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Szabadtéri minjenek, dobozolt kidusok: 
rendhagyó módon köszöntöttük az 5781-es évet

Az elmúlt hónapokban tapasz
talatokkal gazdagodtunk, hogy 
milyen körülmények között le
het biztonságosan megtartani 
a zsidó hitélet egyik alapját, a 
Tóraolvasást és a közös imád
kozásokat. Sávuot ünnepe után 
újranyílt a Vasvári Pál utcai 
zsinagóga, ahol egy biztonsá
gos modellt alakítottak ki. 
Oberlander Báruch rabbi össze
gyűjtötte a világ más helyeinek 
tájékoztatásait, folyamatosan 
kon zultált prof. dr. Falus András 
immunológussal, majd megál
lapították, hogy szabadtéren, a 
legalább másfél méteres távol
ság betartásával, maszkban, a 
megfelelő kézfertőtlenítés mel
lett minimálisra csökkenthető a 
fertőzés esélye. A körülmények 
kontrolláltak, az esetleges fertő
zés esélye jóval kisebb, mint egy 
bevásárlóközpontban vagy akár 
egy zsúfolt közlekedési eszkö
zön.

Amikor tehát az EMIH úgy 
döntött, hogy megtartja az őszi 
nagyünnepi istentiszteleteket, 

ak kor a fenti modell szerint járt 
el, kiegészítve az előzetes regiszt
rációval, illetve a mobil hőmé
réssel, hogy a legbiztonságosabb 
környezetben köszönthessük az 
5781es újévet.

A Vasváriban a már megszo
kott módon, a zsinagóga udva
rán ünnepelték Ros hásánát, míg 
az óbudaiak a zsinagóga előtti 
hatalmas téren állítottak egy nyi
tott falú sátrat az imádkozóknak, 
mely kellemes árnyékot biztosí
tott, ugyanakkor a friss levegő is 
szabadon áramolhatott benne. 

A Budavári Zsinagóga tag
jai az imaházhoz közel eső St. 
George Residence szálloda kert
jében tartották az istentisztele
teket. Az újlipótvárosi Zsilip kö
zössége pedig a Fortuna Ha jó & 
Étterem panorámás felső tera
szán köszöntötte az újévet. Deb
recenben, Miskolcon és Szent
endrén szintén szabadté ren foly
tak le a szertartások, mindenki 
megelégedésére.

Azoknak, akik mégis inkább 
távol maradtak a közös imádsá

goktól, vasárnap, országos szin
ten 19 helyszínen –  elsősorban 
tágas tereken vagy parkokban 
– rendeztek sófárfújást, hogy 
Ros hásáná fő micváját teljesít
hessék. Köszönet illeti az EMIH 
rabbikarát, hogy minden hittest
vérünkre gondoltak, aki teljesí
teni szerette volna a ros hásánai 
parancsolatot.

Az imádkozásokat követő 
kidusokat ugyan nem lehetett az 
előző években megszokott gran
diózus keretek között megtarta
ni, azonban ez mit sem változ
tatott az ételek minőségén. Az 
Óbudai kóser catering csapata 
összesen ezer adag ünnepi ételt 
főzött, Erdős Judit, a catering ve
zetője kiemelte, hogy a gondos 
előkészületek nem maradtak 
„láthatatlanok”, hiszen a vendé
gek is biztonságosnak ítélték a 
rendezést.

Adja az Örökkévaló, hogy mi
hamarabb a megszokott keretek 
között élhessünk és imádkozhas
sunk, addig pedig őrizze egészsé
günket. Gmár chátimá tová!

Adománygyűjtés 
a Zsilip bővítéséért

Kedves Barátaink!
Alig ért véget Ros hásáná, a zsidó 
újév, és néhány nap múlva elérke
zünk Jom kipurhoz, az engeszte
lés napjához. Ezeket a napokat a 
zsidó hagyomány a „tíz bűnbánó 
napnak” nevezi, hiszen ilyenkor 
nyitva állnak a könyörület égi ka
pui imánk előtt.

Ehhez kapcsolódóan bölcse
ink azt tanítják, hogy „az ima, a 
megtérés és az adományozás, el
űzik fejünk fölül a rossz ítéletet”.

