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A „Zsinis tábor” 
Napközis tábor volt a budavári imaházban

A múlt héten, július 6–10. között 
különleges nyári napközis tábor 
helyszíne volt a budavári imaház. 
A programot, melyet a gyerekek 
egymás között, csak „zsinis tá-
borként” emlegettek, Klein Judit 
és Wájnberger Viktória pedagó-
gusok szervezték 18 kisiskolás-
nak. 

A résztvevőknek nem volt is-
meretlen a terep, ugyanis tavaly 
ősz óta Kleinék minden hónap-
ban itt tartják vasárnapi iskolá-
jukat, ahogy mondták: középko-
ri környezetben, több ezer éves 
zsidó történetekről, de a 21. szá-
zad technikájával és értelmezé-
seivel.

A 6–11 évesekből álló cso-
portban a gyerekek a korosztá-
lyuknak érdekes módon fede-
zik fel a különböző tórai törté-
neteket és zsidó szokásokat, így 
csempészve vissza az évezredes 
tradíciókat az egyébként sokszor 
szekuláris családokhoz. Klein 
Judit elmondta, hogy a sok éves 

tapasztalat azt mutatja, hogy a 
zsidó momentumok megjele-
nésének a nagyszülők örülnek a 
legjobban, később viszont a fel-
növekvő ifjúság nemcsak meg-
őrzi a tanultakat, de ragaszkod-
nak is a zsidó hagyományok-
hoz, melyeket lassanként szüleik 
is át-, vagy helyesebben vissza-
vesznek.

A bázis tehát a vári imaterem 
volt, hogy a gyerekeknek a zsi-
nagóga egy természetes, ottho-
nos közeggé válhasson, mondta 
Klein Judit. 

Az egy hetes program Noé 
bárkájának története köré épült, 
minek különböző magyarázata-
it a zsinagóga rabbija, Faith Áser 
tartotta. A legtikkasztóbb órák-
ban a hűst árasztó falak között 
Faith rabbi beszélt a Noé kör-
nyezetében történt csodákról, 
hogy a vadállatok miért nem 
bántották a szelídebbeket stb., 
így kreál va újra ezt a bibliai, idil-
lisztikus békehangulatot. 

Nyári napközis tábor 
Budapesten

Megkezdődött a nyári szünet, 
ilyenkor sok szülőnek fejtörést 
okoz, hogy hova, milyen tábor-
ba írassa gyermekét. Ha olyan 
elfoglaltságot keresel a gyerme-
kednek, ahol játékosan tud ta-
nulni, a SUN&FUN&JUNIOR 
tábor a megoldás!

Még nem késő jelentkezni!
A JUNIOR táborba minden 2 
és 4 év közötti, a SUN&FUN 
táborba pedig minden 5 és 13 
év közötti gyerek jelentkezését 
várjuk!
A gyermekek az életkoruknak 
megfelelő csoportbontásban 
lesznek.
Egy tetszőleges hét ára: 
  50.000 forint
Csak az augusztus hónap 
  (4 hét) ára: 150.000 forint
Teljes tábor (6 hét) ára: 
  180.000 forint
Testvéreknek 10% kedvezmény 
a tábor árából!

A tábor időtartama: 
2020. 07. 20 – 2020. 08. 28.

Helyszín: 
Maimonidész Gimnázium 
(1036 Bp., Tímár utca 16.)
Hétfőtől-csütörtökig: 
8.30-16.30; pénteken: 8.30-15.30

Amit kínálunk:
Napi 4x étkezés – kóser gyer-
mekmenü; Angol, héber 
nyelvoktatás; Úszás; Zenés 
készségfejlesztés; Kutya-gye-
rek kommunikációs tréning; 
5-13 éves korosztály osztott 
korcsoportban
A Sun&Fun&Junior mentora 
Köves Dvora.

