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ברוכים הבאים
INTRO

hogy akkor örömmel közöljük: 
ez itt a lap eleje! (Nahát, pedig 
ez már a 3. oldal…)

Kedv. olv., a szerk. koptatja 
itt a bill.-et, h. bevezesse a leg-
frissebb (vö. periodicitás) lap-
számot, de egy bek.-ben már 
ennyi röv. is bőven sok, tehát a 
szerk. gépelési szokásairól e 
helyt ennyit.

Egy év is eltelt már, amióta 
legutóbb megjelent az évközi 
Szarvas Times. Tervbe volt vé-
ve több megjelenés is, sőt, már 
a munkálatok is elkezdődtek, 
szerzőink lelkesen szereztek, de 
a szerk.-nek végül sosem jutott 
elég ideje és energiája arra, 
hogy a saját elvárásainak meg-
felelő lapot összerakjon (c’est 
le manque de temps!). Vagy 
csak simán bénázott. Helyette 
viszont Szarva son töltötte a 
nyarat, a bringázás tábori sze-
relmeseinek nagyobb örömére. 
(Az őszről és a télről most nem 
beszélnénk, az esős volt és hi-
deg – majd havas és hideg.)

Most viszont újra tavasz van, 
és frappáns szlogenünk szerint 
a tavasz után mi jön? Bezony: 
közeledik újra Szarvas! Ráadá-
sul már jócskán benne vagyunk 
a mad richok felkészítésében is, 
így éppen ideje volt, hogy hírt 
adjunk magunkról, a nyarat 
előkészítő munkálatokról, vagy 
éppen az idei Szarvas nyílt nap-
ról, amikor is már megkezdő-
dött a nyári turnusokra való je-
lentkezés!

A tábor fenntartásához és 
működtetéséhez szükséges for-
rások sajnos ebben az évben is 
csak két turnus megtartását te-
szik lehetővé – viszont a látszat 

ellenére is sok minden történt 
ez ügyben: újabb lépéseket tet-
tünk a teljes önfinanszírozás fe-
lé, és örömmel tapasztaljuk azt 
is, hogy immár idehaza is ter-
jedni kezd az adományozás ci-
vil erénye (van is egy ezzel kap-
csolatos nagyszerű micve, de er-
ről majd pár bekezdéssel odébb): 
egyre többen döntenek úgy, 
hogy az elvárt részvételi díjon 
felül mások táboroztatásához is 
hoz zájárulnak. Azt azonban el-
mondhatjuk, hogy ez a két tu r-
nus talán még fontosabb is a 
számunkra (ha ilyen egyáltalán 
még lehetséges), ugyanis ennyi 
idő alatt kell megcsinálnunk a 
világ egyik legjobb táborát!

De most következzék néhány 
szó a belív tartalmáról is: szí-
nes beszámolókat olvashattok 
a madrichképzés ügyeiről és je-
lenlegi állásáról, van egy izgal-
mas interjúnk egy régi szarva-
sossal, aki Bamako-ralit is 
nyert már, de ezen kívül arról 
is mesélt nekünk, hogy mit is 
jelentett és jelent ma is az éle-
tében a tábor és a zsidó ifjúsági 
mozgalmak. Külföldi tudósí-
tást New York után ezúttal az 
Egyesült Királyságból olvas-
hattok – mit tegyünk, megle-
hetős angolszász orientációjú 
szerk. vagyunk (ám ünnepélye-
sen letesszük a nagyesküt, hogy 
legközelebb már egy mediter-
rán élménybeszámolót kaptok). 
Berlini rabbi barátunk kelet-
európai  meséje igazi személyi-
ségfejlődést fest le nekünk, és 
már csak az előtte való tisztel-
gés okán is folytatnánk Gedeon 
szarvasi kalandjait bemutató

( foytatás a következő oldalon)
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( foytatás ez előző oldalról)
képregény -sorozatunkat, de er-
re amúgy is van éppen elég 
okunk. Dr. Paszti tömören is 
színes úti beszámolói megírása 
mellett megtette sokak által várt 
első(?) lépéseit a memoáriroda-
lom keményre döngölt, ám rö-
gös útján, ez pedig méltán szá-
míthat az olvasók beleérző 
szimpátiájára – hogy egy enyhe 
képzavart is ideillesszünk. Mind-
ezek közben persze kísérletet 
teszünk az elmúlt nyár hangu-
latának felidézésére, még az a 
szerencse, hogy fotóink vannak 
dögivel, csak győzzük válogatni!

Tavaly szomorú eseményről 
voltunk kénytelenek beszámol-
ni a tábor online csatornáin, 

róla? Facebook! Ez pedig már 
annyira egyszerű, hogy nehezí-
tésképpen angolul regisztrál-
tunk: Szarvas Int’l Jewish Youth 
Camp. Viszont cserébe leírjuk 
ide magyarul is: Arckönyv (így 
legalább egálban vannak). Itt 
aztán találsz egy csomó nyári 
fotót, sőt, videókat is, de ide 
kerülnek fel a legfrissebb híre-
ink a táborról és az év közben 
zajló  szarvasos programokról is, 
meg itt lehet vadul ápolni az 
örök barátságokat a nyári spa-
nokkal (csoporttalálkozók meg-
szervezése ennél könnyeb talán 
soha nem lesz). Röviden: nem 
tudsz élni nélküle! (Mi van, még 
itt olvasol? Nyomás lájkolni!)

a szerk.

sokak számára teljesen váratla-
nul elvesztettük régi táborve-
zetőnket, azt az embert, akinek 
a neve egybeforrt a szarvasi tá-
boréval. A megjelenésünk ide-
je előtti napokban, április 11-
én múlt egy éve, hogy elhunyt 
Jichák Roth, a tábor apjaként 
tisztel Jickó. A Szarvas Times-
ban is igyekszünk illően meg-
emlékezni róla.