Mint tudjátok, a Zsilip felújítá
si munkái ezekben a napokban is 
folytatódnak, azonban a munká
latok befejezéséhez még hiányzik 
jó pár millió forint. Nincs túl kicsi 
adomány, min den forintra nagy 
szükség van. Arra kérlek benne
teket, hogy nyissátok meg szíve
teket úgy, mint pénztárcátokat, 
és járuljatok hozzá ahhoz, hogy 
a Zsilip végre minden oda álmo
dott funkciójával szolgálja az egy
re növekvő igényt.

Adakozni a lent található linkre 
kattintva tudtok: kiki a lehetősé
ge szerinti összeggel já rulhat hoz
zá ehhez a nemes cél hoz.

Kívánva mind annyiótok nak  
egy egészséges és sikeres újévet, 
biztos vagyok abban, hogy hoz
zájárulásotok érdemében is be
írattatunk a jó élet könyvébe.
http://adomany.zsilip13.hu/
Gmár chátimá tová!

Glitsenstein Smulik és Sosi

Hétfőn este 
online közösségi Mázkir

2020. szeptember 28án, hétfőn, 
Jom kipur napján az elhunyt csa
ládtagokért kell Máz kir imát mon
dani. 20:30kor, az ünnep kimene
tele után online közösségi mázkir 
imát tart Oberlander Báruch rab
bi, amelyet a zsido.com és Buda-
pesti Talmud Egylet Facebook
oldalán, zoomon valamint a viva.
tfilin.hu oldalon is követhetnek. A 
neveket vasárnap 14.00 óráig le
het elküldeni az oberlander@zsido.
com email címre.
A Mázkir szövege megtalálható a Sámuel 
imája – Zsidó imakönyvben 349. oldalon 
és az 5781es Zsidó naptárban.Gyönyörű környezetben köszöntötte az újévet a vári zsinagóga közössége



2 2020. szeptember 25.

Zsidó híradó
Újévi jókívánságok

Ahogy minden évben, idén 
is levélben köszöntötte a ma
gyarországi zsidóságot újév al
kalmából Orbán Viktor. A mi
niszterelnök Köves Slomó rab
binak címzett levelében a kö
vetkezőket írta:

„Az új év kezdete mindig a 
reményt jelképezi, és ebben a 
mostani, a föld minden lakója 
számára embert próbáló idő
szakban pedig mindennél na
gyobb szükség van arra, hogy 
vallási és kulturális hagyomá
nyaink erős gyökérzetébe ka
paszkodva, fölfelé emelt te
kintettel nézzünk a következő 
esztendő elébe.

Ros Hásáná alkalmából ez
úton kívánok minden zsidó 
honfitársamnak egy kevesebb 
nehézségben és több örömben 
bővelkedő, édes új esztendőt!”

Karácsony Gergely, Buda  
pest főpolgármestere Face
bookposzt ban emlékezett meg  

a zsi dó újévről: „Egy jobb vi
lágban való hitünkre talán na
gyobb szükségünk van, mint 
az elmúlt évtizedekben bármi
kor.” – írta a főpolgár mester, 
aki szintén utalt a világjárvány 
okozta nehézségek re, majd a 
következőkkel zárta üdvözle
tét: „Azt kívánom a zsi dó új év 
alkalmából, hogy legyen több 
a nevetés, mint a sírás. Legyen 
több a tanulás, mint a felejtés, 
és mindig jusson elegendő sze
retet. Legyetek beírva az élet 
könyvébe! Sana Tova!” 

Imaidők a következő hétre (szeptember 26-október 2.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga
(VI., Vasvári Pál u. 5. – az udvaron)

Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 18.05 Délutáni ima
Vasárnap-hétfő:
  Lásd az Ünnepi mellékletben
Kedd-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  18.00 Délutániesti ima
Péntek: 17.00 Az ünnepi sátor és különleges 
  vendégei (Szabó György Menáchem előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát és ünnepi ima, 
  majd Kidus a sátorban

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  10.00 Reggeli ima
Péntek: 
  19.30 Kábálát Sábát, 
majd Kidus

Ha az időjárás engedi, 
szabadtéren.