Jelentkezni e-mailben lehet: 
sunandfun@zsido.com

A kóser étkezés miatt elsősor-
ban a várnegyedben voltak a kül-
téri programok is, mint a fagy-
laltkészítés, régészkedés vagy 
tematikus sáták, de az Óbu-
dai Kóser Catering segítségével 
megoldották, hogy a Budakeszi 
Vadasparkba is eljussanak.

A pénteki zárónapon a szülő-
ket egy közös uzsonnára invitál-
ták, ahol elfogyasztották az állat-
formájú kekszeket, melyeket a hé-
ten sütöttek. A programnak lesz 
folytatása is, az összeszokott tár-
saságnak természetesen folytató-
dik a vasárnapi iskola, de Klein 
Juditék már gondolkoznak a kö-
vetkező, nagyobb volumenű, tórai 
téma köré épülő programon. Most 
sábeszkor pedig Faith rabbi szom-
batfogadásra és szabadtéri kidusra 
invitálta a gyerekeket és szüleiket.

Klein Juditnak és Wájnberger 
Viktóriának gratulálunk a szer-
vezéshez, és kívánunk nekik 
további sikereket és tartalmas 
programokat a Tóra ösvényén!
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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 utolsó 
sza  kasza – Mászé (4Mózes 33–
36.) – a pusztaságbeli 40 éves 
ván   dorlás térképét rajzol ja 
meg, felsorolja a vezetők név-
sorát, akik majd az Országot 
fel osztják a törzsek között és 
meg ismétli a menedékváro-
sok kijelölésének kötelességét.

Zsidó híradó
Antiszemitizmus ellen küzdők 
számára alapít díjat Ausztria

 Az elismerés Simon Wie sen-
thal nevét viseli és jelentős 
anyagi juttatással jár.

A díj megalapításáról és el-
nevezéséről az osztrák parla-
ment döntött. A kezdeménye-
zés célja, hogy „hangjuk halla-
tására biztassa az embereket” 
– mondta Wolfgang Sobotka, 
az osztrák alsóház, a Nemze-
ti Tanács elnöke, a díjalapí-
tás ötletgazdája. A konzerva-
tív Osztrák Néppárt színei-
ben politizáló Sobotka szerint 
„Wiesenthal nagyszerű osztrák 
volt, aki élete során nem kapta 
meg az őt megillető elismerést”.

Három díjazottról dönte-
nek minden évben, akik kö-
zül egy kitüntetett 15 000 euró 
(4,6 millió Ft), két társa pedig 
fejenként 7 500 euró (2,3 mil-
lió Ft) járadékot kap évente. A 

díj azokra vár, akik „különle-
ges civil kurázsival lépnek fel 
az antiszemitizmus ellen és so-
kat tesznek a holokauszt-okta-
tásért” – áll a parlamenti hatá-
rozatban.

Oskar Deutsch, a Bécsi Iz-
raelita Hitközség elnöke üd-
vözölte a Wiesenthalról elne-
vezett díj létrehozását, mely 
„megerősíti Ausztria és egész 
Európa elkötelezettségét a hu-
manista alapelvek mellett”.

A díjalapításra Simon Wie-
senthal lánya, Paulinka Kreis-
berg-Wiesenthal is reagált és 
fontos üzenetnek nevezte „a 
növekvő rasszizmus, antisze-
mitizmus és holokauszt-taga-
dás idején”. A kimutatások sze-
rint Ausztriában is évek óta 
növekszik az antiszemita inci-
densek száma.

Imaidők a következő hétre (július 18-24.):
Talmud Egylet 

– Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.05 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 
  8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  20.15 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Mózes búcsúja
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

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

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás  
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 
  18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  19.30 Szombat-
  fogadás, majd Kidus

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (Tánjá) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

A nehézségek csak megerősítenek

Ezen a héten olvassuk fel – töb-
bek között – a Tóra Mátot nevű 
hetiszakaszát. A máte egyszerre 
jelent törzset és ágat, és utóbbi 
jelentés híven kifejezi, hogy a 
zsidó nép fáját a a különböző 
törzsek ágainak az egysége al-
kotja. A nép törzseinek azonban 
– csak úgy, mint az egyes ágak-
nak - van egy másik elnevezés is 
a Tórában. Ez a sevet.