De legyen költségvetési ple-
náris vitanap a nevünk, ha csak 
búslakodni tudunk! Elmélyült 
szórakozást ígérve folytatódik 
Bokor és Vaker urak irodalmi 
igényű rovata: ezúttal a nyárra 
és a törődésre reflektáló, és egy 
a szabadulásról szóló mű, vala-
mint egy vámpír-pikareszk vár-

ja a nyájas olvasót. A szerzők 
egyre lelkesebbek, és ki tudja, 
egy szép napon talán még 
madrichként is visszatérnek a 
táborba.

Örömmel jelentjük, hogy ez-
úttal is van miért kinyitnia a la-
pot a legkisebbeknek: Chana 
Deutsch (régenvolt negeve sek-
nek: Steiner Anna) Simon bár 
Jochájról mesél nekik, sőt, Fri-
ci Mózes-története, egy finom 
recept és több rejtvény is vár 
rájuk!

Ja, még valami: ne feledd, 
hogy év közben is van Szarvas! 
Mert van olyan hely, ahol a leg-
több táborozó újra együtt le-
het. Te talán még nem hallottál 

OROsz+lány 
ברוכים הבאים

Hölgyeim és uraim, most 
pedig következzék az idei nyár 
programja! Aki a borítékot fel-
nyitja: Arnold. (Taps.)

Köszönöm a megtisztelő fel-
adatot! Tehát az idei nyáron a 
szarvasi tábor programja… (bo-
rítékzörgés) Törődj!

Nohát… mit is mondhatnék. 
Aki nem akar törődött lenni, 
az ne tö… Ja, nem úgy! (újabb 
papírzörgés, majd  egy szemüveg 
elő- és felvételének mással össze 
nem téveszthető hang jai).

Az idei programot ugyan el 
lehet mondani egy szóban is 

(ugye: törődj!), de azért jobb, 
ha mégis kibontja egy kissé az 
ember. Azt a szót talán már 
hallottad, hogy micve. Ez nem 
más, mint a zsidó hagyomány 
szerinti parancsolat elnevezése. 
Parancsolatból persze több is 
van (akkor mondjuk azt, hogy 
micvot, vagy magyar töb bes-
szám mal: micvék). A tízparan-
csolatot például a legtöbb em-
ber ismeri, ám ezen a tízen kí-
vül is van még sok egyéb micve. 
A zsidóság egyik leglényege-
sebb tulajdonsága éppen a mic-
véin (és azok sokaságán) ke-
resztül mutatkozik meg: a ta-

nítás maga kb. egy erkölcsi kó-
dex, ami megmondja, hogyan 
kell cselekednünk ahhoz, hogy 
jó és hasznos életet éljünk: van 
például micve arra, hogyan 
kell az elesetteken segíteni, ho-
gyan bánjunk egymással, ho-
gyan rendezzük az adósságain-
kat, de arra is, hogyan bánjunk 
a természettel, sőt, hogyan és 
miként együnk és igyunk! (Bin-
 gó! Ez a kasrut, a kóserság.) 
Van itt azonban egy fontos kö-
vetelmény: nem elég csak tud-
ni, hogy mi a jó, de ezt a jót 
gyakorolni, tenni is kell. Az 
idei nyári program éppen arról 
szól majd, hogyan és miképpen 
értelmezheti ezeket a tanításo-
kat egy XXI. századi ember itt, 
Európában. De semmi bigott-
ság! Megpróbáljuk közösen 
felfejteni azt, lehet-e akár ma is 
érvényes üzenete a zsidóság ősi 

erkölcsi, etikai hagyományának, 
és ennek vajon lehet-e hatása a 
vallásos értelmezés keretein kí-
vül is (sőt!). (Eláruljam? – a 
szerk.) Vagyis arról szól az egész, 
hogy törődj azzal, hogyan élsz a 
világban, hogyan élsz a többi 
ember között.

Izgalmasnak ígérkezik hát a 
program, legalább is a mad ri chok 
eléggé rákaptak a témára, vol-
tak már  nagyszerű előadások 
és nagy viták is a felkészülés 
alatt. Ráadásul ez olyan gondo-
latkör, amiről a legnagyobbak-
nak (her mon) és a legkisebbek-
nek (ne gev) egyaránt izgalmas 
programokat lehet majd tarta-
ni (erről is szóló cikkünket l. a 
11. oldalon – a szerk.).

A felhozatal tehát ígéretes. 
Akkor mi van még hátra?…

Ja, a jelentkezés!
Arnold

3-2-1
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Szarvas Times: Na, hát 
kezdjük rögtön ott, hogy ta-
valy megnyertétek a Budapest-
Bamako-ralit, amihez ezúton 
is gratulálunk!

Lacipeti: Köszi… (Vigyorog.)
SzT: Szóval, a rali: hogy 

nézett ki ez az egész? Mi volt 
egész pontosan a te dolgod 
ebben a teamben?

