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Emlékezni és emlékeztetni: 
76 éve szabadult fel a budapesti gettó

Az EMIH Hitközség a pesti get-
tó felszabadulásának 76. évfor-
dulójáról egy rendkívüli, 76 órás 
online műsor keretében emlé-
kezett meg. Az ötletet a korona-
vírus-járvány korlátozása szülte, 
de így a megvalósítás végül tí-
zezrekhez juthatott el. 

A 76 órás megemlékezés több 
szálra volt felfűzve. A program fő 
kapcsolódási pontját az élő köz-
vetítések adták, melyek Sipos 
Szilvia és Réczei Tamás műsor-
vezetésével zajlottak.

Január 17-én este Sipos Köves 
Slomó rabbit köszöntötte, aki a so-
kakat foglalkoztató Sorsok Házá-
ról beszélt. Elmondta, hogy a cél, 
hogy egy olyan hely jöhessen lét-
re, ami kellő érzékenységgel értel-
messé és tartalmassá teszi a holo-
kausztra való emlékezést. Külföl-
di történészek és múzeumfejlesz-
tők bevonásával létrejött egy új 
kiállítási forgatókönyv, Surányi 
András rendező vezetésével pe-
dig több száz túlélővel és életmen-
tővel készítettek életút-interjúkat.

Oberlander Báruch rabbi sa-
ját családja túlélésének történe-
teit – így édesapja megmenekü-
lését az újpesti és pesti gettókból, 
valamint édesanyja gyötrelmeit 
a strasshofi és bergen-belseni tá-
borokban – is beleszőtte a há lá-
chi kus témákat is érintő, A gyász 
és az emlékezés a zsidó vallásban 
című előadásába. 

A programban olyan szerző-
ket is megszólaltattak, akik ma-
radandó műveket alkottak a ho-
lokauszt emlékezésben és a múl-
tunk közös feldolgozásában. Így 
például beszélgetőpartner volt 
Mohácsi János színházi rendező, 
Oláh Katalin filmrendező és Pé
csi Katalin író is. 

Dombi Gábor zsidó kultú-
ratörténész a Klauzál téren és a 
környező utcákban avatta be a 
nézőket a gettó kevésbé ismert 
tényeibe. A műsorsorozatban az 
EMIH megszólított néhány is-
mert holokauszttúlélőt is, közöt-
tük Keleti Ágnes olimpiai bajno-
kot és Korda György énekest is.

Láthattuk a megemlékezés-
re készített részletet a Kint sincs 
senki című darabból, melyet Kal-
lós Viola rendezett és eredetileg 
18 gimnazista ad elő. A darab 
olyan kérdéseket feszeget, mint 
például: kik azok, akik választ-
hatták a szabadságot? Mik azok 
a pillanatok, amikor átléphetünk 
egy határvonalat?

A 76 óra meghatározó részei 
voltak a témát érintő filmek, mint 
A budapesti tavasz Máriássy Fé-
lix rendezésében vagy Gárdos 
Péter: Hajnali láz, Nemes Jeles 
László: A Saul fia, Török Ferenc: 
1945 vagy Elek Judit: Sziget a szá
razföldön című műveinek vetíté-
se. Emellett a Zsidó mesék című 
kisfilmek mélyítették a progra-
mot, melyben 54 magyar híres-
ség osztotta meg a saját zsidósá-
gával vagy a zsidókkal való él-
ményeit.

A megemlékezéssorozat 6–7 
órás blokkokra osztva megte-
kinthető a zsido.com archívu-
mában.

Mázl tov!

Gratulálunk Hollóváry Eytan
nak (Mose Hillél) és családjá-
nak bár micva ünnepségéhez. 
A bár micvá fiút a Budavári zsi-
nagógában hívták először a Tó-
rához, a járvány miatt szűk kör-
ben megtartott ünnepségen. 
Kívánjuk Eytannak, hogy ha-
ladjon tovább a zsidóság útján.

