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Napról napra
Haszid tanítások 

a Rebbétől 
Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lubavicsi 
Reb be, Menáchem Mendel 
Schneerson Hájom jom (Nap-
ról napra) című könyvéből. A 
rövid tanításokról a Virtuális 
Bét Midrás programunk ke-
retében Megyeri Jonatán tart 
előadást minden nap 20 órától. 

Svát 26.
Az áhává (szeretet), az élet lehe-
lete a hászid Istenszolgálat ban. 
Az az a fonál, mely a hászidokat 
egymáshoz, a Rebbét a há szi-
dokhoz és a hászidokat a Reb-
bé hez köti. 

Az áhává közvetlenül hat és 
visszafelé is hat. Nem ismer ha-
tárokat és túlmutat az idő és a 
tér korlátain.

Mázl tov!

Egy nap – egy fejezet: csillagászati ismeretek 
a RáMBáM jomi tanulásban

1984-ben vezette be Menachem 
Mendel Schneersohn rabbi, a lu-
bavicsi Rebbe azt a napi tanulást, 
melynek keretében a RáMBáM, 
Maimonidész vagyis Mose ben 
Májmon rabbi, a középkori tóra-
tudós és orvos művét tanulmá-
nyozzák. A Misné Torá – A Tóra 
ismétlése című munka, egyedü-
liként a világon, a Tóra mind a 
613 parancsolatának magyará-
zatát részletesen tartalmazza. 

A Rámbám jomi keretén be-
lül három szint közül választ-
hatunk. Az egyéves ciklus so-
rán napi három fejezetet tanul-
nak a Misné Torából, a három-
éves ciklusban pedig napi egyet. 
A harmadik, legkönnyebb prog-
ramban a Széfer hámicvot (A pa-
rancsolatok könyve) című köte-
tet veszik át egy év alatt.

Ez a világméretű tanulási 
program immár magyarul is el-
érhető. A tavaly nyáron indult 
projekt keretében a hároméves 
tanulási ciklushoz lehet csatla-
kozni. A rövid, 15-30 perces ta-
nulások folyamatosan elérhetőek 
az interneten: megtalálhatóak az 
összes fontos podcast-csatornán 
és a YouTube kínálatában is. A 

sorozatot naponta átlagosan 80-
100 ember nézi. 

Az internet adta lehetőség-
gel élve külföldön élő előadók is 
részt vesznek a projektben. Ober
lander Báruch rabbihoz csat la- 
 kozott a Petách Tikvában élő Da
vidovics Jiszráél rabbi és a Balti-
more-ban élő Borbély Pin chász 
Pál. A projekt elindításában részt 
vett lapunk munkatársa, az Izra-
elben rabbivizsgáira ké szülő Ko
vács Jichák is. Hallhatunk feje-
zeteket Faith Áser, valamint Me
gyeri Jonatán, Nógrádi Bálint, 
Sza bó György Menáchem elő-
adásában is.

„A csatlakozás a RáMBáM 
jo mi (Maimonidész napi tanu-
lása) tanulási programhoz lehe-
tőség arra, hogy elkezdjünk fel-
dolgozni egy teljesen új anyagot. 
Napról napra haladunk, így há-
rom év múlva az egész le lesz for-
dítva” – mondta el Oberlander 
rabbi.

A könyvnek vannak olyan 
részei, melyek speciális ismere-
teket igényelnek. Ilyen a Kidus 
hachódes című rész, ami az új-
hold megjelenésével kapcsola-
tos bonyolult csillagászati szá-

mításokat és magyarázatokat 
tartalmaz – ezen alapszik a zsidó 
naptár. Ezt a részt Nógrádi Bálint 
dolgozza fel a hallgatók számá-
ra.  „Erről a fejezetről videót ké-
szítettem: összegyűjtöttem egy 
sor magyarázó táblázatot, 3D-s 
modelleket, ábrákat, amiket fel-
használtam a videóimban, ami-
vel talán könnyebben megérthe-
tőek ezek a kérdések.” A videók 
összeállítása nagy feladat volt: 
„Általában néhány óra a felké-
szülés, de ezek a videók sok éj-
szakányi munkát igényeltek. Így, 
hogy jobban elmerültem a témá-
ban, számomra is világosabbak 
és átláthatóbbak lettek a dolgok.” 

