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Augusztusban indul 
a Nyári ZsTSz

Helyszín: 
Sász Hevra zsinagóga 

(1061 Bp. Vasvári Pál utca 5.)
Augusztus 19. hétfő
ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
Oberlander Báruch; 
Megyeri Jonatán; Köves Slomó
Augusztus 20. kedd
BIBLIA ÉS TALMUD
Oberlander Báruch; Faith Áser
Augusztus 21. szerda
HÁLÁCHÁ – A ZSIDÓ JOG
A „ma kérdései” 
a Tóra szemszögéből
Oberlander Báruch; 
Megyeri Jonatán
Augusztus 22. csütörtök
ZSIDÓ FILOZÓFIA 
ÉS A KABBALA
Oberlander Báruch; Köves Slomó; 
Megyeri Jonatán
Augusztus 23. péntek
A ZSIDÓ PIHENŐNAP, A 
SZOMBAT ÉS A ZSIDÓ IMA
Hurwitz Devora; Faith Áser; 
Köves Slomó
Augusztus 25. vasárnap
IZRAEL 
ÉS ANTISZEMITIZMUS
Oberlander Báruch; Köves Slomó
Augusztus 26. hétfő
ZSIDÓ ÉLET STÁCIÓI
Oberlander Báruch
Augusztus 27. kedd
KÓSERSÁG AZ ÉLET KÉT 
FONTOS TERÜLETÉN
Oberlander Báruch; Fuchs 
Jehosua; Oberlander Batseva
Augusztus 28. szerda
ZSIDÓ NAPTÁR ÉS ÜNNEPEK
Oberlander Báruch; Nógrádi Bá-
lint; Glitzenstein Smulik; Nógrá-
di Sára
Augusztus 29. csütörtök
ZSIDÓ KEGYTÁRGYAK
Oberlander Báruch; Glitzenstein 
Smulik; Steiner Zsófia; Cseh Vik-
tor; Réti János

Helyszín: Budavári zsinagóga 
(1014 Bp., Táncsics Mihály u. 26.)
Augusztus 30. péntek
A ZSIDÓ ESKÜVŐTŐL 
AZ ELSŐ MICVÁIG
Cseh Viktor; Faith Áser

Bát micvát ünnepeltek Badacsonytomajon

A nyári táborok élete egy külön 
világ: saját szabályaik, saját da-
laik, saját szokásaik vannak, me-
lyekhez minden újabb és újabb 
turnus hozzáad valamit. Bizo-
nyos szempontból a nyelvük is 
sajátos tolvajnyelv: belső viccek-
kel, összekacsintó utalásokkal 
és hatalmas nevetést gerjesztő 
titkokkal. 

Az ötödik éve működő 
Alefkids badacsonytomaji nyá-
ri táborban sincs ez másként: a 
Balaton-parti ősfás üdülőben 
minden évben másfél hétre az 
EMIH ifjúsági szervezete építi fel 
saját világát, ami az adott év té-
mája köré épül fel. Ebben az év-
ben Izraelből érkezett ifjúsági ve-
zetők csatlakoztak az Alefkids 
madricháihoz, és egy olyan vi-
lágot hoztak létre, ami igazán iz-
galmas és vonzó a mai gyerekek-
nek. Az idei tábor témájául a kap-

csolatot választották, amit külön-
böző mobiltelefonos applikációk 
mentén dolgoztak fel a gyerekek-
kel – tudtuk meg az egyik szerve-
zőtől, Rapi-Legény Zsuzsannától, 
aki az Alefkids kétéves ifjúságive-
zető-képzését, az MKZ-t vezeti. 

A tábor életének megszerve-
zése sem egyszerű. Több mint 
harminc, különböző hátterű, 
anyanyelvű gyerek, valamint az 
izraeli és magyar ifjúsági veze-
tők mindennapjait kell a tábor 
szervezőinek, Hurwitz Dvora 
rebbecennek és Rapi-Legény 
Zsuzsának koordinálnia, és nem 
utolsó sorban ennyi ember jóllé-
téről kell gondoskodni. Ez utób-
biban évek óta József Mária, 
vagyis Marcsi van segítségük-
re, aki az egész tábor alatt mo-
solyogva és végtelen türelemmel 
látott el mindenkit, a gyerekek 
igénye szerint.