Brit mila Szerbiában

Különleges, örömteli esemény-
re került múlt héten sor Szerbiá-
ban. Köves Slomó rabbi segítségé-
vel egy újszülött gyermek esett át 
a körülmetélésen és lépett be Áb-
rahám szövetségébe. A szertar-
tásra a Yehosua Kamenitzky rab-
bi által vezetett belgrádi Chábád 
központban került sor. Gratulá-
lunk Doria és Shay Doraninak, 
neveljék gyermeküket, Dávid 
Jiszráélt micvákra, Tóratanulás-
ra és zsidó esküvőre. 
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Zsidó híradó
Izrael a világ összes holokauszt-

túlélőjét beoltaná a koronavírus ellen
 

Imaidők a következő hétre (január 23-29.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus; 
  12.20 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  16.20 Délutáni ima a Keren Orban 
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.00 Átkelés a Jordánon
 (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.00 Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

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: 17.30 Tanulás 
  18.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
péntek: 
  16.30 Szombatfogadás

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

Omer Jankelevics dia szpó ra-
ügyi miniszter kezdeményez-
te, hogy izraeli segítséggel 
minden holokauszttúlélő kap-
ja meg a COVID-19 vírus elle-
ni vakcinát, függetlenül attól, 
hogy a világ mely pontján él 
vagy milyen állampolgárság-
gal rendelkezik.

A Kék-Fehér párt színeiben 
megválasztott háredi minisz-
ter asszony a Békehadtest nevű 
szervezetet bízta meg az akció 
megtervezésével és kivitele-
zésével. A Diaszpóraügyi Mi-
nisztérium eközben az Egész-
ségügyi Minisztériummal ösz-
szefogva igyekszik rávenni az 
oltóanyagot gyártó Pfizer és 
Moderna céget, hogy támo-
gassák a kezdeményezést. A 
kezdeményezés megvalósítá-
sához Izrael külön kívánja be-
szerezni az oltóanyagot, hogy 
emiatt ne lassuljon az ország 
lakosainak beoltása.

A jelenleg még kidolgozás 
alatt álló terv szerint a vakci-
nákat oltóközpontokban le-
hetne megkapni a világ kü-
lönböző országaiban. Azok 

számára, akiknek nehézséget 
okoz az oltóközpont elérése, 
gondoskodnak a vakcina eljut-
tatásáról és beadásáról. A kez-
deményezés anyagi fedezetét 
magánadományozók biztosít-
ják.

„Lehetőségünk nyílik arra, 
hogy tegyünk valami jelen-
tős dolgot azokért, akik vé-
gigszenvedték a náci üldöz-
tetést. Az ő bátorságuknak is 
köszönhetjük a zsidóság fenn-
maradását. Megtiszteltetés a 
számunkra, hogy mi biztosít-
hatjuk nekik a koronavírus el-
leni védettséget” – mondta a 
miniszter.

Hetiszakasz
Kivonulás a szabadságba

Hetiszakaszunk – Bo (2Mózes  
10:1–13:16.) – az egyiptomi 
drá ma végkifejlete. Az utolsó 
há rom csapás térdre kényszerí-
ti a nyakas fáraót, aki most már 
kénytelen-kelletlen kiengedi a 
rabszolgasorban sínylődő hébe- 

reket. Ő még azt hiszi – vagy be -
beszéli magának –, hogy azok 
csupán „háromnapos szabad-
ságra” mennek, hogy Istenük-
nek áldozzanak, de a nép tudja 
az igazat, és emelt fővel vonul ki 
a szabadságba.

Ha eluralkodni látszik a sötétség

Az egyiptomi tíz csapás mind 
a mai napig releváns jelentés-
sel bír. Vegyük példának a ki-
lencediket, a sötétséget, amiről 
hetiszakaszunk is beszél.

A midrás számol be az isteni 
csapás egyik csodálatos jellegé-
ről: míg az egyiptomiak három 
teljes napig sűrű, mindent elle-
pő sötétségben voltak, melyből 
még csak mozdulni sem tudtak, 
addig a zsidók bárhová is men-
tek, mindig fény vette őket körül.

Vajon hogy lehet megmagya-
rázni a jelenséget, tekintve, hogy 
a zsidók és egyiptomiak egymás 
mellett éltek? Talán úgy, hogy a 
midrás valójában csak a Gósen 
földjén élő zsidókról beszélt, 
ahová esetleg már tényleg nem 
ért a sötétség? Vagy talán úgy, 
hogy a zsidók számára még ott 
is volt fény, ahol az egyiptomiak 
számára már nem?

A Rebbe magyarázza, hogy 
fenti két lehetőség valójában arról 
tanúskodik, ahogy mi tekintünk a 
világra, ahogy mi szemléljük és ér-
tékeljük a benne történteket.