Fentiek alapján felvetődik a 
kérdés: ha mind a máte, mind 
a sevet az egyes zsidó törzseket, 
illetve ágat jelenti, akkor vajon 
miben különbözik a két szó je-
lentése?

A haszid tanítások szerint a 
sevet azt a fiatal és vékony galy-
lyat jelenti, ami még friss, puha 
és hajlékony. A máte ezzel szem-
ben azt a kemény ágat jelenti, 
ami a fáról már letört, más szó-
val a forrásától elszakadt. 

Az élet első fázisa a sevet. Ez 
azt az időszakot jeleníti meg, 
mikor a lélek még csak éppen 
hogy leereszkedett ebbe a világ-
ba, ám az még közvetlen kapcso-
latban van isteni gyökerével. Ek-
kor még az ág élettel teli. Ha az 
egész zsidó népre kivetítve ér-
telmezzük, akkor ez a történel-
mi zsidó nép őskorát jelenti, mi-

kor a Szentély még állt Jeruzsá-
lemben.

A második fázis a máte, ekkor 
az ág már elszakadt a fától, vagy 
analógiánkban: a lélek már a vi-
lág kaotikus nyomásának kitéve 
él. Megint csak madártávlatból, a 
zsidó nép máte fázisa az, mikor a 
Szentélyt már lerombolták, a zsi-
dók pedig szétszórattatásba ke-
rültek a világban.

Az élet egyik paradoxona, 
hogy a második fázisban érjük 
el erőnk teljét. Továbbra is vá-
gyakozunk rá, hogy ismét for-
rásunkhoz kapcsolódva éljünk, 
s tudjuk hogy a harmadik Szen-
tély felépültével ez meg is fog va-
lósulni. Másfelől azonban azzal 
is tisztában vagyunk, hogy való-
jában éppen az a tény, hogy iste-
ni forrásunktól el vagyunk vág-
va, az, ami erősebbé tesz minket, 
s ami a puha, hajlékony gallyból 
erős, szilárd botot farag. Éppen 
ebben fogalmazódik meg he-
tiszakaszunk legfontosabb üze-
ne te is: a nehézségek és kihívá-
sok tesznek erősebbé és segíte-
nek minket a vágyott jövő meg-
teremtésében.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán

08.17 – 08.28.

Jelentkezés 
06 1 268 0183 

posta@zsido.com 
www.zstsz.hu
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Velem és a Rebbével történt

A kétkezes audiológus

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Hagyományőrző brooklyni zsi-
dó családban nőttem fel. Nem 
voltunk ortodoxok, de a leg-
több tórai előírást betartottuk. 
Amikor azonban önálló életet 
kezdtem, eltávolodtam a vallá-
sos élettől.

Ez 1973-ban változott meg, 
amikor a Rochester Egyetemen 
a doktorátusomra készültem, 
kísérleti pszichológiából. Ott ta-
lálkoztam a Chábáddal, Nosson 
Gurary rabbi személyében. Elő-
adást tartott az egyetemen, s 
utána lehetőségem volt kérdése-
ket feltenni a számára azokról a 
zsidó tanításokról, melyeket kö-
zépkorinak és tudománytalan-
nak tartottam. Kissé kényelmet-
lenül éreztem magam, mert azt 
gondoltam, hogy az érvelésem 
hatására meginoghat a hitében. 
Erről azonban szó sem volt, sőt 
bebizonyította, hogy sokkal job-
ban értett ezekhez a tudományos 
témákhoz, mint én.

Miután utánanéztem mind-
annak, amit mondott, beláttam, 
hogy teljesen igaza volt. Az is 
kiderült, hogy kitől származtak 
széles körű tudományos ismere-
tei: a Rebbétől.