Idén külön korcsoportot al-
kottak a bár micva illetve bát 
micva korú gyerekek, akik év 
közben már összeszokott csapat-
tá váltak. Sőt, idén a tábor alatt 
bát micvát is tartottak, Slomovitz 
Roni 12. születésnapjára a csa-
ládja is Badacsonytomajra uta-
zott, és közösen ünnepelték fel-
nőtté válását. 

„Idén újdonság volt, hogy az 
MKZ végzős növendékei dél-
utánonként önállóan szervez-
tek programot a gyerekeknek. 
Ez a gyakorlati képzésük zá-
rása: éles helyzetben kellett ki-
próbálni magukat, játékot kel-
lett kezdeményezni, figyelmet 
fenntartani, játékokat készíte-
ni, ahhoz a szükséges anyago-
kat beszerezni és így tovább. 
Óriási tempó volt, táborozó 
gyerekekből hirtelen táboroz-
tató madrichok lettek.” 
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Imaidők a következő hétre (augusztus 3-9.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.50 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.10 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Mit lehet látni a Látomás szombatján?
  (Szabó György Menáchem 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 nép hadba vonul

Ezen a héten két hetiszakaszt ol-
vasunk. Mátot (4Mózes 30:2–
32:42.) szakasza elsősorban a fo - 
 gadalmak érvényességé ről, majd  
a Midján elleni bün te  tőexpe-
dícióról szól. Utána össze  szá - 
molják a zsákmányt, és abból  
odaadják a ko ha ni ták nak és a  
levitáknak a nekik já ró részt.  
Ezek után a hadsereg tiszt  jei  
és katonái önkéntesen ada  koz - 
nak az általuk zsák má nyolt ék - 
szerekből, mi vel a harcok során 
egyiküknek sem esett bántódá-
sa. Ez után Reu vén és Gád tör zsei 
azt kérik, ad ják nekik a Transz-
jordániában el foglalt te rületeket, 

ahol dús le gelők vannak, és ne 
kelljen át kelniük a Jordánon. 
Mó zes először felhá borodik 
ké résükön, majd beleegyezik, 
az zal a feltétel lel, hogy a két 
törzs harc képes fér fiai vegye-
nek részt a honfoglaló háború-
ban.

A negyedik könyv utol-
só sza  kasza – Mászé (4Mózes 
33–36.) – a pusztaságbeli 40 
éves ván  dorlás térképét raj-
zolja meg, felsorolja a vezetők 
névsorát, akik majd az Orszá-
got fel osztják a törzsek között 
és meg ismétli a menedékváro-
sok kijelölésének kötelességét.

Zsidó híradó
Antiszemita tartalmak ellen 

lépett fel a Google
Sajtóhírek szerint a Spanyol-
országból indított keresések 
találatai között nem jelennek 
meg többet a náci ideológiát 
népszerűsítő és a holokausz-
tot tagadó oldalak.

A zsidók jogvédelmé-
vel foglalkozó Lawfare Pro-
ject számos kérelmet nyújtott 
be spanyol zsidó közösségek 
képviseletében a Google-nek, 
amiért a kereső rasszista és an-
tiszemita oldalakat is feldobott 
a találatok között. A cég jogá-
szai megvizsgálták a beadvá-
nyokat és ezután sok kifogá-
solt oldal már nem elérhető 
rajtuk keresztül a spanyolor-
szági kereséseknél.

Ez az első alkalom, hogy a 
Google ilyen észrevételek után 
letiltott zsidókat gyalázó olda-

lakat – legalábbis így tudják az 
ügyben érintettek. A Lawfare 
Project szerint ez fordulópont 
lehet a Google gyakorlatában. 
A szervezet alapítója, Brooke 
Goldstein szerint sokan az első 
lépést a radikalizálódás útján 
az antiszemita tartalmak ha-
tására teszik meg.

Februárban a Financial 
Times arról írt, hogy a Face-
book, a YouTube és a Twitter 
a gyűlöletet keltő tartalmak 
csaknem háromnegyedét 24 
órán belül eltávolítja a felülete-
ikről. Pár éve ez az arány még 
csak 28 százalék volt.

Mérföldkő vagy sírkő?

Az izraeliták az Egyiptomból 
való kivonulásuktól a Jordán 
partjáig való megérkezésükig 
összesen negyvenkét alkalom-
mal táboroztak le.

Vajon mikor a Tóra beszámol 
erről a negyvenkét állomásról, 
miért utazásként említi őket, és 
miért nem csak egyszerű állo-
másokként? 