A Rebbe egyik célja a prog-
rammal az volt, hogy egységet 
érjen el a zsidó nép soraiban az-
által, hogy egyszerre tanulják 
minél többen ugyanazt a szö-
veget. Ez volt a RáMBáM szán-
déka is. Lehetővé tenni, „hogy 
minden egyes törvény megmu-
tatkozzon azoknak is, akik ke-
vésbé bölcsek és azoknak is, akik 
nagyobb tudósok. Minden egyes 
micva és azok a szokások is, me-
lyeket bölcseink és prófétáink 
rendeltek el”. 

Sok szeretettel gratulálunk Nóg 
  rádi Chayának és Radziner Sá
lom Bernek eljegyzésük alkal-
mából. Mázl tov az örömszü-
lőknek, Nógrádi Bálintnak és 
Sarahnak, valamint az izraeli 
Kir ját Má  láchiban élő Radnizer 
Avi sáj nak és Chágitnak.  
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Zsidó híradó
Női küldöttek gyűlése

Imaidők a következő hétre (február 13-19.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus; 
  12.25 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  16.50 Délutáni ima a Keren Orban 
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.00 A nap és a hold leállítása
  (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

Az áldott emlékű lubavicsi 
Rebbe felesége, Chájá Muská 
rebbecen halálának évfordu-
lóján tartják meg 1991 óta 
évente New Yorkban a „kinusz 
hás lu chosz”, vagyis a női kül-
döttek gyűlése elnevezésű ese-
ményt. 

A Rebbe gyakran idézte 
a zsidó nőkkel kapcsolatban 
a Talmudot, mely szerint az 
egyiptomi kivonulás a szent 
életű asszonyok érdemében 
történt. Magyarázata szerint 
az egyéni és globális változás-
ra a mi nemzedékünkben is a 
szent életű asszonyok érdemé-
ben kerül sor. 

Idén nem kerülhetett sor a 
hagyományos programra, on-
line térbe költözött a találko-
zó. Ez azonban előny is volt, 
hiszen így valóban minden 
sluchá részt tudott venni rajta, 
akár Új-Zélandról, akár Nigé-
riából, Izraelből vagy az argen-
tínai Bahia Blancából jelentke-
zett be.

A magyarországi Chábád 
közösség számára különleges 
jelentőségű beszéd is elhang-
zott: Henya Yehudis Lazar, 

Ober lander Batsheva rebbecen 
magyar származású, Milánó-
ban tevékenykedő édesanyja 
beszélt gyermekkori tapaszta-
latairól és arról, hogy a nehéz-
ségek hogyan erősítették meg a 
hitét. Megemlékezett azokról a 
női küldöttekről is, akik az el-
múlt egy év során hunytak el. 
„A Rebbe azt tanította nekünk, 
hogy minél nagyobb a kihí-
vás, annál nagyobb erőt ad az 
Örökkévaló, hogy megbirkóz-
zunk vele. Küldött asszonyok, 
a Rebbe és a rebbecen igazán 
büszke lehet rátok mindazért, 
amit ezekben a rendkívül ne-
héz időkben tettetek!” 

Hetiszakasz
A Háláchá

Szakaszunkban – Mispátim 
(2Mózes 21:124:18.) – a zsidó 
ma gán jog sok rendelkezése van 
rög zítve. Kezdve a rabszolga-
ság sza bályozásán és humánu-
sabbá tételén, a szid ra felállít-
ja azt a keretet, amelyben a zsi-

dó életmód kifejezésre juthat: a 
Háláchá – a zsidó törvény – ke-
retét. Itt mondja ki a Tóra a klasz-
szikus de mokrácia elvét: a több-
ség határozata legyen a döntő – 
de ne használd ki a több ségi dön-
tést negatív, destruktív célokra.

ÜNNEPELJÜK MEG 
A RÁMBÁM 3. KÖNYVÉNEK 
BEFEJEZÉSÉT!

Moshe Bitton 
híres gitár virtuóz

A ZENE 
ÉJSZAKÁJA

2021.02.14. 
18:30

Meeting ID: 996 5151 9203
Belépési kód: rambam

Gondolatok a halandóságról

Ahogy az ember idősödik, egyre 
több temetést tud maga mögött. 
Ez az élet rendje. Ha valaki már 
elegendő tapasztalattal rendel-
kezik, megfigyelheti, hogy mi-
kor a hozzátartozók és barátok 
a gyászbeszédet tartják, látszó-
lag csak egy dologról kívánnak 
megemlékezni: az elhunyt jelle-
méről, arról, hogy miként viszo-
nyult a környezetéhez, milyen 
nyomot hagyott másokban.

