasz a fogada-

lom tevő (Názir) törvényéről,  
majd a hűtlenséggel vádolt há - 
zastárs ellen lefolytatott vizs-
gá latról szól, majd a Hajlék 
felavatásával és a törzsfőnökök  
által hozott egységes áldoza-
tok ismertetésével fejeződik 
be.

Zsidó híradó
Egy éves lett a Weiss Manfréd 

népkonyha
Egy évvel ezelőtt nyitotta meg 
kapuit az CEDEK EMIH Iz-
raelita Szeretetszolgálatának 
Weiss Manfréd Népkonyhája, 
amely minden nap friss me-
leg étellel várja a rászorulókat.  
A Baross utcai konyha mellett 
ma már a Murányi utcában is 
várják a vendégeket. 

Ez alatt az idő alatt több 
mint félmillió adag ételt osz-
tottak ki a két népkonyhán. 
A menü összeállításakor fi-
gyelnek a vendégek ízlésére 
is – tudtuk meg a CEDEK-et 
vezető Szilágyi Nórától –, rá-
adásul itt a laktózérzékenyek is 
bátran ehetnek, hiszen (amel-
lett, hogy nem szolgálnak fel 
sertéshúst) semmilyen tej-
származékot nem használnak. 
Egy év alatt minden időjá-
rás sajátos feladatait is megta-
pasztalták már, most, a hőség-
riadó idején, különösen fon-
tos, hogy az érkezőknek vizet 
is osszanak – teszi hozzá Szilá-
gyi Nóra. 

A Népkonyha különleges-
sége, hogy nem csak a vendé-

geknek segítenek: a munka-
társaik között is többen van-
nak, akik itt kaptak esélyt az 
újrakezdésre. „Nemcsak ru-
hával vagy étellel lehet vala-
kit támogatni, hanem azzal is, 
ha vissza tudjuk adni az ön-
becsülését és megmutatjuk, 
hogy igenis számít a társada-
lomban” – hangsúlyozza Szi-
lágyi Nóra, kiemelve, hogy az 
elhivatott munkatársak és ön-
kéntesek teszik ilyen sikeressé 
a népkonyhát.

A segítéshez sok segítséget 
is kapnak. A mostani egyéves 
évfordulót például adomány-
ba kapott desszerttel tudták 
megédesíteni a vendégeknek.  
Ha ön is segíteni szeretne, ke-
resse a Szeretetszolgálatot a 
0630 352 0088-as telefonszá-
mon. 

Az ember, aki a tengerbe 
vetette magát

Hét nappal az Egyiptomból va-
ló kivonulást követően az iz-
rae liták csapdában találták 
ma gukat a háborgó tenger és a 
bosszú szomjas egyiptomi had-
sereg között. Ekkor Isten olyat 
pa rancsolt Mózesnek, aminek 
ki vitelezése látszólag lehetetlen 
volt:  „Szólj Izrael fiaihoz, hogy 
vo nuljanak.” (2Mózes 14:15.).

A parancs egyértelmű volt: ha 
a tengeren át is, de tovább kell 
haladni. De vajon ki lesz az, aki 
elsőnek fog mozdulni? Náchson 
ekkor bátorságával emelkedett ki 
a népből. Ahogy arról a Midrás 
és a Talmud is beszámol Izra-
el népe az átvonulás parancsá-
tól dermedten állt a Vörös-ten-
ger előtt, valamennyi törzs csak 
tanácstalanul hezitált. Náchson 
látta mi történik, és azonnal a 
tengerbe ugrott.

Ugyanebben a pillanatban 
Mózes csak állt és imádkozott. 
Isten ezt látva azt kérdezte tőle: 
„Szeretett gyermekeim éppen a 
viharos tengerbe fúlnak, te pe-
dig csak állsz ott és imádkozol?” 
Mózes azt felelte: „Világ Ura, mit 
tegyek?” Erre az Örökkévaló azt 
mondta: „Emeldd meg botodat 
és kezeid tárd a tenger fölé. A 

tenger ketté fog válni, Izrael pe-
dig száraz lábbal kelhet majd át 
rajta.”

És így is történt. Náchson ve-
zetésével az izraeliták a tenger-
nek vették az irányt, és így meg-
menekültek egyiptomi üldö-
zőiktől. Náchson neve az évek 
előrehaladtával a bátorságnak és 
a cél melletti elköteleződésnek 
lett a szinonimája.