LP: Négyen voltunk a csa-
patban. Én már másodszorra, 
de volt, aki negyedszerre, vi-
szont most először volt határo-
zottan az a célunk, hogy nyer-
jünk. A csapatkapitány hívott 
fel még előtte nyáron, hogy 
menjek, mert össze akarja szed-
ni a csapathoz az elmúlt évek-
ből a legjobbakat, akikkel 
együtt dolgozott. Az én felada-
tom konkrétan két dologból 
állt: feladatmegoldás és kom-
munikáció.

SzT: Ilyenekre is szükség 
van egy autóversenyen?

LP: A Budapest-Bamako-
rali több dologban is különbö-
zik más versenyektől, például a 
Dakartól. Egyrészt, ez egy 
amatőr verseny. Másrészt pe-
dig, ez nem egy sima gyorsasá-
gi verseny. Napi 20-25 felada-
tot kell megoldani menet köz-
ben. Ezek térképészeti, logikai, 
felderítős, keresős, kommuni-
kálós feladatok. Konkrétan 
egy nagy Somer-tábor, vagy 
egy nagy Szarvas, csak a siva-
tagban. Nagyon hasonlít egy 
ás-lájlára az erdőben, csak itt 
van alattunk egy 250 lóerős au-
tó, közben meg kell tenni 9000 

km-t kőkemény terepen, és így 
kell teljesíteni a feladatokat. 
Egyébként itt rögtön meg kell 
jegyeznem, hogy iszonyú sokat 
köszönhetek Szarvasnak, meg 
a Somernek, mert az ott töltött 
10 év egy csomó feladatra ab-

szolút felkészített. Egy tábor 
vagy egy esti program előkészí-
tése, a különböző állomásos 
progik, vagy akár az, hogyan 
rejtünk el az erdőben dolgokat, 
amiket a chanichoknak később 
meg kell találniuk; ezekből a 
tapasztalatokból nagyon sokat 
tudtam hasznosítani.

SzT: Például?
LP: Volt olyan feladat, hogy 

a sivatagban kaptunk egy ko-
ordinátát, és akörül keresgélve 
meg kellett találnunk egy be-

tűt, amit felfestettek egyre az 
ezer szikla közül. Én, ahogy ki-
szálltam az autóból, valahogy 
megéreztem, hogy merre kell 
elindulni, mert tudtam, hogy 
én hova rejteném. Egyenesen 
odamentem, ahol eldugták. 

Egyrészt emiatt hívtak vissza, 
mert már amikor először vol-
tam, akkor sem értették, hogy 
amit mások hosszan keresgél-
nek, azt hogyan találom meg 
egyből. Másrészt nem volt iga-
zán olyan a csapatban rajtam 
kívül, aki jól tud kommunikál-
ni. Erre főleg azért volt szükség, 
hogy még sok feszültség esetén 
is jó viszonyban tudjunk ma-
radni a versenybírókkal; ha 
például reklamálni, vagy óvni 
kell, mondjuk, meg kell védeni 

a csapatot, hogy az adott fel-
adatot tényleg elvégeztük. Ez 
sikerült is: az első perctől fog-
va szót értettem velük. Dögivel 
voltak más csapatokban autó-
szerelők, vagy hobbi-verseny-
zők, autómániások, akik ha 

nem is bunkók, de egy picit 
nyersebbek voltak. Ami egyéb-
ként érthető, mert napi 12-14 
órákat ültünk az autóban, Eu-
rópában még megfagytunk, 
utána szétizzadtuk magunkat a 
sivatagban, szétrázott minket a 
kősivatag, és végig iszonyato-
san fáradtak voltunk. Aztán 
amikor végre éjszaka kiszáll-
tunk a kocsiból, sokszor még 
menni kellett a versenybírók-
hoz, akik belekötöttek egy-egy 
megoldásunkba, vagy egysze-

szaRVas-sOMeR-baMakO
Egykor madrich, korcsoportvezető, saliach, ma médiamunkás, rendező és fotós. Szeret 
komplex feladatokat megoldani és komplex történeteket elmesélni.
Szarvasi arcokat bemutató sorozatunk újabb állomásához érkeztünk: interjúalanyunk 
egyike azoknak a régi motorosoknak, akik a tábor első éveiben ott voltak, aztán cha
nich ból madrichhá, majd madrichból korcsoportvezetővé lettek. Lacipeti – színes és 
erős egyéniség, nem véletlen, hogy a legtöbben a becenevén ismerik. Azoknak, akik a 
kilencvenes években jártak Szarvason és egy turnusban voltak vele, vagy a someresek 
több generációja számára sem kérdés, hogy ki ő. A szélesebb közönség a tavalyi Bu da
pestBamakorali nyertes csapatának tagjaként figyelhetett fel rá.
Nógrádi Noá ült le vele beszélgetni a homokdűnék között megoldandó feladatokról, 
fényképezésről, rendezésről, no meg a zsidóságáról.

László Péter tévé- és filmrendező, fotós, Lacipeti
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rűen nem fogadták el. Sokszor 
nem volt egyértelmű a feladat. 
Ehhez pedig kellett egyfajta 
stílus és vérmérséklet.

SzT: És amikor épp nem 
volt feladat, akkor simán csak 
autóztatok? Hogy nézett ki egy 
átlagos nap időbeosztása?