A gyászbeszédek pillanatá-
ban hirtelen már nem az lesz a 
fontos dolog, hogy milyen egzo-
tikus helyre mentünk nyaralni, 
hanem, hogy az ott készült fo-
tón pontosan ki is állt ott mel-
lettünk,  van-e kivel felelevení-
teni az élményt. Egykori mun-
katársaink sem annyira a profi-
tot fogják elsősorban hiányolni, 
amit a cégnek termeltünk, sok-
kal inkább a közös beszélgetése-
ket, az együtt töltött időt. 

A Mispátim hetiszakaszban 
olvassuk: „Ha pénzt kölcsönzöl 
népemnek, a szegénynek mellet-
ted, ne légy irányában, mint a hi-
telező; ne vessetek rá kamatot” 
(2Mózes 21:24) mely a psát, azaz 
az egyszerű, szó szerinti értel-
me zésben a szegénynek nyújtan-
dó kölcsön tórai utasítása, ám a 

híres tóratudós, Jonatan Eibsütz 
rabbi fenti írásversnek egy alter-
natív magyarázatát közli. Esze-
rint a „tálve” (kölcsönözz) és a 
„lövijá” (kísérni) szavak azonos 
gyökbetűkkel rendelkeznek, így 
az általuk közölt tartalmak köl-
csönösen behelyettesíthetőek 
egy mással.  Ezen értelmezésben 
fenti idézetet egy kérdésnek is le-
het tekinteni, nevezetesen: „Mi-
kor ezen világból távozol, elég ha 
majd pénzed kísér? Az emberek, 
akikkel együtt voltál, s a szegé-
nyek, akiket támogattál lesznek 
társaid az örökkévalóságban.” 

Az örökkévalóság viszonyla-
tában az anyagi javak elporla-
dó, múlékony illúziók csupán, 
az igazi, maradandó értékeket a 
megcselekedett parancsolatok és 
a jótétemények jelentik. 

Éljünk autentikusan! Le-
gyünk életigenlők! Ragadjuk meg  
a napot! Mindezt azonban ne a 
délibábszerű hívságok hajszolá-
sá val tegyük, hanem már az evi-
lágban is lelkünk örökkévaló lé-
tére hangolva, az Isten által ne-
künk előírt törvényekben élve. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A furcsa kidus

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1951-ben vándoroltunk Hollan-
diából Kanadába, és Torontó-
ban telepedtünk le. Eleinte egy 
elhagyott épületben laktunk, 
mely a hitközség tulajdona volt, 
és mikvének szerették volna át-
alakítani. Népes család voltunk, 
tíz gyerekkel. Én már húszéves 
voltam, így dolgozni kezdtem, a 
fiatalabb testvéreim pedig isko-
lába jártak. A legkisebbek ott-
hon maradtak anyámmal. Obi 
akkor hároméves volt, Amina 
pedig alig kettő.

Nem volt könnyű a háztar-
tást vezetni. A mosáshoz vizet 
kellett melegíteni egy nagy dé-
zsában a tűzhelyen, majd felci-
pelni az emeletre, mert a fürdő-
szoba ott volt. Egyszer megtör-
tént a baj: Amina belezuhant a 
forró vízbe.

Anyám rögtön kikapta onnan, 
de a bőre már kezdett lehámlani. 
Gyorsan egy lepedőbe csavarta, 
és kórházba rohant vele. Nem tu-
dott angolul, de ahogy rohant az 
utcán és üvöltött, az emberek a 
segítségére siettek.

Később engem küldtek be a 
kórházba, hogy beszéljek az orvo-
sokkal, mert én tudtam egyedül 
jól angolul. Az orvosok semmi jó-
val nem biztattak. „Mondja meg a 
szüleinek, hogy nincs remény. Ez 
a gyermek meg fog halni. Valószí-
nűleg a holnapot sem éli meg”.