Életünkben nem azok az ese-
mények formálják leginkább sze-
mélyiségünket, melyeket mér-
földköveknek nevezünk, hanem 
sokkal inkább azok, amelyek az 
addig tartó utat kövezik ki szá-
munkra. Másszóval: a cél az maga 
az út, amit a vágyaink elérése ér-
dekében kell megtennünk.

Ironikus, de gyakran éppen a 
már magunk mögött tudott tel-
jesítményeink azok, amik elszív-
ják jelenlegi énünktől a fejlődés 
levegőjét. Eddigi teljesítménye-
ink jó esetben vezethetnek min-
ket, de azt nem határozhatják 
meg, hogy mik vagyunk most.

Egyszer egy igazgató, aki so-
kat tett azért, hogy növelje az is-
kolájába beiratkozó diákok szá-
mát, nagyon büszke levelet írt 
a Rebbének, melyben pontról 
pontra számolt be sikereiről.

A Rebbe hamar válaszolt. Ál-
dását adta, majd egy egyszavas 

kérdést fogalmazott meg: „Si-
ker?”

A meglepett igazgató ezek után 
egy személyes beszélgetésben fe-
jezte ki értetlenségét a Rebbének: 
„Mit akart jelenteni a levelem vé-
gére írt kérdés?” kérdezte.

A Rebbe válaszként arra kér-
te, hogy definiálja számára a si-
ker jelentését, és hogy jelent-
het-e sikert néhány tucat gyerek 
beiratkozása, ha közben tudjuk, 
hogy sokkal több olyan gyerek 
van, aki még mindig nem része-
sül semmiféle zsidó oktatásban.

„Dehát megháromszoroztam 
a beiratkozók számát,” mondta 
az igazgató. „Ez tán nem siker?”

A Rebbe azt felelte: „A siker a 
megtett erőfeszítés, ami már ele-
ve magában foglalja a jó érdeké-
ben kifejtett továbbiakat is...”

A mérföldkövek olykor olya-
nok, mint a sírkövek – mindket-
tő az életnek, a vitalitásnak az el-
temetését jelzi. A sikert nem sza-
bad az alapján mérni, hogy mi-
lyen messzire jutottunk. A siker 
nem a cél elérése, hanem az ad-
dig tartó úton felmerülő küzdel-
mek vállalása.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mendel Kalmenson írása 

nyomán.
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I grew up in Montreal, where I was educated in the 
Chabad yeshivah, Tomchei Temimim. In my youth, the 
availability of kosher products in the city was very 

limited and so my father, a kosher butcher, opened the 
first glatt kosher meat market in the city. He did this at 
the direction of the Rebbe, and the business quickly 
prospered thanks to the Rebbe’s blessing. 

In connection with opening this business, my father had 
a number of meetings with the Rebbe, and he traveled 
several times to New York. During one of those trips, 
in 1954, he took me along, on the occasion of my Bar 
Mitzvah.

I recall coming into the Rebbe’s office with my father, 
and feeling as if I was being x-rayed by the Rebbe’s eyes, 
as if he could look through me and know everything 
that I did from beginning to the present. Yet, when he 
started to speak, his voice was very soothing and my 
nervousness disappeared. 

The Rebbe invited my father to sit down, while I stood 

of course, out of respect for them both. The Rebbe then 
asked me what I had seen on Eastern Parkway — the 
street where Chabad Headquarters is located. 

I didn’t how to answer the Rebbe, and I wondered if this 
was meant to be some kind of trick question.  

“What did you see?” the Rebbe repeated.

“I saw people,” I muttered.

“You didn’t see trees?” the Rebbe prompted.

“No, I didn’t pay attention to the trees,” I admitted, 
though in fact the medians down the middle of Eastern 
Parkway are full of trees, and there are also trees along 
the sidewalks on both sides of the street.

“If you would have paid attention, you would have 
noticed that there are two types of trees planted along 
the parkway. One tree grows by itself because it has 
strong roots, but the other needs a fence around it to 
support it and help it grow straight and tall. You should 
learn from the tree that has strong roots. If you are 
steeped in Torah the way a son of a family with strong 
religious roots ought to be, then you too will grow up 
strong, for, as our Rabbis say, a tree with strong roots 
can stand up to any storm and no winds can tear it 
down.”

It was a tremendous lesson to me — one I never forgot 
and which I have repeated to my children.

The next memorable encounter I had with the Rebbe 
came in 1959, on the occasion of my engagement to 
my future wife, Devorah. Present at this audience were  
my father, my father-in-law, Devorah and I. And the 
question came up how Devorah would cover her hair 
after we were married. Her sisters lived in Israel at the 
time, and all covered their hair with headscarves, which 
is what she wanted to do, even though it is the custom 
for Chabad women to cover their hair with wigs. 