LP: Általában reggel fél öt-
kor volt az eligazítás, akkor el-
mondták, hogy aznap körülbe-
lül mire lehet számítani: hol 
lesz tankolási lehetőség, meny-
nyi vizet vigyünk magunkkal, 
felhívták a figyelmünket bizo-
nyos veszélyekre, megkaptuk a 
feladatlistát, és a hozzávetőle-
ges útvonalat. Ezután rögtön 
elindultunk, az előző napi be-
érkezési sorrendben. Általában 
minden nap elsők, másodikak, 
vagy harmadikak voltunk, te-
hát az elsők között indulhat-
tunk. Bepötyögtük a GPS-be a 
megkeresendő koordinátákat, 
ami már magában majdnem 
egy teljes óra volt, annyira rá-
zott az út. Ráadásul két kütyüt 
is használtunk, hogy biztosra 
menjünk. Úgy határozták meg 
az útvonalakat, hogy ne hasz-
náljunk kiépített műutakat: 
össze-vissza, terepen át, vagy 
olyan ösvényeken, amiken va-
laha már járt kocsi, de nem te-
kinthetők útnak. Menet köz-
ben kétségtelenül volt olyan, 
hogy a hátsó ülésen utazóknak 
úgy húsz percig-fél óráig nem 
volt dolguk, de azért a navigá-
cióban ilyenkor is tudtunk va-

lamennyit segíteni. Pláne, ha 
olyan feladatot kaptunk, ami-
nek nem voltak megadott ko-
ordinátái, hanem csak valamit 
ki kellett szúrni távolról. Volt 
olyan, hogy „az út során vala-
hol egy kikövezett vízelvezető 
három oszlopa ágaskodik az ég 
felé, és van rajta egy felirat a kö-
vetkező feladatról”. Egész nap 
mindannyiunknak figyelni kel-
lett arra, hogy hol van az a há-
rom oszlopos kikövezett vízel-

vezető, és egy idő után már 
mindent annak néztünk, és 
persze hogy épp mögöttünk 
jött két másik csapat, amikor 
pár száz méterrel előttünk va-
lóban észrevettük. Ha megál-
lunk, persze ők is megállnak, 
hogy elolvassák a kihelyezett 
feliratot. Felkiáltottam: álljunk 
félre, csináljunk úgy, mintha 
pisilnénk! Így is tettünk, a töb-
bi csapat meg jól elment mel-
lettünk, nem vették észre a víz-
elvezetőt, és így a feladatot sem 
teljesítették. De volt egy hason-

ló dolog, amit viszont 
rögtön az aznapi út-
vonal elejére tettek. 
Ha addig nem jutok 
el a feladatlap végéig, 
hogy végigolvassam, 
akkor elmentünk vol-
na mellette. Úgyhogy 
ilyen jó kis cseles dol-
gok voltak.

SzT: Ha nem in-
diszkrét a kérdés, kí-
váncsi volnék rá, ho-
gyan oldottátok meg 
ezeket a praktikus 
dolgokat. Mondjuk 
al vás, zuhanyzás… 
Vagy egyebek.

LP: Az elején Eu-
rópában még kisebb 

motelekben aludtunk, Afriká-
ba érve pedig maradt a sátor, 
az Atlaszon szerencsére 3-5 fok 
alá nem ment a hőmérséklet. 
Az adott célnál mindig volt egy 
elkerített rész, ott táborozott 
le éjszakára az egész társaság. 
Zuhanyozni csak kb. háromna-
ponta volt lehetőségünk. A vé-
cézést megpróbáltuk mindig a 
beérkezés utánra, vagy az indu-
lás előttre időzíteni, de ha ez 
nem sikerült, akkor a sivatag-

ban az a szabály, hogy gödröt 
kell ásni, utána a használt pa-
pírt meggyújtani, és az egészet 
betemetni. A pisilést meg út 
közben összehangoltuk, hogy 
ne legyen időveszteségünk. A 
kajálást főleg konzervekkel tud-
tuk le, út közben vettünk vizet, 
kenyeret, arra az egy percre 
megálltunk valahol egy kis bó-
dé előtt, valaki beszaladt.

SzT: Várj csak, hány nap 
volt ez?

LP: Összesen két hét, vagyis 
14 nap.

SzT: Jut eszembe, csajok 
voltak?

LP: Voltak, voltak. Például a 
két szépségkirálynő, meg velük 
egy fókuszos riporter. De a két 
csaj vezetett végig. Igazából ők 
nem versenyeztek, de szépen 
végigmentek a távon.

SzT: Mi volt a helyzet az 
idei versennyel?

LP: Tavaly elértük, amit 
szerettünk volna, nyertünk, és 
ennek az egyik jutalma az volt, 
hogy felkértek minket, találjuk 
ki az idei útvonalat és a felada-
tokat. Az ősszel egy hónapot 
kellett volna Afrikában tölteni 
ezzel, de sajnos, vagy talán sze-
rencsére nem tudtam elmenni, 
mert sokat dolgoztam. Ver-
senybírók lettünk volna idén, 
de az már nem annyira izgi, in-
kább máshova utaztam fotózni 
januárban, de az egy másik 
sztori… 

SzT: Visszatérve még egy 
pillanatra a feladataidhoz: 
hob biból dokumentáltad vé-
gig az utat, vagy mert kellett?

LP: Nem, hát ez kötelező 
volt. Mindenkin volt egy kar-
szalag a saját csapata számával, 
azt kellett lefényképezni az 
adott feladatokkal a háttérben. 
Ezzel tudtuk bizonyítani, hogy 
tényleg ott voltunk.