Ennek fényében az egyik ma-
gyarázat a jelenségre az, hogy a 
világnak a szent és a szentségte-
len részét mély árok választja el 
egymástól. Mikor a szentséget 

nélkülöző részét az áthatolha-
tatlan sötétség lepte el, a szent-
ség régióiban még mindig fény 
honolt.

A másik nézet szerint az 
Egyiptomban élő zsidóknak ha-
talmukban állt, hogy a szent-
ségtelent fénnyel, szentséggel 
ragyogják be. A zsidók még az 
egyiptomi vaskohó legmélyebb 
bugyraiban, legsötétebb óráiban 
is képesek voltak látni, ugyan-
is saját magukból ragyogtatták 
a fényt. Ebből a fényből pedig 
csak annak nem jutott, aki meg 
se akarta látni.

Fentiek a világban betöltött 
szerepünkre is érvényesek. Mi-
kor zsidóként a spirituális sö-
tétség közepén érezzük is ma-
gunkat, tudnunk kell: a fény ott 
van bennünk, s ha akarjuk, azzal 
akár az egész világot képesek va-
gyunk beragyogni. 

A világ lámpásaiként az a dol-
gunk, hogy minden lelket láng-
ra lobbantsunk, s ezáltal siettes-
sük a Messiás általi végső és tel-
jes megváltást. Legyen így miha-
marább!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal rabbi 

írása nyomán.

ZOOM BELÉPÉS:
Zoom meeting ID: 986 7542 5457

Belépési kód (passcode): 5781

A LUBAVICSI REBBE VEZETÉSÉNEK 71. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
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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 1,500 
videotaped interviews conducted to date. While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation of the Rebbe’s words.

An inspiring story for your Shabbos table
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Mine was not an auspicious beginning. I was born 
in Vilna in the midst of World War Two, just a 
week before the German bombardment of the 

city began in 1941. It was difficult to assemble a minyan 
for my circumcision, as everyone was scared to come 
outdoors and, thereafter, my parents had to hide me in 
an orphanage while they fled the Nazis. 
My father did not survive the war, although my mother 
and I did. She remarried and my step-father, David Sattler, 
raised me like a real father, and I always considered him 
as such. He was a descendent of the Baal Shem Tov, the 
18th century founder of the Chasidic Movement, but 
after the war he became a Communist. This mindset 
also influenced how he directed my education toward 
secular studies, but, while I responded to his guidance, I 
also had questions of my own. 
After we moved to Haifa, Israel, my parents found it 
hard to make ends meet. In order to bolster the family 
finances, I started to tutor younger children. It was then 
that I had my first major insight. I am naturally sensitive 
to interpersonal relationships, so I noticed a difference 
between the children studying in secular schools and 
those studying in religious schools. The religious ones 
had an air of calmness, and their relations with their 
parents were entirely different, much more respectful. 
After graduating high school in 1959, I was drafted into 
the IDF. During my last year in the army, I began to 
study mechanical engineering at the Technion, Israel’s 
Institute of Technology. Here, too, I noticed a disturbing 
phenomenon — on the one hand, from the technological 
point of view, we were the top-level school in the region, 
yet, on the other hand, when it came to human relations, 
I felt that we were at the lowest level. I saw how my 
fellow students spent their free time, and it upset me 
very much that people who were considered to be at the 
top intellectually were involved in such low things. As for 
me, I felt that something was missing, although I didn’t 
know exactly what.
At the Technion, I met a student named Shmuel Katan, 
who was associated with Chabad, and we developed 

a close relationship. This association led me to draw 
close to several Chabad rabbis, including Rabbi Reuven 
Dunin, who taught me about the Rebbe and what he 
represented.
Slowly but surely, I moved toward Torah observance, 
and by my third year at the Technion, I decided to begin 
wearing a yarmulke — a step that was very difficult for 
me. My friends immediately began to ask me why I was 
doing it, and whether someone in my family had died. 
The problem was, I didn’t have enough good answers for 
all the questions they were asking me. 
After completing my studies at the Technion in 1966, 
I went to learn at the yeshivah in Kfar Chabad for a 
few months. I was at a crossroads and having trouble 
deciding what I was going to do with myself. My father, 
who had pushed me to become an engineer, had great 
hopes for me. He wanted me to become financially 
successful the way he had never managed. But I wanted 
to fill the great gap in my Torah knowledge. Meanwhile, 
Rabbi Dunin, in his great wisdom, was urging me to go to 
New York and seek advice from the Rebbe.
I made the trip in 1967. No sooner had I arrived at Chabad 
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Velem és a rebbével történt