A lubavicsi Rebbe ezt az aláb-
bi szavakban foglalta össze: „Egy 
Náchson nevű zsidó egyenest a 
tengerbe ugrott, amivel a tenger 
kettéválásának a csodáját idéz-
te elő. Tette ezt úgy, hogy erre 
nem kapott személyes felszólí-
tást. De megértette Isten akara-
tát, és tudta: Izraelnek vagy így 
vagy úgy, de át kell szelnie a ten-
gert. Megtette tehát, amit meg 
kellett tennie. Belevetette magát 
a tengerbe, és tört tovább a célja 
felé. Ez lecke mindnyájunk szá-
mára. Életünk fő céljára, külde-
tésére mindig  bátran, a célt min-
dig szem előtt tartva, az akadá-
lyoktól el nem rettenve kell hogy 
törjünk.” 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mendy Kaminker rabbi 

írása nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Miért nem akarta a Rebbe, hogy sivát üljek? 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A harmincas években az előző  
Rebbe, Joszef Jicchák Schneer-
son rabbi Lengyelországban élt. 
Mivel az oroszországi üldöz-
te tések miatt megrendült az 
egész ségi állapota, időről időre 
fel keresett egy párizsi klinikát. 
Olyankor a szombatokat min-
dig a szüleimnél, Yankel és Baila 
Laxnál töltötte.

A lakásunk a Boulevard Saint 
Denisen volt, közel a gyémánt- 
és szőrmekereskedők zsinagó-
gájához, mert apám is ezzel fog-
lalkozott. A reggeli ima után a 
Rebbe mindig egészen délutánig 
a zsinagógában maradt. Ami-
kor hazaért, én segítettem neki 
levenni a táleszát, ami mindig 
nedves volt a könnyeitől. Való-
di szent ember volt! 

Emlékszem, amikor úgy 
húsz éves lehettem, megláto-
gatta a Rebbét a veje és utódja, 
Menáchem Mendel Schneerson 
rabbi. Abban az időben ő és a 
felesége, a Rebbe lánya, Chájá 
Muská rebecen is Párizsban élt, 
egy olyan negyedben, ahol nem 
laktak zsidók. Arrafelé sokkal 
alacsonyabbak voltak a lakbérek, 
mint a belvárosban, ráadásul így 
közelebb is volt az egyetemhez, 
ahol matematikát és mérnö-
ki tudományokat tanult. Egy-
szer összefutottam vele a Sainte-
Genevieve könyvtárban, ahol 
Európa legnagyobb judaika-
gyűjteményét őrizték, köztük a 
Rámbám kéziratait is. Nyilván 
ezért találtam ott a Rebbét.

Közel ültem le a Rebbéhez, 
és nekiálltam görögből franciá-
ra fordítani egy könyvből. Ha-
mar meguntam a munkát és 
arra gondoltam, hogy kitépem a 
szükséges lapot, és majd otthon 
folytatom a fordítást. A Rebbe 
épp rám nézett, amikor nekilát-

tam, és rosszallóan intett a fejé-
vel. Azonnal abbahagytam, amit 
elkezdtem.

Évekkel később meghalt a 
nagyapám, majd a bátyám is. 
Úszni ment a barátaival, és meg-
fulladt. Amikor az előző Rebbe 
ezt meghallotta, azonnal elment 
apámhoz, hogy vigasztalja. Fel-
tűnt neki, hogy nem vagyok 
otthon, és érdeklődött felőlem. 
Elmondták neki, hogy Stock-
holmba utaztam, hogy apám-

Berel (Bernard) Lax londoni üzletember volt. 
Az interjú 2007-ben és 2010-ben készült.

A Rebbe 1941-ben érkezett 
Amerikába, és mindent meg-
tett, hogy visszafizesse apámnak 
a pénzt, illetve, hogy ki tudja me-
nekíteni Párizsból. Apám azon-
ban már bujkált akkoriban, ezért 
a Rebbe nem tudott vele kap-
csolatba lépni. Végül elfogták és 
Auschwitzba deportálták. A csa-
lád többi része túlélte a háborút.