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Tanulj meg hinni! 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  19.30 Ima, Kidus

Szabadtéren; 
eső esetén fedett, 
de szabad helyen.

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Fortuna Hajó tetőterasz)
Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek:
  18.30 Kábálát Sábát, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Hetiszakasz
A hetvensoros „dal”

Hetiszakaszunk – Háázinu (5Mó- 
zes 32:152.) – a Tóra utolsó 
előtti szakasza, Mózes hattyú
dalát tartalmazza. A lírai köl
temény formájában előadott 
„utolsó figyelmeztetés” nyoma
tékosan kéri a zsidó népet, ma
radjon hű az isteni Tórához a 
vezér halála után is. Röviden, 
pár mondatban felvázolja a zsi

dó nép történetét, Isten segítsé
gét és leírja, milyen szörnyű lesz 
a büntetés, ha hátat fordítanak 
Istennek és Tórájának. A sza
kasz azzal végződik, hogy Isten 
felszólítja Mózest, menjen fel 
a Nebó hegyére, ahol meg fog 
halni. Ezelőtt azonban még, a 
következő szakaszban, meg
áldja Izraelt.

A lélek köteléke

Hetiszakaszunk elején Izrael né
pe és az Isten közötti kapcsolat
ról olvashatunk: „Mert az Örök
kévaló osztályrésze az ő népe, 
Jákob köteléke az ő öröksége.” 
(5Mózes 32:9.)

Az Álter Rebbe tanítja, hogy a 
lélek kötélként fonja egybe evilá
gi fizikai létünket az Örökkéva
lóval. Tanítása szerint ezen lélek
nek nevezett köteléknek a szöve
tét a parancsolatok megtartása 
adja. Ebben az értelemben a lé
lek nem más, mint a 613 paran
csolat sodratából álló és Istenhez 
kapcsoló kötélzet. Mikor egy pa
rancsolatot illetően tehát vétke
zünk, egyrészt a kötelék azon pa
rancsolatnak megfelelő fonalát 
vágjuk el, másrészt az egész kö
télzet vastagságát és erejét kezd
jük ki.

Egy másik tanításban azon
ban az Álter Rebbe a fentiek
nek látszólag ellentmondó dol
got fejteget. Ebben azt mondja, 
hogy a kötélnek az irányultságát 
mi határozzuk meg. Ha egy bi
zonyos irányba húzzuk a kötél 
alsó végét, akkor a felső vége – 
tehát Isten – is abba az irányba 
fog húzódni általunk. Más szó
val, a vétekkel mintegy az Örök
kévaló szent energiáit kénysze

rítjük a nem megfelelő cselek
vésben történő részvételre.

Ebből egyfelől azt tanuljuk, 
hogy a vétek elkövetése az Isten
hez fűző kötelékünket károsítja, 
másfelől pedig azt, hogy a köte
lék a vétek megcselekvésekor is 
jelen van. Vajon hogy lehet fel
oldani ezt a látszólagos ellent
mondást?

A válasz a következő:
A kapcsolat egy aspektusát 

tekintve valóban olyan, mint 
egy kötél, amit ha egy vétek ál
tal megsértünk, akkor azáltal az 
ember és Isten közötti kapcsolat 
gyengül meg.

Egy másik szinten azonban 
elmondható, hogy Istenhez fű
ződő kötelékünk valójában 
olyan mély és erős, ami lényegé
ben sérthetetlen, elvághatatlan. 
Ezt jelzi az is, hogy Isten még a 
vétkezésünk perceiben sem hagy 
el minket, hanem még ott is ve
lünk van, hogy Szentsége tükré
ben felismerhessük botlásunkat, 
s lehetőségünk legyen a tsuva ál
tali teljes megtérésre. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke a Likuté szichot 9. kötet 
215. oldal alapján, a Sulchán 

sábát idézetében.
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Velem és a Rebbével történt

„A döntés a te kezedben van”

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Négyéves voltam, amikor a 
szü lőfalum, a romániai Gura 
Hu morului zsidó közösségét 
Transzisztriába deportálták. A 
legtöbbjüket meggyilkolták, a 
nagymamám is ott halt meg. A 
család többi része azonban meg
menekült, majd 1950ben, nem 
sokkal a bár micvám előtt, sike
rült elmenekülnünk Romániá
ból, és Izraelben telepedtünk le.