Nincs félmegoldás

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Nehéz körülmények közé szü-
lettem. Vilniusban jöttem a vi-
lágra 1941-ben, a második vi-
lágháború közepén, mindössze 
két héttel azelőtt, hogy megkez-
dődtek volna a német bombázá-
sok. A veszély miatt nehéz volt 
összegyűjteni a minjent a körül-
metélésemre, mert az emberek 
féltek az utcára lépni. A szüleim 
kénytelenek voltak egy időre ár-
vaházba vinni, mert menekülni-
ük kellett a nácik elől.

Apám a háború áldozata lett, 
de anyám életben maradt. Újra-
házasodott és a mostohaapám, 
David Sattler olyan volt a szá-
momra, mintha az édesapám 
lett volna. A Báál Sém Tov le-
származottja volt, de a háború 
után kommunista lett. Ennek 
megfelelően a világi oktatás felé 
terelt. Szót fogadtam, de egyre 
több kérdés merült fel bennem.

Később Izraelbe vándorol-
tunk és Haifában telepedtünk 
le. Nehéz volt a megélhetés, 
ezért gyerekeket korrepetáltam. 
Eközben feltűnt, hogy mekkora 
különbség van a világi és a val-
lási iskolába járó gyerekek kö-
zött. Akik vallásos oktatásban 
részesültek, nyugodtabbak vol-
tak, jobb kapcsolatuk volt a szü-
leikkel és tisztelettudóbban vi-
selkedtek.

Miután 1959-ben leérettsé-
giztem, bevonultam a hadsereg-
be, majd a Technion műszaki 
egyetemen kezdtem tanulni. Ott 
is feltűnt egy érdekes dolog: az 
emberek közötti kapcsolat egé-
szen alacsony szinten volt. Lát-
tam, hogyan töltik a társaim a 
szabadidejüket, és nagyon elke-
serített, hogy hová süllyedtek. 
Éreztem, hogy hiányzik valami, 

kipában utaztam ki Amerikába 
és teljes hászid öltözetben, fekete 
kalapban és hosszú szakállal ter-
veztem a hazatérést. Apámnak 
gyenge volt a szíve és attól tartot-
tam, hogy a megrázkódtatás ve-
szélyeztetheti az egészségét. Meg-
kérdeztem hát a Rebbét, hogy 
esetleg levágjak-e egy kicsit a sza-
kállamból és vegyek-e más ruhát.

A Rebbe azt felelte, hogy sem-
milyen körülmények között se 
nyúljak a szakállamhoz, majd 
egy mély és érdekes magyaráza-
tot fűzött hozzá. A Chábád har-
madik rebbéje, a Cemách Cedek 
úgy értelmezte a Tóra azon pa-
rancsát, mely megtiltja a szakáll 
széleinek levágását, hogy egyál-
talán nem szabad borotválkozni. 
A kabala szerint a szakáll a ma-
gas szintű spiritualitást jelképezi 
és az isteni könyörület tizenhá-
rom attribútumát testesíti meg. 

„Menjen úgy, ahogyan most 
kinéz. Ha ugyanis engedménye-
ket kezd tenni, akkor a későbbiek-
ben egyre több kompromisszum-
ra kényszerül majd. Az apjával 
kapcsolatban pedig: Isten segítsé-
gével teljesen felgyógyul és hosz-
szú élete lesz” – mondta a Rebbe.

Apám 82 évet élt, mely az 
egészségügyi állapotát tekintve 
igen magas életkor volt. Biztos 
vagyok benne, hogy ezt a Rebbe 
áldásának köszönhette.

Meir Bastomsky rabbi

több lubavicsi rabbit, köztük 
Reuven Dunin rabbit is, aki so-
kat beszélt a Rebbéről.

Lassan, de biztosan haladtam 
a tórahű élet felé, és a harmadik 
évben elkezdtem kipát viselni. 
A barátaim azonnal kérdezget-
ni kezdték, hogy mi történt. A 
probléma az volt, hogy nem iga-
zán tudtam felelni mindazokra 
a kérdésekre, melyeket feltettek 
nekem.