Nem tudtam közölni ezt a hírt 
a szüleimmel, ezért azt mond-
tam, hogy a helyzet nagyon sú-
lyos, de az orvosok mindent meg-
próbálnak. Apám érezte a helyzet 
kilátástalanságát, ezért a sógorá-
hoz, Chaim Mordechai Hodakov 
rabbihoz, a Rebbe titkárához for-
dult. Hodakov rabbi elmond-
ta a történteteket a Rebbének, 
aki közölte, hogy Amina meg 
fog gyógyulni és arra kérte apá-

következőt mondta: „Kérje meg 
a kórházat, hogy vizsgálják meg, 
hogy a helyes kezelést alkalmaz-
zák-e. Valami nincs rendben”.

Nem volt könnyű megkérdő-
jelezni az orvosok hozzáértését, 
különösen egy külföldi számá-
ra, aki alig beszélte a nyelvet. A 
Rebbe azonban úgy érezte, hogy 
valami nincs rendjén, és ebből 
erőt merítve apám eléjük állt a 
kérésével.

Kiderült, hogy Amina nem 
a megfelelő gyógyszert vagy in-
jekciót kapta. Nem emlékszem 
pontosan, hogy mi volt a prob-
léma, de a szüleim állhatatossága 
miatt végül orvosolták a hibát.

Amina egészen márciusig a 
kórházban maradt, utána otthon 
kezeltük. Mély sebei voltak és a 
kötéseket folyamatosan cserélni 
kellett. Ráadásul sem járni, sem 
felülni vagy felállni nem tudott. 
Mindent újra meg kellett tanul-
nia, de felépült, ahogy a Rebbe 
ígérte.

Egy alkalommal a Rebbe egy 
arany rubelt küldött Aminának, 
és azt kérte, hogy majd az eskü-
vője napján fordítsa jótékony-
ságra. Amikor eljött a nagy nap, 
így is tett, bár szerintem a rubelt 
megtartotta és az értékét adta 
adományba. Tizenhat gyerme-
kük született és már a gyerme-
keiknek is gyermekei születtek. 
Mindannyian egy csodának kö-
szönhetik az életüket.

Schulamit Bechhoffer

hászidok, megfogadták a Rebbe 
tanácsát. Gyorsan elterjedt a 
kidus híre, és sok lubavicsi há-
szid eljött. Ettek, ittak, táncoltak. 
Mindent beleadtak, mert tudták, 
hogy a Rebbe kérte a kidust. Mi-
után kiment a szombat, kide-
rült, hogy a Rebbének volt iga-
za. Amina az orvosok diagnózi-
sa ellenére életben volt. A Rebbe 
áldásának hatására megerősö-
dött a hitünk, és eltöltött minket 
a remény. A testvérem állapota 
azonban válságos maradt.

A következő vasárnap volt 
a második születésnapja és azt 
terveztük, hogy a kórházban 
köszöntjük fel. Ehelyett egyszer 
csak rendőrök jelentek meg az 
ajtóban. Nem volt telefonunk, 
ezért őket küldték a kórházból, 
hogy közöljék: Amina haldoklik.

Apám telefonált a Rebbének, 
aki ismét azt mondta, hogy min-
den rendben lesz. Dovid, a test-
vérem emlékszik, hogy akkor 
személyesen a Rebbével beszélt 
apám. „Ön rabbi. Az ön felada-
ta, hogy gondoskodjon a megfe-
lelő zsidó oktatásról és a kóser-
ságról a városban. Ön csak vé-
gezze a dolgát és az Örökkéva-
ló is azt fogja tenni” – mondta a 
Rebbe apámnak.

Amíg az orvosok folyamato-
san a legrosszabbra készítették 
fel a szüleimet, addig a Rebbe a 
reményüket táplálta. Ez tartotta 
bennünk a lelket hónapokon ke-
resztül, amíg Amina kritikus ál-
lapotban volt. Ez idő alatt több-
ször került váratlanul életve-
szélybe. Egy ilyen alkalommal 
apám felhívta a Rebbét, aki a 

mat, hogy adjon egy nagy kidust 
szombaton és anyámat is vonja 
be az előkészületekbe.

Furcsa érzés volt egy ünne-
pi kidusra készülődni, de a szü-
leim, bár nem voltak lubavicsi 

Amikor megérkeztünk, lát-
tuk, hogy nagyon rosszul van. 
Próbáltam elhúzni onnan anyá-
mat, de nem engedte. „Ő az 
én gyerekem, itt kell lennem”- 
mondta.