Izraelbe érkezésünk után a 
szüleim, akik vizsnici hászidok 
voltak, azonnal jesivát kezd
tek keresni a számomra. Végül 
a lodi lubavicsi jesivába kerül
tem. Másfél évet töltöttem ott, 
majd az apám – aki aggódott a 
jövőbeni megélhetésem miatt – 
átíratott egy TelAvivban műkö
dő autószerelő iskolába. Amikor 
beszámoltam erről a rabbimnak, 
Jona Edelkopfnak, ő azt ajánlot
ta, hogy levélben kérjem a Rebbe 
tanácsát.

A levelemben felvázoltam a 
családom helyzetét és megindo
koltam, hogy miért kell elhagy
nom a jesivát. A Rebbe a követ
kezőket válaszolta: „Egyértelmű, 
hogy csodákra volt szükség ah
hoz, hogy jesivába járhass ...  fel 
kell ismerned, hogy milyen nagy 
segítséget kaptál odafentről ah
hoz, hogy a számodra leginkább 
megfelelő útra lépjél, mind szel
lemileg, mind fizikailag. Azt is 
tudnod kell, hogy próbatétel
ként gyakran támadnak olyan 
gondolataid, melyek a tanulás 
megszakítására sarkallanak. El 
kell felejtened ezeket a gondola
tokat ... Egyértelmű, hogy ami
kor majd a saját megélhetésedről 
kell gondoskodnod, az Örökké
való, aki a világ minden teremt

Aaron Dalfin rabbi, visszavonulva pulóvergyártó üzeméből, 
a tóratanulásnak szenteli az idejét. Az interjú 2010 decemberében készült.

éven át tanultam Crown Heights
ban, majd megismerkedtem Mi
riammal, akit feleségül vettem.

Miután kitűztük az eskü
vő időpontját, elmentem a Reb
béhez és megkértem, hogy tartsa 
ő az esküvőnket. Tudtam, hogy 
akkoriban már nem vállalt ilyes
mit, de úgy gondoltam, hogy jó 
érveim vannak. A Rebbe végig
hallgatott, de nem vállalta az es
küvő levezetését. Ezzel együtt 
megígérte, hogy velem lesz a 
szertartás alatt. „Tudasd velem, 
hogy mikor kísérnek a chüpe 
alá és akkor rád gondolok majd. 
Amikor pedig rád gondolok, az 
éppen olyan, mintha jelen len
nék és megáldanálak. A spiritu
ális világban a tér és az idő nem 
számít”.

Ezt hallva teljesen megnyu
godtam. A Rebbe velem lesz lé
lekben. Tudom, hogy sokaknak 
ez furcsán hangzik, de számom
ra ez ahhoz hasonló, mint ami
kor a Skypeon keresztül beszé
lünk valakivel. Lehet, hogy az il
lető Ausztráliából jelentkezik be, 
de mégis velünk van a számító
gép monitorán keresztül. Látjuk 
és halljuk őt. Ez jól példázza a 
szellemi kapcsolatok működé
sét. A másik fél hiába van távol 
tőlünk fizikailag, valójában még
is velünk lehet. 

Aaron Dalfin rabbi

elősegíted a későbbi megélheté
sedet. Ha azonban túl korán el
hagyod a Tóra sátrát, akkor hát
ráltatod mindezt.”

Én azonban a Rebbe tanácsa 
ellenére elhagytam a jesivát, és 
autószerelést kezdtem tanulni a 
szekuláris TelAvivban. Levág
tam a hosszú pajeszomat, mert 
tudtam, hogy ott ez furcsának 
tűnne, és nem akartam szégyen
kezni a többiek előtt.

Egy nap azonban, amikor ko
szosan és olajosan hazafelé tar
tottam a műhelyből, hirtelen na
gyon bántani kezdett, hogy ott
hagytam a jesivát. Ismét levelet 
írtam a Rebbének, aki, mint ké
sőbb is mindahányszor, válaszolt 
soraimra.