1966-ban lediplomáztam, 
majd Kfár Chábádba mentem, 
és néhány hónapot egy jesivában 
töltöttem. El kellett döntenem, 
hogy mihez kezdek az életem-
mel. Apám nagyon szerette vol-
na, hogy mérnök legyek és fon-
tos volt számára, hogy anyagilag 

Brooklynba, ahol beiratkoztam 
a Chábád jesivába. Minden idő-
met tóratanulással töltöttem. 26 
éves voltam és úgy éreztem, ren-
geteg pótolni valóm van még. 
Kilenc hónapon keresztül tanul-
tam ott, s ez idő alatt kétszer volt 
alkalmam találkozni a Rebbével. 
Először csak röviden és egy cso-
port tagjaként, másodszorra 
azonban személyesen fogadott, 
és az ott hallottak megváltoztat-
ták az életemet.

Megkérdeztem a Rebbétől, 
hogy maradjak-e továbbra is a 
jesivában, vagy utazzak vissza 
Izraelbe. A Rebbe az utóbbit ja-
vasolta. Én attól tartottam, hogy 
apámat megviselheti a találko-
zás. Rövid szakállal és horgolt 

de nem tudtam megfogalmazni, 
hogy mi is az.

A Technionban barátkoztam 
össze Smuel Kátánnal, aki közeli 
kapcsolatban volt a Chábáddal, 
s rajta keresztül ismertem meg 

is sikeressé váljak. Én azonban 
Tórát akartam tanulni. Dunin 
rabbi azt ajánlotta, hogy utazzak 
el el a Rebbéhez New Yorkba, és 
kérjem a tanácsát.

1967-ben utaztam el végül 

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (28)

Kedd: Hászid történetek és mesék (39)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (40)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Vajon az Istenbe vetett bizalom biztosítja-e a sikeres életet?

Faith Aser
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Vasárnap: Mire való egy hitközség rabbija?

Meir Bastomsky rabbi a Kfár Chábádban működő szakiskola 
igazgatója volt 23 éven keresztül, majd közel húsz évet töltött el 

a Petách Tikvában működő Cemách Cedek Talmud Tóra 
igazgatójaként. Az interjú 2011 decemberében készült.
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Kóser konyha
Gránátalmás 
bulgur saláta

párve

1 gránátalma
1 pohár bulgur
1 fej lilahagyma
2 szál újhagyma
fél csokor friss koriander
só, ízlés szerint

A bulgurt kétszeres meny-
nyiségű, sós vízben megfőz-
zük. Amikor már majdnem 
minden vizet felszívott, le-
vesszük a tűzről, konyharu-
hával letakarjuk, erre tesz-
szük rá a lábos fedelét, és 
tíz perc alatt teljesen elké-
szül a bulgur. A gránátalmát 
megtisztítjuk. A lilahagymát 
apró kockákra daraboljuk, 
az újhagymát felkarikázzuk. 
A koriandert vízbe áztatjuk, 
majd miután meggyőződ-
tünk róla, hogy teljesen tisz-
ta, és nem kerül általa bogár 
az ételbe, felaprítjuk. A hoz-
závalókat tálba tesszük, és 
összekeverjük. Langyosan 
vagy kissé kihűtve tálaljuk.

Zsidó közösség a világ végén
A Déli-sarkhoz legközelebb fek-
vő zsidó közösség az argentínai 
Bahía Blanca településen mű-
ködik. A hitközség irányítását a 
helyi Chábád-központ alapítójá-
nak fia vette át.

A távoli településen élő zsidók 
többségének ősei Európából ér-
keztek a XX. század elején, hogy 
kivegyék a részüket a forgalmas 
kikötőváros és a környező falvak 
kínálta gazdasági lehetőségek-
ből. Sok, Kelet-Európából mene-
külő zsidó a környék mezőgaz-
dasági településein vetette meg a 
lábát, melyben segítségükre volt 
Maurice de Hirsch báró, aki bő-
kezűen támogatta az Argentíná-
ban alapított zsidó mezőgazda-
sági kolóniákat. A század köze-
pén azután holokauszttúlélőkkel 
gyarapodott a közösség, akik 
első sor ban a gyorsan iparosodó 
vá rosban kezdtek új életet.