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 (31)

Kedd: Hászid történetek és mesék (42)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (43)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Minek örülsz?

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: Amikor Purim péntekre esik a pandémia alatt...

Schulamit Bechhoffer (1931-2018), Dov Yehudah 
és Sarah Shochet lánya, tanárként dolgozott Queensben, 

New Yorkban. Az interjú 2012-ben készült.

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

HERE’S 
my 

STORY THE IMPOSSIBLE  
KIDDUSH
MRS. SCHULAMITH BECHHOFER 

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת תולדות, א‘ כסלו, תשע״ט
Erev Shabbat Parshat Toldot, November 9, 2018
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When we first immigrated to Canada from Holland 
in 1951, we settled in Toronto. It took some 
months before we could buy our own home, 

and our initial accommodations were very primitive — in 
fact, we lived in an abandoned house which the Jewish 
community planned to make into a mikveh. But the place 
was free and it was temporary, so we made due.
We were a family of ten children. I was already twenty 
years old, and so I went to work, while my younger 
siblings went to school. The two youngest ones stayed 
home with my mother — Obi, who was three, and the 
baby, Amina, who was not quite two at the time. 
It was hard on my mother, because the house had no 
modern facilities and, to do the laundry, she had to boil 
water in a big pot on the stove, then haul it upstairs to the 
bathroom which was on the second floor. One day, when 
she was going back and forth, she returned upstairs to 
find Amina submerged in the pot of boiling water!
In a panic, my mother grabbed her and she immediately 
saw that her skin was coming off her. She wrapped 
Amina in a sheet, and rushed her to the Hospital for Sick 
Children. I don’t know how she managed this, because 
she didn’t speak English, but she ran out into the street 
screaming, and people helped her.
Later that same day — which was Thursday, November 
22, 1951 — I was sent to the hospital to talk to the doctors 
because I was the only one in the family who was fluent 
in English, having attended the Bais Yaakov seminary 
in London. The doctors’ prognosis was grim. “Tell your 
parents that there is no hope,” they said. “This child is 
going to die. She is not going to live out the day.”
I didn’t have the heart to tell this to my parents. So, 
instead, I said, “She is very, very sick, and the doctors are 
trying their best.”
Indeed, they were trying. They put her in a cast in order 
to minimize the exposure of the burned skin to the air 
and retain as much fluid in the tissues as possible. But 
they really didn’t think that this would help her survive.

Realizing the gravity of her condition, and not knowing 
who else to turn to, my father called his brother-in-law, 
Rabbi Chaim Mordechai Aizik Hodakov, who served 
as the secretary of the Rebbe. Rabbi Hodakov took the 
matter to the Rebbe, who said that Amina would be 
alright, and he instructed my father to make a communal 
kiddush that Shabbat, specifying that my mother be 
involved in the preparations.
It felt strange to us to be making a celebratory kiddush, 
but my parents — who were not Chabad chasidim — put 
on the kiddush because the Rebbe had instructed them to. 
Word spread in the neighborhood and many Lubavitcher 
chasidim showed up — they ate, they drank, they danced. 
They put their all into it, knowing the directive had come 
from the Rebbe, which meant it was important. And 
when Shabbat was over, we found out that the Rebbe had 
been right – Amina was still alive despite the doctor’s 
worst predictions.
We began to grasp the power of the Rebbe’s blessing, 
and our trust in G-d was renewed, as our hopes grew. 
Luckily, at that point we were still ignorant of the details 
of her condition. In a child this small, the heat from 
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Kóser konyha

Olajbogyós 
csirke

húsos, glutén és tojásmentes

A marokkói zsidók kony-
hája talán a legszínesebb az 
észak-afrikai zsidó kony-
hák közül. Az ízeket ellen-
tétek, kontrasztok jellem-
zik. Számtalan fűszert hasz-
nálnak és meglepő, krea-
tív módon válogatják őket 
össze egy-egy fogásnál, hi-
szen bennük az őslakos ber-
ber népesség ízei ugyan-
úgy megtalálhatók, mint  
az andalúziai konyhaművé-
szet és a bagdadi kalifátus 
főzési szokásai. Ezeket pedig 
a különböző zsidó közös-
ségekből Marokkóba rend-
szeresen érkező menekültek 
gasztronómiája tette teljessé.