„... A döntés a te kezedben 
van. Ha valóban a Chábádhoz 
akarsz tartozni, ahogy írtad, ak
kor semmi sem állhatja az uta
dat. Ehhez az elkötelezett tó

leírtakat: ‚Ne szégyenkezz a gú
nyolódók előtt’ ... Bölcseink biz
tosítanak minket arról, hogy ha 
valaki igyekszik, akkor eredmé
nyes lesz”. 

Ahogy korábban is, a Rebbe 
ismét megáldott és szerencsét 
kívánt. Ez alkalommal éltem 
is vele. Sikerült minden aggo
dalmamat félretenni a jövőbe
ni megélhetésemmel kapcsolat
ban, és visszatértem a jesivába 
Tórát tanulni. A Rebbének ter
mészetesen igaza lett. Az Örök
kévaló gondoskodott a megél
hetésemről, de még a gyermeke
im, az unokáim és a dédunokáim 
megélhetéséről is. Mindegyikük 
hászid, és egyikük sem szenved 
hiányt. 

Miután hat évet tanultam 
a lodi Chábád jesivában, New 
York ba utaztam, mert nagyon 
sze rettem volna találkozni a Reb 
 bével. Ez 1958ban történt. Két  

ményét ellátja, rólad is gondos
kodni fog ... Az ember megél
hetése kizárólag Istenen múlik, 
így tehát, ha most megerősíted 
a kapcsolatodat a Tórájával és a 
parancsolataival, azzal nagyban 

ratanuláson át vezet az út és 
nincs szükség arra, hogy min
den egyes lépésedet előre meg
tervezd és folyamatosan ered
ményeket várj ... Mindenekelőtt 
teljesítsd a Sulchán Áruch elején 

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Szukkot ünnepe 
a Kabbala tükrébenA zsido.com Facebook-oldalán élőben.
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Kóser konyha
Gránátalmás saláta

1 gránátalma magjai
3 ek. megfőzött bulgur
3 ek. friss koriander
1 ek. friss petrezselyem
1 újhagyma felaprítva
½ lilahagyma apróra vágva
½ citrom leve
1 ek. extra szűz olívaolaj
só és bors, ízlés szerint

A friss zöldfűszereket víz
be áztatjuk, nehogy bogár 
kerüljön általuk az ételbe, 
felhasználás előtt alaposan 
megvizsgáljuk a leveleket, 
a gránátalmát szétnyitjuk, 
magjait kivesszük és – ne
hogy úgy járjunk, mint Noé 
– ellenőrizzük, hogy nincse 
a magok között kártevő. Az 
újhagymát is alaposan meg
mossuk és megvizsgáljuk, 
nehogy bogarat vigyünk 
vele az ételbe. A zöldfűsze
reket és az újhagymát, vala
mint a lilahagymát felaprít
juk. A bulgurt kétszeres víz
ben, pici sóval megfőzzük, 
majd lehűtjük. A hozzáva
lókat tálba tesszük, óvatosan 
összeforgatjuk, és húsokhoz 
köretként vagy előételként, 
más saláták társaságában kí
náljuk.
 

Tudom, hogy a zene boldogságot ad 
Néhány hete fényképes beszámolóval mutattuk be azt megindító koncertet, melyet Szentendrén, a 
Cháj Galériában adott a „Haszid dalok” elnevezésű négytagú formáció. Az együttes egyik fő tagja 
Baruch Myers pozsonyi főrabbi, Menachem Myers, szentendrei rabbi édesapja. Ennek kapcsán be-
szélgettünk Baruch Myers rabbival. Tuna Judit interjúja
– Van kedvenc helye Magyar-
országon?
– 1993ban költöztem Szlová
kiába és 1995ben jártam elő
ször Magyarországon, egy, az 
Oberlander Báruch rabbi által 
megrendezett eseményen vet
tem részt. Gyakran járok egyéb
ként Magyarországra – legin
kább Budapestre –, és most már 
természetesen Szentendrére is. 
Eddig nem volt kedvenc helyem 
az országban, bár Budapest na
gyon szép város, most mégis 
Szentendre került közel a szí
vemhez: bájos és magával raga
dó település. Azt hiszem, a ked
vencemmé tudna válni, és a tény, 
hogy a fiam ott lakik, nyilvánva
lóan csak hozzátesz ehhez. Bol
dog vagyok, hogy Mendy ilyen 
közel lakik hozzánk: könnyen 
meg tudjuk egymást látogatni, 
autóval nem különösebben okoz 
gondot ez a távolság, habár a jár
vány miatt a személyes kapcso
lattartás most elég nehézkes. 