Ezt követően a feleségem 
és én is igen közel kerültünk 
Gu rary rabbihoz, valamint a 
Green berg házaspárhoz, akik a 
Chábád küldötteiként szolgál tak 
Buffalóban. 1975-ben, Gurary 
rabbi ösztönzésére elkezdtem 
tfilint rakni. Végzős hallgató-
ként nem volt sok pénzem, még-
is vásároltam egy gyönyörű pár 
tfilint, és abban kezdtem imád-
kozni. Két nappal később azon-
ban arra ébredtem az éjszaka 
közepén, hogy a bal kezem lebé-
nult. Nem éreztem belőle sem-
mit és nem bírtam megmozdíta-
ni. Beszéltem egy neurológussal, 

Dr. Levi Reiter a Hoftsra Egyetem emeritus professzora. 
Az interjú 2013-ban készült.

zetet, melyet embereken is alkal-
mazni lehet.

Nagyon izgatott voltam és  
meg is írtam mindezt a Rebbé-
nek, aki lelkesen biztatott. Miu-
tán ledoktoráltam, a Kansasi Or-
vosi Egyetemre mentem poszt-
graduális képzésre, a Rebbe ál-
dásával és ösztönzésével.

Kansasben audiológusként 
dolgoztam. Az egyetemi mento-
rom, Dr. Cornelius Goetzinger 
ezért azt javasolta, hogy szerez-
zek audiológus végzettséget is. 
Semmi kedvem sem volt ismét 
visszaülni az iskolapadba, hiszen 
éppen csak befejeztem a dokto-
ri tanulmányaimat. Ezen kívül, 
mivel Rochesterben aktívan be-
kapcsolódtam a Chábád mun-
kájába, azt is terveztem, hogy 
Chábád küldöttként folytatom 
a pályafutásomat. A Rebbéhez 
fordultam tanácsért, aki egy-
értelműen azt javasolta, hogy 
szerezzem meg az újabb dip-
lomát. „Merüljön el mélyen az 
audiológiában” – mondta. Kö-
vettem a tanácsát.

Miután három évet töltöt-
tünk Kansas Cityben, a Rebbe 
áldásával visszatértünk Crown 
Heightsba, ahol jobb iskolák 
álltak a gyermekeink rendelke-
zésére. Hamarosan professzo-
ri állást kaptam a Hoftsra Egye-
temen, ahol azután harmincöt 
éven keresztül tanítottam. 

Dr. Levi Reiter

gyorsan elmúlik. Azt javasolta, 
hogy kössem fel a karomat egy 
héten keresztül. Így is tettem, de 
semmi sem változott.

Eközben a húgom megír-
ta a Rebbének, hogy mi történt 
velem és felvázolta az orvos ál-
tal adott három lehetőséget. Vá-
laszában a Rebbe áthúzta a két 
első opciót és bekarikázta, hogy 
„gyorsan elmúlik”. Ezen kívül azt 
ajánlotta, hogy ellenőriztessem 
a tfilinemet. Ezt azonnal meg-
tettem, de semmi hibát nem ta-
láltak a tfilinben. Ekkor azonban 
belém hasított a gondolat, hogy 
talán nem a megfelelő karomra 
raktam a tfilint. A legtöbb ember 
a bal karjára rakja, mert az elő-
írás szerint a gyengébbik karra 
kell rakni. Én is így jártam el, bár 

rakjak tfilint. Ahogy ezt tettem, 
a bal karom helyre jött. Emiatt a 
mai napig mindkét karomra te-
szek tfilint.