8 csirkecomb
6 gerezd fokhagyma
4 ek. olívaolaj
1 doboz konzerv olajbogyó 
  (zöld vagy fekete)
3 paradicsom, meghámozva
bors ízlés szerint

A fokhagymát felaprítjuk vagy 
áttörjük és az olajon meg - 
futtatjuk (vigyázzunk, mert 
könnyen megég). Ezután a 
csirkecombokat is átsütjük. 
Hozzáadjuk a felkockázott 
pa radicsomot és a lecsöpögte-
tett, felszeletelt olajbogyót, 
va lamint a borsot. (Mivel a 
kon zerv olajbogyó nagyon 
sós, ehhez a recepthez nincs 
szük ség sóra.) Egy-másfél 
órán át főzzük lassú tűzön, 
fe dél alatt, végül rizzsel vagy 
kusz kusszal tálaljuk.

További marokkói receptek 
az Egység 138. számában

Mit tanulhatunk egy savanyú uborkától?
Továbbpörögnek a CTeen programjai

Már többször számoltunk be 
a CTeen ifjúsági szervezetben 
zajló izgalmas programokról. A 
Bassman házaspárt, Tzemmy-t 
és Sophie-t az sem állítja meg a 
közösségszervezésben és a prog-
ramok lebonyolításában, hogy 
hónapok óta csak az online tér-
ben találkoznak tizenévesekből 
álló csoportjuk tagjai. „A tiné-
dzsereknek különösen nehéz 
ez a helyzet, és nagyon feldobja 
őket, ha közösen csinálunk vala-
mit” – mondta Tzemmy. 

estet, egy New York-i vendégmű-
vész, Chana Labor vezetésével, 
aki Van Gogh inspirálta me nó-
rákat készített velünk. Volt egy 
savanyítós programunk, amikor 
savanyú uborkát készítettünk 

„Végül, de nem utolsósorban, 
tartottunk virtuális hávdálát is. 
Minden hozzávalót jó előre el-
juttattunk a cteens-es fiatalok-
nak, akik így velünk együtt ott-
honról búcsúztathatták a szom-
batot.” Ezen az esten Glitsenstein 
Smuel, vagyis Glici rabbi volt a 
vendég, akinek nagy sikere volt 
történeteivel. 

„Összességében semmi nem 
állíthat meg minket, hogy kap-
csolatban maradjunk és ünne-
peljük a zsidó büszkeséget” –

A programokhoz szükséges 
kellékeket mindig személyesen 
juttatják el a fiataloknak – ez az 
egyetlen alkalom, amikor szem-
től szembe találkoznak velük, de 
ezek a szabadtéren váltott monda-
tok és Bassmanék figyelmessége is 
nagyon sokat jelent a fiataloknak, 
akik mind otthonról tanulnak a 
középiskolák bezárása miatt. 

„Rabbi Pickle”-lel, vagyis a híres 
Shmuli Marcus-szal, az 8th Day 
zenekarból. Miközben a konzer-
válásról tanultunk, Shmuli na-
gyon fontos üzenetet is átadott 
a hagyományok megőrzésének 
fontosságáról.”

A programokon általában 20-
30 középiskolás vesz részt. Az al-
kotással vagy sütés-főzéssel elte-
lő programok mellett Kérdezd a 
rabbit alkalmakra is sor kerül. 

Akár Köves rabbi, akár Feldman 
Mussie rebbecen adja a válaszo-
kat, a fiatalok nem fogynak ki a 
kérdésekből és az izgalmas té-
mákból, amiket meg akarnak 
vitatni. 

mondta Tzemmy, aki arra kér 
mindenkit: ha ismer zsidó ti-
zenéveseket, akik még nem 
csatlakoztak a CTeens-hez, ad-
ják át nekik a hírt, hogy min-
denkit szeretettel várnak. Je-
lentkezni a tzemmy@zsido.com 
vagy a szofi@zsido.com email cí-
men lehet, és mindenki kövesse 
a Bassman házaspár programja-
it a @cteenhu instagram-oldalon 
és a Facebookon!

 

„Eddig csináltunk virtuális 
bár chesz-sütést, amihez előre ki - 
mértük és kiszállítottuk a hozzá-
valókat. Szerveztünk festészeti  