SzT: De nem csak ilyen fo-
tóid készültek…

LP: Nem, nem, egy csomót 
fotóztam magamnak. Vittem a 
teljes fotóapparátust, ami ön-
magában 8 kiló. Azok nélkül 
én egy tapodtat se mozdulok. 
Az ott készült fotók nagy ré-
szét inkább dokumentációs 
céllal készítettem, megmutatni, 
hogy milyen helyeken jártunk, 
de egyébként nagyon kevés 
ilyesmit csinálok. Amit én sze-
retek fotózni, azok arcok, em-
berek, történések. Tehát min-
denképpen ember legyen a ké-
pen, mert nekem az arcok 
mondanak el valamit egy nép-
ről, egy embercsoportról, vagy 
esetleg egy személyről. Azt 
gondolom, egy tájat nem ad 
vissza egy tájkép. Mert ahhoz 
kell neked az a szag, a szél, a 
páratartalom, azok a színek, fé-
nyek, az a minden. Tud na-

egy 2006 óta létező, fapados 
Dakarként is számon tartott 
autóverseny, és idén immár 
hatodik alkalommal indult 
útnak. A versenyt az 1979-ben 
életre hívott Párizs-Dakar-rali 
inspirálta, de a Budapest-
Bamako sokkal inkább a ka-
landos, romantikus oldaláról 
közelíti meg Afrikát (aki olva-
sott valaha légiós Rejtő-regé-
nyeket, annak nem kell tovább 
magyarázni). Nincsenek meg-
kötések a nevezésnél, bármi-
lyen, az utcákon is használt 
járművel el lehet indulni.
A verseny jellemzően minden 

év januárjában startol Buda-
pestről, és Magyarország után 
áthalad Ausztria, Olaszország, 
Franciaország, Spanyolország, 
Marokkó, Mauritánia, Szenegál 
és Mali területén, majd körül-
belül két hét elteltével, mint-
egy 9000 km megtétele után 
Mali fővárosában, Bamakóban 
ér véget. 2012-ben a verseny 
már érinteni fogja Gambia és 
Bissau-Guinea területét is.
2009-től a résztvevők két ka-
tegóriában indulhatnak: ver-
seny, illetve túra. A két kategó-
ria résztvevői külön útvonalon 
haladnak, és a versenyzőknek 

feladatokat is meg kell oldania 
a rali közben.
Az induló csapatok ajándéko-
kat, adományokat gyűjtenek a 
helyieknek, amelyeket ők ma-
guk, vagy a külön e célból indí-
tott kamion visz ki a világ 5. és 
6. legszegényebb országába, 
Mauritániába és Maliba.
Bár tavaly a Külügyminiszté-
rium javaslatára a szervezők 
két nappal az indulás előtt 
megváltoztatták az útvonalat, 
így a futam néhány nappal ko-
rábban Agadirban ért véget, a 
marokkói szakaszok így is em-
bert próbálóak voltak.

A  B u D A P E S T - B A M A K O - R A L I

„Az igazság az, hogy én egy
fotós családba születtem bele.

Egy darabig ágáltam ellene, hogy 
én is fotós legyek, mert hát ha az 
ember családja azt csinálja, akkor 

én nehogy már azt csináljam,
de aztán nem tudtam elkerülni.”
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gyon szép lenni, de az igazi él-
ményt, hogy ott vagy, nem ad-
ja vissza egy kép. Ezzel szemben 
egy arckifejezés, egy mozdulat, 
az visszaadhatja annak az em-
bernek a gondolatait. Két em-
ber közti interakció pedig ren-
geteget elárulhat róluk, az éle-
tükről, azok komplett történe-
tek lehetnek. Én ilyen egész 
történeteket szeretek mesélni, 
és mindig arcokat, mindig em-
bereket fényképezek.

SzT: És a nagyközönség-
nek tetszenek a történeteid?

LP: Szeretik nézegetni őket, 
meg beszélgetni róluk. Néhány 
kiállításom is volt már, ha jól 
emlékszem, az első a Somerben, 
még nagyon régen.

SzT: Akkoriban kezdtél el 
fotózni? 

LP: Az igazság az, hogy én 
egy fotós családba születtem 
bele. Egy darabig ágáltam elle-
ne, hogy én is fotós legyek, 
mert hát ha az ember családja 
azt csinálja, akkor én nehogy 
már azt csináljam, de aztán 
nem tudtam elkerülni. Egyéb-
ként is képekkel kapcsolatos 
helyeken dolgoztam, dolgo-
zom, és alkotok.

SzT: Ha itt tartunk, mi a 
kenyérkereső munkád?

LP: A tévében dolgozom, 
rendezőként és technikai ren-
dezőként, illetve filmeket sze-
retnék csinálni. Van két kisjá-
tékfilmem, a második, a Fel-
nőtt film tavaly ment a Film-
szemlén, azóta pedig már 
138.000-en töltötték le – google 
it: László Péter Felnőttfilm. 
Most is készül egy, a harmadik 
kicsi, aztán jövő nyáron aka-
rom leforgatni az első nagyjá-
tékfilmemet, az Ádámcsutkát. 
Már nem kell hozzá sok. 110 
millió, amiből már 60 megvan! 
(Felnevet.)

SzT: Nézegetve a honlapo-
dat, meg hallgatva téged, szem-
beötlő, hogy mennyi rengeteg 
dolgot csinálsz. Dolgozol a 
tévében, fotó, film, Bamako, 
utazások… De mi az, amiben 
a leginkább otthon érzed ma-
gad, ami a leginkább a te vi-
lágod?