– Online követtem a koncertet, 
úgy tűnt, mindenki rendkívül 
élvezi.
– Igen, nagyon sikeres volt, és ez 
boldogsággal tölt el. Különösen 
jól meg volt szervezve: abszolút 
professzionális volt, mind műsza
ki, mind reklám szempontjából. 
Gyorsan elkeltek a jegyek, és a kö
zönség csodálatos volt. Érződött, 
hogy nagyon élvezik az előadást, 
ahogyan mi is: szeretünk egy
mással zenélni, és ez a hangulat 
járta át a koncertet is. Rendkívüli 
élmény volt – főleg, mert még so
sem játszottam Magyarországon. 

– Hogyan kezdődött a zene 
szeretete?
– Nagyon korán kezdtem zongo
rázni tanulni. Középiskola után, 
a Michigani Egyetemen zene
szerzést tanultam. Itt ismerked
tem meg a Chábád mozgalom
mal. Az ott dolgozó shliachok fő 
célja, hogy más államokból oda
járó zsidó fiatalokat támogassa
nak, „otthont” teremtsenek ne  
kik. A diákokat családias kör
nyezetben fogadják, és egyen
ként foglalkoznak velük, segítik 
őket. Így kerültem kapcsolatba a 
Chábád Lubaviccsal. Talmudot 
és haszidizmust tanultam végig 
az egyetemi éveim alatt. Miután 
lediplomáztam, folytattam zsidó 
tanulmányaimat, és végül nagy
részt a Rebbe tanításai miatt vál
tam rabbivá, később – az eredeti 
szakmám helyett – shliáchhá. 

– A gyerekei is érdeklődnek a 
zene iránt?
– Nem erőltetem a zenélést a 
gye rekeimre, és a tanulmányaik 
mellett szabadidejük sem na gyon 
marad, de természetesen öröm  
mel támogatom a zene iránt ér
deklődőket. Az egyik idő sebb 
fiam Kaliforniában tanult zenét, 

a kislányom, Ne cha mie – aki 
Szentendrén is fellépett velem – 
fu rulyázni tanul. Tu  dom, hogy 
ren geteg örömöt szerez a zene 
a gyerekek életé ben is, úgyhogy 
mindenben tá mo gatom őket, ha 
úgy látom, hogy indíttatást érez
nek zenélni. 

– Hobbi vagy küldetés a zene?
– Amikor arra készültem, hogy 
zenész leszek, nem tudtam volna 
elképzelni, hogy hobbiként te
kintek majd a szakmámra, me
lyet nyilvánvalóan teljes mun 
kaidőben végeztem volna. In
tegrálom az életembe, és in kább 
az a küldetésem, hogy a ze ne 
által bevezessem az embe re ket 
a zsidó kultúrába, hogy ins pi
rál jam őket. Vegyesen látogatják 
a koncertjeinket zsidó és nem 
zsi dó emberek egyaránt, és ez 
a speciális projekt adja nekem a 
le hetőséget, hogy a haszid kul
túrtörténeti értékeket megmu
tathassam a publikumnak. 

– Sok családot szakít el a jár-
vány – ön ezt hogy éli meg?
– A járvány előtt szabadon utaz
hattunk, most viszont nem tu
dok csak úgy jegyet venni, hogy 
meglátogassam a New Yorkban  
élő fiamat, akit már több, mint 
egy éve nem láttam. Nehéz idő
szak ez. Azt tanácsolom minden 
kinek, hogy a legtöbbet hozzák 
ki ebből a helyzetből, beszélge
téshez használják az internetet, 
hív ják fel egymást telefonon. 
Higgyék el, hogy véget fog érni 
ez a kemény időszak, és újra 
meg ölelhetjük szeretteinket. 