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
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Velem és a Rebbével történt

Az áldás csatornája

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Montrealban nőttem fel és a he-
lyi lubavicsi jesivában, a Tomchei 
Temimimben tanultam. Abban 
az időben alig lehetett kóser 
élelmiszerhez jutni a városban. 
Az első glatt kóser hentesüzle-
tet apám nyitotta meg. Apám a 
Rebbe tanácsait követte, és az ő 
áldása nyomán virágzott az üzlet.

A vállalkozással kapcsolat-
ban apám többször elutazott a 
Rebbéhez New Yorkba. Egyszer, 
1954-ben, a bár micvám alkalmá-
val engem is magával vitt. Emlék-
szem, amikor beléptünk a Rebbe 
szobájába, úgy éreztem, mintha 
áthatolt volna rajtam a pillantá-
sa. Úgy éreztem, hogy belém lát 
és mindent tud rólam a születé-
semtől fogva. Amikor azonban 
beszélni kezdett hozzám, feloldó-
dott a feszültségem, mert nagyon 
megnyugtató hangja volt.

A Rebbe hellyel kínálta apá-
mat, én azonban állva marad-
tam, mert mindkettőjüknek 
meg akartam adni a tisztele-
tet. A Rebbe ezután megkérdez-
te, hogy mit láttam az Eastern 
Parkwayen, az úton, ahol a 
Chábád főhadiszállása áll.

Nem tudtam, mit feleljek, at-
tól tartottam, hogy ez valami be-
ugratós kérdés.

„Mit láttál?”  - tette fel a kér-
dést ismét a Rebbe.

„Embereket láttam” – suttog-
tam.

„Fákat nem láttál?” – kérdez-
te.

„Nem, nem figyeltem a fákra” 
– válaszoltam, bár az út és az út-
test mellett is fasorok szegélyezik 
az Eastern Parkwayt.

„Ha megfigyelted volna a fá-
kat, észrevetted volna, hogy két 
fajtát ültettek az út mellett. Az 
egyik fajta magától nő, mert erős 
gyökerei vannak, a másik fajtát 
viszont körbe kell keríteni, hogy 
magasra nőjön és fejlődjön. Ne-

Zev Litenatsky rabbi neves oktató Los Angelesben, aki számos 
intézményt igazgatott. Az interjú 2011 szeptemberében készült.

ellene van az esküvő elhalasztá-
sának. „Azzal kapcsolatban, 
hogy az esküvő dátumát el akar-
ják halasztani, ismert az állás-
pontom: nem hiszem, hogy he-
lyes dolog elhalasztani egy eskü-
vőt, miután két fiatal úgy döntött, 
hogy össze akarnak házasodni”. 

A levélben én is kaptam némi 
kritikát: „A jövőbeni anyagi 
helyzetét érintő aggodalmával 
kapcsolatban, különösen, ami 
az esküvő utáni időszakot érin-
ti, csodálkozom magán, hiszen 
ki tudja megmondani, hogy mi 
történik egy vagy két év múlva? 
Mindent meg kell tennie, hogy 
az Örökkévaló áldásának befo-
gadására képes edényt formál-
jon önmagából. Mivel már van 
egy szakmája, így csak bíznia 
kell az Örökkévalóban a jövőjé-
vel kapcsolatban. Az effajta hit 
már önmagában újabb csatorná-
kat nyit meg, melyeken keresztül 
az isteni áldást fogadhatja. Ezen 
kívül az aggodalom nemcsak ér-
telmetlen, hanem káros is. Egy 
zsidó egyszerűen csak higgyen 
Istenben, úgy, ahogy egy gyer-
mek hisz az apjában. Ez a hit 
hozza létre azt a csatornát, me-
lyen keresztül az isteni áldást fo-
gadhatja.”

A Rebbe szavainak hatá-
sára elmúlt az aggodalmam. 
Apósomék is úgy döntöttek, 
hogy kár elhalasztani az esküvőt 
és a feleségem is sikeresen befe-
jezte a főiskoláját. Istennek hála, 
minden jóra fordult.

Zev Litenatsky rabbi

fa kiállja a nagy viharokat is és a 
szelek sem tehetnek benne kárt” 
– mondta a Rebbe.

Sokat tanultam ebből és sok-
szor ismételtem el a gyermeke-
imnek is.