1947-ben anyámmal Ameri-
kába utaztunk, és természetesen 
meglátogattuk az előző Rebbét. 
Akkor már nagyon beteg volt és 
csak anyámat engedték be hoz-
zá. A leendő Rebbe szólt, hogy ki 
érkezett, mire a Rebbe így felelt: 
„Ó, a férjét jól ismerem. Ő volt a 
mi Reb Yankelünk”.

Ezt követően több mint 30 
évvel később utaztam ismét New 
Yorkba, üzleti ügyben. Mielőtt 
hazatértem volna, még elmen-
tem a Chábád központjába, az 
esti imára. Az ima után a Rebbe 
rám mutatott és megkért valakit, 
hogy közölje velem: szeretne né-
hány szót váltani.

A Rebbe melegen üdvözölt. 
Tudta, hogy anyám már nem él, 
és a nővéreimről kérdezgetett. 
Mindegyikük nevére emléke-
zett, sőt még a gyerekeik nevé-
re is! Ez ámulatba ejtett, ahogy 
az is, hogy annyi év után azon-
nal felismert. 1980-at írtunk és 
1947-ben találkoztunk utoljára. 
Külsőre rengeteget változtam, de 
ő felismert! 

Berel (Bernard) Lax

Bátyám haláláról csak akkor 
értesültem, amikor visszatértem 
Párizsba. A Rebbe megóvott at-
tól, hogy az otthonomtól távol, 
egyedül kelljen egy hétig sivát 
ülnöm.

A Rebbe 1938-ban látogatott 
el hozzánk utoljára. A búcsúzás-
kor apámmal kikísértük a vasút-
állomásra. Indulás előtt a Rebbe 
így szólt hozzám: „A büszkeség 
általában negatív tulajdonság. 
Ön azonban joggal lehet büsz-

nak segítsek az üzleti ügyeiben. 
Erre ő azonnal felhívta a ve-
jét és így szólt: „Gyorsan telefo-
nálj Zuber rabbinak Stockholm-
ba! Gondoskodjanak róla, hogy 
Berelnek ne kelljen sivát ülnie!”.

Yisroel Zuber rabbi volt a kó-
ser mészáros Stockholmban. 
Megkérték, hogy ne informál-
jon a halálesetről és intézze el, 
hogy elhagyjam a várost a gyász-
időszak idejére, nehogy valaki-
től meghalljam a rossz hírt. Az-
nap este, amikor megjelentem a 
zsinagógában, Zuber rabbi oda-
jött hozzám és felajánlotta, hogy 
menjek velük Észak-Svédország-
ba megnézni az északi fényeket. 
Elfogadtam a meghívását.

ke arra, hogy Yankel Lax fia, ezt 
ne feledje”. A Rebbe szavai örök-
re velem maradtak.

Amikor 1939-ben kitört a 
háború, a leendő Rebbe még 
Párizsban volt. Eljött apámhoz 
és azt mondta: „Reb Yankel, az 
apósom azt akarja, hogy men-
jek Amerikába. Tudom, mi vár 
rám ott, és még nem vagyok 
rá kész”. „Mennyi pénzre len-
ne szüksége?” – kérdezte apám. 
„Nem pénzt kérni jöttem” – fe-
lelte a Rebbe. „Az apósa jó ta-
nácsokkal tudja ellátni, én pedig 
pénzzel tudok segíteni. Mennyi-
re lenne szüksége?” A Rebbe vé-
gül beleegyezett az anyagi segít-
ségbe.

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 over 1400 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY
EARLY YEARS - PARIS 
MR. BEREL LAX

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת יתרו, כ״א שבט, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Yisro, February 17, 2017

During the 1930s, the Previous Rebbe, Rabbi Yosef 
Yitzchok Schneersohn — who was then living in Poland 
and quite ill after his ordeals in Russia — would often 

visit a health clinic in Paris. And, on Shabbat, he would stay at 
the home of my parents, Reb Yankel and Baila Lax.

Our home was on Boulevard Saint Denis, very close to the 
synagogue of the diamond dealers and furriers, of which my 
father was one. After services, the Previous Rebbe would 
remain in the synagogue until the afternoon. When he would 
finally return, I would help him put away his prayer shawl, and I 
would see that it was wet with tears. He was really a holy man. 