LP: A tévé az, amit megta-

nultam. Elvégeztem a Filmmű-
vészetit, utána nagyon sok ta-
pasztalatot szereztem, a legkü-
lönbözőbb rendezők mellett, 

és nagyon sok műsorban dol-
goztam. Mondhatni, hogy az 
elmúlt tizenöt év alatt, ameny-
nyire lehetett, megtanultam a 
tévécsinálást – és nem véletle-
nül fogalmaztam így. Persze az 
ember minden nap tanul vala-
mi újat, fejlődik, mindig tud 
még jobbat, még többet csinál-
ni, és mondjuk most már a leg-
vadabb tv-műsorok megrende-
zésére is felkérhetnek, nem ije-
dek meg tőle. E pillanatban ez 
a terepem, de a televíziót konk-
rétan a szem rágógumijának 
tartom. Úgy érzem, nem ho-
zunk létre igazi értéket. A mű-
sorok megrendelői nagyon 
szűkre szabják a kereteket, nem 
lehet belevinni túl sok kreativi-
tást, pláne olyan mondanivalót, 

amit én fontosnak tartok. Ro-
hangászol, mint egy mérgezett 
egér a gyufaskatulyában, nehéz 
kihozni belőle valamit, ami 

szép, ami jó, ami értékes, és et-
től nem érzem magam határta-
lanul jól. Tehát függetlenül at-
tól, hogy ebben otthon vagyok, 
nincs benne a szívem. Mert 
azért én többet szeretnék adni: 
szórakoztatni szeretnék, a ma-
gam módján – és gondolkod-
tatni. A film az, amiben ezt 
meg tudom tenni, abszolút ezt 
az irányt érzem a sajátomnak, 
a világomnak. Meg is fogom 
szervezni a hátteret, ami kell 
hozzá, mert soha semmiben 
nem hittem ennyire, mint eb-
ben a filmben. A kis csapattal, 
akikkel a filmjeim forgató-
könyveit írjuk, úgy érzem, ma-
radandót tudunk alkotni. Gye-
rekkoromból, tinédzserkorom-
ból több olyan filmre is emlék-

szem, amik nemhogy befolyá-
soltak, hanem irányt is mutat-
tak az életben. Amiket ha nem 
láttam volna, most más lennék. 

Hiszem, hogy én is tudok olyat 
mutatni az embereknek, ami-
től elgondolkoznak, amitől 
kapnak egyfajta irányt, vagy 
legalábbis egy pozitív impul-
zust. Összegezve tehát: a filme-
zés az eszközöm az álmaimhoz, 
a tévé a munkám, a fotó a hob-
bim. A Bamako, és az utazás 
pedig még csak az se. De félre 
ne értsd, nagyon szeretem, sze-
rettem ezeket is. Próbára kel-
lett tennem magamat.

SzT: És sikerült a próba, 
sőt, nyertetek. Mit is lehetett 
ott nyerni?

LP: Egy ötven centis kupát 
kaptunk, négyen. De ez nem is 
erről szólt. Hihetetlen, hogy 
négy ember beül egy autóba, és 
két héten át, napi huszonnégy 

„Azért én többet szeretnék adni: szórakoztatni szeretnék, 
a magam módján – és gondolkodtatni.

A film az, amiben ezt meg tudom tenni,abszolút ezt az 
irányt érzem a sajátomnak, a világomnak.”
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kat, a légkör az emberek között, 
a kreativitás használata, hogy 
hogyan lesz egy ötletből prog-
ram, hogy hogyan lehet valami-
nek a lényegét meglátni, meg-
láttatni, hogyan jutsz kompro-
misszumra emberekkel, hogyan 
oldasz meg problémákat… Ro-
bival (László Róbert, Peti öccse, 

politológus – a szerk.) sok-
szor beszélünk arról, 
hogy a mai napig 
ebből élünk. Szóval 

ez valami hihetetlen 
többletet ad az 

egész további 
életre.

úgy alakul, hogy később akár 
majd külföldön is.

SzT: Mi az, amit az eddigi 
tapasztalataidból átadnál a 
Szarvas Times-ot forgató if-
júságnak?

LP: Nagyon szeretném ki-
emelni, hogy mennyit kaptam 
Szarvastól és a Somertől. A 
mai napig abból építke-
zem. Amennyit, és aho-
gyan én ott beszél-
gettem, ahogy mi 
együtt gondolkoz-
tunk, gondolkoz-
tattuk a cha ni-
cho kat és a kez-
dő mad ri cho-

tök, meglátjuk. Ebben a pilla-
natban más témák kötnek le, 
mást tartok fontosabbnak át-
adni, de ez nem jelenti azt, 
hogy nem foglalkoztat a kér-
dés. Több ötlet is felmerült 
már bennem ezzel kapcsolat-
ban. A fejemben van, bennem 
van. Azt gondolom, hogy ez az 
enyém, ez kitörölhetetlen, na-
gyon sokat jelent nekem, egé-
szen kisgyerekkorom óta. Szé-
pen lassan csöppentem bele: 
bár származás szerint nem kér-
dés, hogy honnan jövök, de a 
szűk családom elég lazán kezel-
te a zsidóságot, a Somer meg 
Szarvas révén kerültem bele 
valódi mélységekig, ezektől 
kaptam annyi mindent. Ennek 
köszönhetem gyakorlatilag azt 
is, hogy milyen vagyok; hogy 
jól kommunikálok, hogy tu-
dok szervezni. A zsidósággal 
együtt ezeken a helyeken kap-
tam egyfajta mentalitást is. Így 
a kettő nekem összefügg. És 
most egyelőre ezeket a dolgo-
kat hasznosítom abból, amit 
ott kaptam: a szervező- és 
kommunikációs készséget, és 
azt, hogy milyen kreatív mó-
don oldok meg szituációkat az 
életemben. Az identitás-részét 
még nem használtam, várat 
magára. El fog jönni a pilla-
nat…