A következő emlékem a 
Rebbéről 1959-ből való, ami-
kor az eljegyzésem miatt keres-
tem fel. A találkozón jelen volt 
apám, apósom és a menyasszo-
nyom, Devorah is. A Rebbe fel-
tette a kérdést, hogy Devorah 
hogyan tervezi eltakarni a haját 
az esküvő után. A nővérei Izra-
elben éltek és mindannyian ken-
dőt hordtak, így ő is ezt tervez-
te, bár a Chábád közösségben a 
paróka volt szokásban. A Rebbe 
megkérdezte Devorah-t, hogy 
mit gondol a dologról, amiből 
azután egy 45 perces eszmecse-
re kerekedett. A Rebbe elmagya-
rázta, hogy miért találja a kendőt 

Azt is hozzátette, hogy ha valaki 
kellemetlennek érez valamit, ak-
kor egy idő után hanyagolni fog-
ja, ezért érdemes megelőzni egy 
ilyen helyzet kialakulását.

A találkozó után Devorah 
megfogadta, hogy parókát fog 
viselni, és el is ment vásárolni 
egyet. Ezzel azonban nem ér-
tek végét a házasságunkat érin-
tő kérdések. Apósomék ragasz-
kodtak hozzá, hogy várjunk az 
esküvővel, amíg Devorah befe-
jezi a főiskolát. Én akkor már 
lediplomáztam és egy zsidó is-
kolában tanítottam. Aggódtam, 
hogy a fizetésem nem lesz elég 
arra, hogy eltartsak egy csalá-
dot, de nem akartam elfogadni 
azt sem, hogy még olyan sokat 
várjak a házassággal, ezért leve-
let írtam a Rebbének az ügyben. 

A Rebbe hosszú levélben vá-
laszolt, melyben leszögezte, hogy 

ked attól a fától kell tanulnod, 
amelynek erős gyökerei van-
nak. Ha úgy mélyedsz el a Tórá-
ban, ahogyan egy olyan fiúnak 
kell, akinek a családja erős val-
lási gyökerekkel rendelkezik, ak-
kor te is erős leszel, ahogy a rab-
bik is tanítják: egy erős gyökerű 

problematikusnak. „Képzelje el, 
hogy megjelenik egy esküvőn, 
ahova mindenki a legelegán-
sabb ruhájában és parókájában 
érkezett, Ön viszont kendőben 
van. Kényelmetlenül fogja ma-
gát érezni, mert mindenki csi-
nosabb lesz Önnél” – mondta. 
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Kóser konyha

Rozmaringos-
fokhagymás 
báránysült

Húsos, 
glutén- és tojásmentes

1 kisebb báránycomb
8 gerezd fokhagyma
Néhány friss rozmaringág
1 citrom kicsavart leve
Só és bors, ízlés szerint
¼ pohár növényi olaj, lehető-
leg olívaolaj
Egy kevés víz

A rozmaring ágait felhasz-
nálás előtt néhány percre 
vízbe áztatjuk, majd alapo-
san átvizsgáljuk, nehogy bo-
gár kerüljön általa az ételbe. 
A húst megfelelő méretű, vé-
konyan megolajozott tűzálló 
tálba tesszük, bevagdaljuk, 
és megtűzdeljük a fokhagy-
magerezdekkel, valamint 
néhány kisebb rozmaring-
ággal. Az olajt összekever-
jük a sóval, a borssal, vala-
mint a citromlével, és ezzel 
a keverékkel alaposan, min-
den oldalról bekenjük a bá-
ránycombot, majd rozma-
ringlevelekkel megszórjuk. 
Alufóliával letakarva pihen-
tetjük néhány órán át a hű-
tőszekrényben, majd félpo-
hárnyi vizet öntünk alá, és 
200 fokos sütőben nagyjá-
ból másfél órán át sütjük. Vé-
gül levesszük az alufóliát az 
ételről, és még 4-5 percen át 
grillezzük a húst, hogy szép, 
pirosas színt és ropogós kül-
sőt nyerjen.

Csernobili kisfiúból ukrán képviselő
Az Egység magazin legújabb, 
120. számában többek között 
Csernobil zsidó múltjáról és egy 
különleges akcióról olvashat-
nak, mellyel a lubavicsi Rebbe, 
Menáchem Mendel Schneerson 
utasítására 3000 gyereket men-
tettek ki a radioaktív szennyező-
dés sújtott régióból – ahogy ar-
ról lapunk múlt heti számában 
beszámoltunk. Az alábbiakban 
ebből az összeállításból adunk 
ízelítőt egy szívmelengető hír 
kapcsán. 