A későbbiekben azonban fo-
kozatosan hanyatlásnak in-
dult a zsidó élet, köszönhetően a 
vegyesházasságoknak, a múlt irán-
ti közönynek és a továbbvándor-
lásnak. A hitközség létszáma az 
eredeti egyharmadára apadt, a kö-
zösség tagjai közül sokan elszegé-
nyedtek a gazdasági válság miatt, 
ráadásul rabbijuk, a helyi Chábád-
központot megalapító Moshe 
Freedman 2016-ban elhunyt.

A közösség azonban nem 
ad ta fel. A megözvegyült re-
becen, Sarah Freedman min dent 
megtett azért, hogy a Chábád-
központ kínálta programok to-
vábbra is zavartalanul folytatód-
hassanak és a náluk étkező több 
száz rászoruló ne maradjon soha 
élelem nélkül. A rebecen még egy 
kóser pékséget is nyitott, és ha-
zalátogató gyermeke segítsé gé-
vel a zsinagóga folyamatos mű-
ködéséről is gondoskodott.

A házaspár tíz gyermeke kö-
zül azok, akik már megházasod-
tak, kivétel nélkül lubavicsi kül-
döttként helyezkedtek el a világ 
különböző szegleteiben, az Egye-
sült Államoktól Kínáig és Indiá-
tól Németországig. Nem feled-
keztek meg azonban szülővá-

rosukról sem, így a hetedik fiú, 
Shmuel Freedman rabbi úgy ha-
tározott, hogy édesapja örökébe 
lép, és átveszi a város hitközségé-
nek irányítását. Nem sokkal az-
után, hogy Detroitban feleségül 
vette Shternit, a házaspár össze-
csomagolt, és Bahía Blancába te-
lepült át.

„A közösség minden rétegét 
szeretnénk elérni: fiatalokat, diá-
kokat, családokat, időseket. Min-
denkivel személyes kapcsolatot 
szeretnénk kialakítani. Renge-
teg tennivalónk van és nagy lel-
kesedéssel vetjük magunkat a fel-
adatokba” – mondta a fiatal rab-
bi. „Tulajdonképpen ez az, amit 
mindig is csinálni szerettem vol-
na. Ez egy kis közösség ugyan, 
de mi otthon érezzük magunkat 
benne” – tette hozzá.

A költözés nem volt egysze-
rű, mert a járvány miatt Argen-
tína lezárta a határait a külföl-
diek előtt. Shternie és a házas-
pár újszülött gyermeke ameri-
kai állampolgár, így számukra 
lehetetlennek tűnt a költözés. 
A közösség tagjai azonnal hoz-
záláttak, hogy megoldást ta-
láljanak a problémára. Felvet-
ték a kapcsolatot az argentínai 
Chábád mozgalom első embe-
rével, Tzvi Grünblatt rabbival, 
a New Yorkban működő argen-
tin konzulátussal és Argentína 
kormányával. Az erőfeszítések-
nek köszönhetően a rabbi csa-

ládtagjai különleges beutazási 
engedélyt kaptak, és a chánukát 
már Bahía Blancában ünnepel-
hették. Mindössze két órával az 
ünnep beköszönte előtt érkeztek. 
Aznap este egy megható rendez-
vényre is sor került a városháza 
előtt: a nyilvános gyertyagyújtást 
a néhai rabbi, Moshe Freedman 
emlékének szentelték, majd a 
rabbit, harminc éves működése 
előtt tisztelegve, díszpolgári cím-
mel tüntették ki. Az ünnepségen 
valódi klezmer zenekar játszott 
és sokan kapcsolódtak be a vi-
lág minden pontjáról internetes 
közvetítés segítségével. Az első 
köztéri chánukai gyertyagyúj-
tást még Moshe rabbi vezette be 
1986-ban a Lubavicsi Rebbe ösz-
tönzésére, és ez azóta közkedvelt 
eseménnyé vált a településen.

Az ünnepségen felszólalt a hit-
község elnöke, Mario Brailovsky: 
„Szeretném megköszönni a né-
hai Moshe Freedman rabbi és fe-
lesége, Sarah rebecen elhivatott 
munkáját, és egyben üdvözlöm 
Shmuel rabbit, aki már egész fi-
atal kora óta édesapja társa volt 
mindenben, és együtt terjesztet-
ték a zsidóság és a haszidizmus 
fényét. Nagy örömmel fogad-
juk az új családot, mely éppen 
ebben a nehéz időben költözött 
városunkba. Közösségünk min-
den támogatást megad nekik, 
hogy sikerrel vezessék a Chábád-
központot.”