SzT: Mik a terveid?
LP: Most úgy érzem, bármi-

lyen nehéz is manapság, de ne-
kem a film a jövőm. Először 
Magyarországon, de remélem 
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órán keresztül együtt 
van. Idegen emberek-
ről van szó. Teljesen 
máshonnan jöttünk, 
más kultúrkörből, más 
habitussal, szinte nem 
is volt közös pontunk. 
Ez a tolerancia magas-
iskolája. Amit ott ta-
nulsz magadról, az va-
lami elképesztő. Úgy 
állsz hozzá, hogy csak 
a győzelem létezik. Ezt 
az autót el kell juttatni 
Bamakóba, be kell vele 
érni a célba úgy, hogy 
minden feladatot meg-
oldunk, és közben egy-
szerűen nem veszhe-
tünk össze. És ez volt az, ami 
miatt elmentem: hogy kipró-
báljam magamat egy olyan szi-
tuációban, amit itthon, vagy a 
legtöbb helyen soha nem él-
hetnék át. Amit nyertünk, az 
leginkább a büszkeség, hogy 
megcsináltuk, és az élmény.

SzT: Térjünk vissza egy pi-
cit arra, amit az előbb mond-
tál a fotózásról. Azt mondtad, 
hogy népeket, embercsopor-
tokat, és a hangulatukat, tör-
ténetüket akarod lencsevégre 
kapni, megeleveníteni a ké-
peiden. Ennek kapcsán a 
munkáidban visszaköszön a 
zsidó identitás témája is? 
Vagy tervezel ilyen témájú fil-
met, fotósorozatot?

LP: Hát Izraelben fotóztam 
már néhányszor, az egyik ké-
pem nyert is díjat a Pixraelen. 
De eddig úgy igazán nem je-
lent meg a munkámban a zsidó 
identitás.

SzT: Talán félsz a skatulyá-
tól?

LP: Nem azért, egyszerűen 
így alakult. Amikor az ember 
kikerül a főiskoláról és elkezd 
dolgozni, minden munkalehe-
tőségnek örül. Sokáig nincs 
döntéshelyzetben. Mentem, 
ahova hívtak, amerre vitt az 
élet. Olyan helyekre kerültem, 
a show-műsorok, a játékok, a 
kvízek, vetélkedők világába, 
amiknek a zsidósághoz nem 
volt közük. Azt, hogy a zsidó-
ság megjelenik-e majd a fil-
mekben, amikről már én dön-

1976. február 1-jén született, 
fotós családból származik, ő 
maga a húszas évei elején kez-
dett el fényképezni. 1995-ben 
érettségizett az Anna Frank 
Gimnáziumban. A kilencvenes 
évek első felében a Szarvasi 
tábor madrichja, majd korcso-
portvezetője. Szarvas mellett 
aktív részt vállalt a Hasomer 
Hacair cionista ifjúsági szer-
vezet működtetésében, mad-
rich ként, saliach ként, azaz a 
szervezetet vezető kiküldött-
ként, majd gazdasági vezető-
ként is munkálkodott. 1995-

től dolgozik tv-műsorokban és 
filmekben (pl. Jancsó Miklós-
sal, és asszisztensként Steven 
Spielberg München című film-
jén is dolgozott), 2000-ben 
diplomázott a Színház- és Film-
művészeti Egyetem szerkesztő-
adásrendező szakán. 2001 óta 
rendez önállóan videoklipeket, 
koncerteket, tv-műsorokat, ed-
digi önálló filmjei: Oldalbordák 
(2006, rövidfilm), Felnőttfilm 
(2009, rövidfilm). Most első 
nagyjátékfilmjére készül, me-
lyet tervei szerint 2011 nyarán 
forgat. A Felnőttfilmről: „2009 

októberében, két éjszaka alatt és 
teljesen önköltségből forgattuk le 
9 színésszel, és egy 30 fős stábbal 
a filmet, amelynek forgatóköny
vén két hónapig dolgoztunk az 
írócsapatommal. A stáb és a 
színészek nagy része ingyen, a 
többiek a szokott ár töredékéért 
jöttek el. Technikát, utómunkát 
is nagyon kedvezményes áron 
kaptunk. Igazi alkotóközösség 
jött létre, kimondhatatlanul há
lás vagyok érte mindenkinek. 
És nem is volt egyszerű a stáb 
dolga, hiszen a forgatáson olyan 
tempót voltam kénytelen dik

tálni, ami lehetővé tette, hogy 
a kitalált 230 snittet fel is tudjuk 
venni. Aztán a hangkeverésnél 
ezt még megtoltuk, és 1500 
hangsnitt ad komplex miliőt a 
mozinak. De minden befektetett 
energiát, forintot, percet ezer
szeresen viszonoz az a rengeteg 
visszajelzés, amelyeket a bemu
tató óta kapokkaptam.”
 László Péter weboldala: 
peterlaszlo.eu. Itt ízelítőt kap -
hatsz a Felnőttfilmből, az Ol-
dalbordákat meg is nézheted, 
és megtalálhatod jó néhány 
fotóját is.