1990-ben, négy évvel az 
atomkatasztrófa után még min-
dig milliók éltek folyamatos su-
gárfertőzésben, melynek közvet-
len következményeként ezeken 
a településeken ugrásszerűen 
megnőtt a pajzsmirigy dagana-
tos és leukémiás megbetegedé-
sek száma.

A zsidók által sűrűn lakott 
vidéket sújtó betegséghullám 
híre eljutott a Chábád egy izra-
eli ernyőszervezetéhez, a Ceiréj 
Águdát Chábádhoz is. Az ő kép-
viselőik léptek kapcsolatba a 
Rebbével, akinek a válasza gyors 
volt és határozott: „Gyerekek be-
tegednek meg. Nincs időnk arra, 
hogy kutatási adatokat gyűjt-
sünk, és megnézzük, hogy mik 
a sugárzás hosszú távú hatásai. 
Mindent meg kell tennünk, hogy 
megmentsük őket”. Ezzel indult 
a csernobili balesetet követő leg-
nagyobb gyerekmentő akció, az 
egyetlen, melynek keretein belül 
tartósan áttelepítettek gyerme-
keket. Három évtized alatt több 
mint háromezer gyereket men-
tettek ki a területről: ők a cser-
nobili Chábád-gyerekek. 

A Chábád küldöttek azonnal 
megkezdték a szervezkedést. Az 
engedélyeket ugyan sikerült a 
szovjet hatóságoktól megszerez-
ni, ám repülőgépeket maguknak 
kellett találniuk, és az akciót a le-
hető legnagyobb titokban kellett 

tartaniuk. A román Tarom légi-
társaság charter gépe végül 72 
órás késéssel kapott engedélyt a 
felszállásra a minszki repülőtér-
ről, ahol majdnem kétszáz gye-
rek és hozzátartozóik várakoz-
tak. A Ceiréj Chábád küldöttei 
a felszállási engedélyen túl kó-
ser ételt, takarókat, ruhákat is 
szereztek nekik. Ám London-
ban újabb problémába ütköztek, 
így a gyerekek végül – kémfilm-
be illő fordulatok után – Robert 
Maxwell sajtómágnásnak és az ő 
repülőgépének hála, megérkez-
tek Izraelbe. 

És mi történt a gyerekekkel? 
Az egyikük például, Cvi Hirs 
(Georgij) Logvinszki, aki egykor 
arról álmodozott, hogy egyszer 
annyi pénze lesz, hogy minden 
gyereknek tud csokoládét venni, 
ukrán politikus lett. Az Európa 
Tanács parlamenti közgyűlésé-
nek alelnökeként a közelmúlt-
ban Izraelbe látogatott egy uk-
rán parlamenti küldöttség tag-
jaként. Logvinszki találkozott 
Netánjáhu miniszterelnökkel és 
Juli Edelsteinnel, a Kneszet el-
nökével, majd az előző lubavicsi 
rebbe, Joszef Jicchák Schneerson 
rabbi által alapított településre, 
Kfár Chábádba látogatott. Ott 
találkozott Simon Rabinowitz 
rabbival, a község önkormány-
zatának vezetőjével, majd pedig 

… csokoládét osztogatott a helyi 
gyerekeknek. 

„Amikor Kfár Chábában él-
tem iskolás gyerekként, semmi 
pénzem sem volt. Nem volt sok 
lehetőségem, hogy pénzt keres-
sek, de a szabadidőmben min-
den lehetőséget megragadtam, 
hogy munkát találjak a faluban. 
Dolgoztam egy etrog ültetvényen 
és egy csirkefarmon is. Amint 
megkaptam az első fizetésemet, 
rohantam a boltba, hogy vegyek 
valamit. Sok csokoládét akartam 
vásárolni, de hamar rájöttem, 
hogy mindössze egyetlen táblá-
ra futja az egyórányi munkával 
megkeresett pénzemből. Akkor 
elhatároztam, hogy egyszer olyan 
sok pénzem lesz, hogy minden 
gyereknek tudok majd csokolá-
dét venni Kfár Chábádban. Végre 
meg tudtam valósítani az álmo-
mat! Bementem a boltba, és tel-
jesen megtöltöttem csokoládé-
val egy bevásárlókosarat. Utána 
szétosztottam az összeset a gye-
rekek között. Bezárult egy kör…” 
– mondta Logvinszki.