A Rochesteri Egyetemen fel-
fedeztem egy új, siketséget vizs-
gáló tesztet. Ezt az isteni gond-
viselésnek köszönhetem, mert 
magamtól nem foglalkoztam a 
dologgal. A kísérleti pszicholó-
gia kutatása közben a különböző 
reflexek működését vizsgáltam. 
Ehhez fehér kísérleti patkányo-
kat használtam, melyek közül 
néhánynak légúti fertőzése volt. 
Azt próbáltam kiszűrni, hogy 
ezek közül melyiknek van kö-
zépfülgyulladása is. Ehhez meg 
kellett állapítanom, hogy melyi-
kük hall és melyikük nem. Ehhez 
készítettem el egy olyan szerke-

aki azt mondta, hogy elképzel-
hető, hogy túl sokáig nehezed-
tem egy idegre, ami elhalt és már 
nem is fog helyreállni, vagy ha 
mégis, akkor legalább egy évre 
lesz szükség, mire ismét normá-
lisan tudom használni a karo-
mat. Ha pedig szerencsém van, 
akkor nincs szó idegsérülésről és 

az én helyzetem egy kissé komp-
likált volt: igaz, hogy nekem is a 
jobb karom volt az erősebb, de 
a bal kezemmel sokkal kifino-
multabb dolgokra voltam képes, 
így bal kézzel írtam. Felhívtam 
a Rebbe irodáját, ahol Avrohom 
Osdoba rabbit kapcsolták. Ő úgy 
döntött, hogy mindkét karomra 

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: A jeruzsálemi Szentély rejtelmeiről (2)
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
  és a Kabbala tükrében

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.
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Kóser konyha

Avokádókrém
párve, glutén- és tojásmentes

1 érett, puha avokádó
2 kanál citromlé
1 gerezd fokhagyma
csipetnyi só

Az avokádót kettévágjuk, 
magját kiemeljük, belsejét 
kikaparjuk, és villával ösz-
szetörjük. Hozzáadjuk a cit-
romlét, az összetört fokhagy-
mát, sózzuk, és jól összeke-
verve azonnal tálaljuk, mert 
a hosszas tárolástól oxidáló-
dik, vagyis megfeketedik.

Szombaton azt az avoká-
dót szabad villával összetör-
ni, amelyik olyan puha, hogy 
kézzel könnyedén szét tud-
juk húzni. Vannak, akik ezt 
még szigorúbban veszik, és 
csak változtatással (héberül 
sinujjal) törik össze az avo-
kádót, például kanállal, vagy 
a villa nyelével. Fokhagy-
mát fokhagymanyomón nem 
sza bad összetörni szomba-
ton, érdemes előre elkészíte-
ni, vagy fokhagyma port is 
használhatunk helyette. A 
cit romlét rácsavarhatjuk az 
avo kádóra (vagy más salátá-
ra), amennyiben az javítja az 
étel ízét (de nem tehetjük meg 
azt, hogy előbb csavarjuk bele 
a citromlét egy tálba, és ahhoz 
adjuk a gyümölcsöt).

Kérdezd a rabbit!

Miért állunk az Ánim zmirot éneklése alatt?
Az utóbbi hetekben a járvány 
visszahúzódott Budapesten, ami 
lehetővé teszi, hogy naponta 
reggel és este járjunk zsinagógá-
ba, sábeszkor kidust is tartsunk 
stb. Ugyanakkor úgy döntöttem, 
hogy azokat a biztonsági szabá-
lyokat, amiket könnyen meg le-
het tartani és nem akadályozzák 
komolyan a mindennapi életet, 
fontos továbbra is fenntartani. 
Így például, mivel a Vasvári zsi-
nagógának van egy kényelmes 
udvara a bejárat előtt, az imát 
hétköznapon és szombaton is a 
szabad ég alatt tartjuk meg. 

Ennek kapcsán merült fel 
néhány háláchikus kérdés. Az 
egyik ezek közül a szombati imá-
hoz kapcsolódik, amikor az ima 
végén a közösség és az előimád-
kozó felváltva énekli az Ánim 
zmirot című költeményt (Sámu-

el imája – Zsidó imakönyv 255–256. ol-
dal). Bár ez a Chábád imaköny-
vekben nem szerepel, mivel a 
Vasvári zsinagógában mindig is 
elmondták, ezt a hagyományt – 
sok más helyi szokással együtt – 
fenntartjuk.