At the time I was about twenty years old, and I clearly recall 
the Previous Rebbe’s son-in-law, Rabbi Menachem Mendel 
Schneerson, who would later become the Rebbe, visiting him 
often in our home. 

The Rebbe and his wife, Rebbetzin Chaya Mushka, were then 
living in a district in Paris where not many Jews lived in those 
days. But the rents there were cheaper, much cheaper than in 
the center of Paris. This location suited him very well, as it was 
close to where he was studying mathematics and engineering, 
and it allowed him to make it home for Shabbat on Fridays.

Once I met him at the Sainte-Geneviève Library, where I went 
to translate something from Greek into French for school. This 
was the biggest library in Paris, located in the Latin Quarter, 
near all the universities. At this library they had handwritten 
editions of the Jerusalem Talmud, as well as the letters of 
Maimonides in his own handwriting. Indeed, theirs was 
one of the biggest collections of Judaica in Europe, which is 
undoubtedly why the Rebbe was there.

I sat down not far from him and began laboring over my 
translation, which was very hard. After a time I got fed up — 
what did I need this Greek for? I decided to tear out a page 
from the book and take it home, in order to continue at my 
leisure. As I started to do this, I saw the Rebbe motioning to 
me. He was wagging his finger in disapproval. So I stopped. 

Some years later, just when my father finished the mourning 
period for his own father, my brother passed away. He had 
gone swimming with some friends and drowned. When the 
Previous Rebbe heard of this, he came to console my father 

who was naturally bereft, having lost his father and his son in 
such a short period of time. 

The Previous Rebbe noticed that I was not home, and he asked 
my sister where I was. She told him that I was in Stockholm on 
my father’s fur business. He immediately called his son-in-law 
and asked him to intervene. He said, “Quick! Telephone Rabbi 
Zuber in Stockholm and make sure Berel doesn’t have to sit 
shiva in Stockholm.”

Rabbi Yisroel Zuber was the kosher butcher in Stockholm, 
and he got strict instructions from the Rebbe that I not be 
told the terrible news, and that I should be taken away from 
Stockholm for the duration of the mourning period, so I didn’t 
hear it accidentally. That night, when I came to the synagogue 
for prayers, Rabbi Zuber said to me, “Why don’t you come with 
us for a short vacation in northern Sweden — to see the aurora 
borealis.” 

I agreed, and it was not until I came home to Paris that I 
learned what had happened to my brother; I then observed 
a brief mourning period, but the Rebbe had spared me sitting 
shiva alone, far away from home and family. 

In 1938, the last time that the Previous Rebbe visited us, I went 
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Kóser konyha

Gluténmentes 
gofri

Egy korábbi számunkban  
megjelent gofri-recept nyo-
mán egy olvasó a glu tén-
mentes verzió iránt ér dek-
lődött. (Ha peszáchra kó -
ser minősítésű alapanyago-
kat használunk, akár jö vő 
peszáchkor is elkészíthet-
jük.)

Tejes
2 pohár gluténmentes 
  lisztkeverék
1 púpozott ek. cukor
1 csomag sütőpor
Csipetnyi só
4 tojás, szétválasztva
1 pohár tej
3 ek. vaj, megolvasztva
3 ek. olaj

A száraz hozzávalókat tálba 
tesszük, hozzáadjuk a tejet, 
a tojások sárgáját, az olvasz-
tott vajat és az olajat, majd si-
mára keverjük. A tojások fe-
hérjét kemény habbá verjük, 
majd óvatosan az előző keve-
rékbe forgatjuk. A gofrisütő 
méretének megfelelő meny-
nyiségű tésztát adagolunk az 
eszközbe, és a használati uta-
sításnak megfelelően meg-
sütjük. Datolyakrémmel,  
lekvárral kínáljuk.

Évzáró a BMC-ben
Megható ünnepséggel zárult az 
BMC évad, vagyis az EMIH bár 
micva és bát micva korú gyere-
keknek szóló ifjúsági szerveze-
tének tanéve. Az Óbudai zsina-
gógában tartott esten, melyre a 
résztvevő gyerekek szüleit és 
nagyszüleit is elhívták, Köves 
Slomó rabbi köszöntötte a fiata-
lokat. Mint mondta, nagy öröm, 
hogy évről évre egyre nagyobb a 
BMC csapat – idén már 12 fiatal-
nak adhatta át az oklevelet és az 
ajándék imakönyvet. A gyerekek 
egy-egy rövid beszéddel emlé-
keztek meg az év legszebb pilla-
natairól és az átélt élményekről, 
amiket szépen egészített ki a 
csoport mádrichájának (ifjú-
sági vezetőjének), Szalai Sári - 
nak a képösszeállítása. Mint 
mondta, amikor megkezdték az 
évet, tizenkét különálló gyereket 
lá tott, míg most, a záráskor, egy 
összeszokott csapatot. 

A BMC – melynek izraeli út-
járól olvasóink már kaptak rész-
letes beszámolót – az Alefkids 
égisze alatt működik. „A BMC 
egy átfogó program” – kez-
di a magyarázatot kérdésünkre 
Hurwitz Devora, a program kita-
lálója és szervezője – „Közössé-
gi élmény, ugyanakkor az egyéni 
identitást építi. Gyökereket ad a 
gyerekeknek – legyen szó Izrael-
ről vagy a magyar zsidóság tör-
ténetéről. És természetesen van 
egy oktatási oldala. Tanulnak a 
zsidóságról, a Tóráról, az imák-
ról, Izraelről. Akkor is, amikor 
úgy tűnik, csak játszunk – va-
lójában tanulnak. Az oktatás az 
egész Alefkids alapja. Ezenfelül 
lehetőséget adunk a gyerekek-

nek, hogy a saját kortársaikkal 
lehessenek, úgy Izraelben, mint 
itt Magyarországon. Ez ebben a 
korban szociálisan nagyon fon-
tos nekik, ugyanakkor behoz 
egy másik aspektust, az identi-

arról, milyen volt zsidóként fel-
nőni az ‘50-es, ‘60-as évek Ma-
gyarországán. „És kiderült, hogy 
nem sokban különböztek a mai 
fiataloktól” – teszi hozzá Devora 
rebbecen. – „A kamaszok akkor 

tás kérdését. Megtapasztalhat-
ják, hogy zsidók élhetnek a világ 
bármely pontján és mindazok 
a dolgok, amiket esetleg mások 
furcsállanak bennük, azok kötik 
össze őket a többi zsidó gyerek-
kel. Megtapasztalják, hogy le-
het büszkén megélni a zsidósá-
gukat. A kamaszoknak nagyon 
fontos a valahová tartozás érzé-
se, támaszt ad nekik.”

Az identitás témáját a fiata-
lok számtalan módon dolgoz-
ták fel az év során: saját maguk, 
családjuk, szűkebb környezetük 
identitásának megismerésén át 
az Izraelhez való kapcsolódás 
témájáig. A „Híd vagy a jelen-
hez” számos ponton megjelenik 
az év során, újra meg újra ráéb-
resztve a gyerekeket arra, hogy 
az előttük járó generációk lán-
colatának a következő szemei 
ők, akik majd felnőttként ma-
guk is továbbviszik ezt a tradí-
ciót. Az egyik legkülönlegesebb 
program során két gyerek nagy-
szülője csatlakozott a csoport-
hoz, és mesélt a gyerekkoráról, 

is és most is a helyüket keresték 
a világban.” 

A hetenkénti találkozók mel-
lett számos izgalmas projektben 
vettek részt a fiatalok. A „Híd 
vagy a jelenhez” téma részeként 
ellátogattak az Olajág idősek 
otthonába, ahol a gyerekek egy-
egy idős emberrel közösen vet-
tek részt a foglalkozáson. Több 
sábátonon is részt vettek, vagyis 
„ottalvós” szombatokon, melyek 
a tanulás és a sábát-élmény mel-
lett a közösségépítést szolgálták. 
Ezeknek a programoknak a ke-
retében jártak az Óbudai zsina-
gógában, a Budavári zsinagógá-
ban és Miskolcon is. És, termé-
szetesen, a program csúcspont-
jaként, az izraeli út… 

A Rebbe azt tanította, hogy 
ha valaki tudja az alefot, akkor 
azt kell megtanítania olyanok-
nak, akik még a héber abc első 
betűjét sem ismerik. Ez az üze-
net nagyon fontos a BMC-ben, 
mert ráébreszti a fiatalokat saját 
felelősségükre – és egyben saját 
lehetőségeikre is.