Annál is inkább, mert az 
utóbbi évtizedekben elterjedt 
az a szokás, hogy a költeményt 
előimádkozóként egy még a bár 
micvó kor előtt álló fiú énekli, 
ami mindig nagy büszkeséggel 
tölti el a gyerekeket. 

A szokás az, hogy ezalatt a Tó-
raszekrény nyitva van, a közös-
ség pedig áll, még azok is, akik 
nem ott tartanak az imában. 
Ennek oka feltehetőleg az, hogy 
írva van, hogy szokás állni, ha 
nyitva van a Tóraszekrény (Turé 
záháv JD 242:13.; Likuré MáHáRiCH 2. 
kötet 67a.; Or Jiszráél folyóirat 15. szám 
215–216. oldal). 

Mi a teendőnk olyankor, ami-
kor – mint esetünkben az udva-
ron – nincs Tóraszekrény? Vé-
leményem szerint ekkor azok, 
akik nem az Ánim zmirotnál 
tartanak, nem állnak fel. Ezzel 
szemben a többiek állva mond-
ják az előimádkozóval, ugyan-
úgy, ahogy más kiemelt imák el-
mondásakor (lásd Sulchán áruch OC 
51:7. RöMÁ; A Sulchán áruch kivonata 
14:4.)

Oberlander Báruch

Különleges programok gyerekeknek és nőknek, 
Myers Tzivia közreműködésével

A pandémia jelentősen megvál-
toztatta mindenki megszokott 
életformáját, alkalmazkodni 
kel lett egy sokaknak új, online 
rend szerhez, illetve egy érint-
kezésmentes élethez hosszú hó-
napokon keresztül, és bár egy 
óvatos „nyitás” nem olyan régen 
megtörtént, Myers Tzivia szent-
endrei rebbecen, online is  foly-
tatja munkáját.  

feladatot az Alef Kids Challenge 
Facebook-oldalára, ahol hozzá-
szólásban kell megadni a választ 
az adott kérdésre. Aki helyesen 
válaszol, pontot kap, aztán eze-
ket a pontokat különböző nye-
reményekre lehet beváltani an-
nak függvényében, hogy éppen 
milyen szinten áll a játékos.

– A szülőket is bevonod a já-
tékba?
MTZ: Természetesen segít-
hetnek a kicsiknek, de külön 
nekik nincsen feladat, viszont, 
hála Istennek, újra megnyi-
tottuk Szentendrét, így végre 
el kezdődhettek a tanulások 
sze mélyesen is, és nem csak a 
vir tuális világban. Amióta a 
jár ványhelyzet kedvezőbbnek 
lát szik hazánkban, mindenkép-
pen szerettem volna ros chódes 
ünnepére valami igazán külön-
leges tanulást készíteni, így jött 
az ötlet, hogy ajakbalzsamot és 
illóolajat készítsünk a tanulás 

után. Az összejövetelen töb-
bek között szó volt a női szerep 
fontosságáról a 21. században, 
illetve körbejártuk az újhold 
és a zsidó nők kapcsolatát. Be-
széltünk még a családról, arról, 
hogy hogyan vélekedett a Rebbe 
a nőkről, a női szerepkörről, és 
annyira elmerültünk a beszél-
getésben, hogy a tervezett idő-
pontot fél órával át is léptük.

– Mikorra várható a következő 
tanulás és mi lesz a téma?
MTZ: Havonta egyszer szeret-
nék egy vacsorával egybekötött 
tanulást szervezni, plusz még 
terveim között szerepel, hogy 
indítok egy tanulócsoportot, 
ahol csak a Tórában szereplő 
zsidó hősnőkről beszélgetünk 
majd. Amíg lehetséges, Isten 
segítségével megtartom a havi 
rendezvényeket, a következő 
augusztus közepén várható, de a 
koronavírustól függ, hogy meg 
tudjuk-e tartani.

– Hogyan működik az Alef 
Kids Challenge?
MTZ: Minden hétköznap reggel 
7 és 11 óra között felteszek egy 