L Á S Z L Ó  P É T E R
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Ez alkalommal egy közép-
európai mesét szeretnék vele-
tek megosztani. Egy igazi 
Lauder-mesét. Hol volt, hol 
nem volt…

1988-ban, amikor már tudni 
lehetett, hogy közel a rendszer-
váltás, egy kilenc éves budapes-
ti kissrác meglátott egy kiírást 
az általános iskola hirdetőfa-
lán: egy helyi katolikus temp-
lomban vasárnaponként Bib-
lia-tanulás indul. Mivel kis hő-
sünket mindig is lázba hozták 
az érdekesebbnél érdekesebb, 
akciódús bibliai történetek, 
hazaérve megkérdezte édes-
anyját, hogy járhatna-e a vasár-
napi órákra.

Az édesanya, miután az első 
sokk után újra levegőt tudott 
venni, így felelt: „Kisfiam, be-
szélnünk kell. Na, kezdjük az 
elején…” Aztán két hét múlva a 
fiú elkezdett járni a Nagyfuva-
ros utcai zsinagóga vasárnapi 
Talmud-Tórájára, amit akkori-
ban a körzet nagy tiszteletnek 
örvendő rabbija, a tavaly el-
hunyt Raj Tamás vezetett.

Az évek alatt a kissrác érdek-
lődése a zsidó hagyományok és 
a Tanach iránt egyre nőtt. A 
Talmud-Tórán hallott az akko-
riban induló Lauder Javne Zsi-
dó Közösségi Iskoláról, és kérte 
szüleit, hadd járhasson ebbe a 
suliba. A szülők beleegyeztek. 
Ráadásul még az 1991-es isko-
lakezdés előtt elengedték fiú-
kat a Bnei Akiva által szerve-
zett háromhetes izraeli útra. 
Mikor a srác visszatért az uta-
zásról, az egyik első kérdése, 
amit még a repülőtérről haza-
fele menet feltett, hogy miért 
is nem tartanak otthon kósert. 
Az anya – nagyon bölcsen – 
azt mondta: „Lehet róla szó, 
de akkor nincs több párizsi.” 

„Hát… akkor annyira nem is 
fontos.” – válaszolta a fiú.

Teltek a lauderes évek, és az 
immáron fiatalemberré érett 
hősünk sokat tanult a zsidó-
ságról, a hagyományokról, de 
ez a gyakorlatban nem jelen-
tett sokat. Az iskola első pár 
évében szülei nem engedték le 
Szarvasra táborozóként, 
f é l t e k , 
hogy az 
i z r a e l i 
út hatá-
sa immá-
ron sok-
kal erő-
sebb lesz, 
később pe-
dig már a 
fiút sem iga-
zán villa-
nyozta fel a 
nyári tábor 
ötlete.

A fiatalem-
ber, tanulmá-
nyainak kö-
szönhetően 17 
évesen kikerült 
az évente Izrael-
ben megtartott 
nemzetközi Bib-
lia-versenyre, és a 
készülődés közben 
rájött, hogy két és 
fél hetet fog eltölte-
ni a számára ismeretlen vallá-
sos környezetben. Nem akart 
kilógni a sorból, nosza, elővet-
te a tanárától, Oláh Jánostól 
kapott Sámuel imája című zsi-
dó imakönyvét, és két hét alatt 
megtanulta követni a héber 
nyelvű imákat.

Amikor hazajött az izraeli 
útról, úgy döntött, hogy sze-
retné az ott szerzett tapasztala-
tait tovább mélyíteni, ezért 
hétfőnként és csütörtökönként 

elkezdett lejárni a Nagyfuvaros 
utcai zsinagóga minjenjébe (a 
minjen tíz felnőtt – pontosab-
ban bár micvá kort betöltött – 
zsidó férfi; a közösségi imához 
szükséges létszám). Ráadásul 
ekkor kapta meg a jogosítvá-
nyát, és meggyőzte szüleit arról, 
hogy a veze-

tést a 
legjobban úgy tudja gyakorol-

ni, hogy hétfőn és csütörtökön 
reggel hétre kocsival elmegy a 
VIII. kerületbe, majd onnan fel 
a Budakeszi útra. A minjenbe, 
néhány kivétellel, szinte csak 
idős emberek jártak. Hősünk 
itt döbbent rá, hogy ha nem 
kezdi el megtanulni, hogyan 
kell előimádkozni, akkor pár 
év múlva senki sem marad, aki 
ezt meg tudná tenni. A hagyo-
mányokról nem elég tanulni, 
azokat csinálni is kell.

ich bin ein berliner
ein berliner aus szarvas
T h e  l i f e  o f  o ’ b r i a n Eljöttek az egyetemi évek, a 

fiatalember úgy döntött, hogy 
a Műszaki Egyetemen tanul to-
vább. 1998-ban néhány barát-
jával együtt úgy döntött, hogy 
elmennek Szarvasra, az akkori, 
sokak által 5., vagy UJS-tur-
nus nak nevezett programra, 
ahová sok, a táborból kiörege-
dett, de oda visszavágyó 

ember járt le. Ez 
az élmény leírhatatlan volt, és 
annak ellenére, hogy fiatalem-
berünk előtte táborozóként 
még sosem vett részt Szarvason, 
az egyik elkövetkező nyáron 
szerette volna kipróbálni, mi-
lyen is ott madrichnak lenni.

Hősünk a 2000-es év harma-
dik turnusában volt először 
csoportvezető, madrich, és na-
gyon félt, nehogy a chanichok, 
akik a csoportjában voltak, és 
valószínűleg már sokadszorra 
jöttek Szarvasra, rájöjjenek, 
hogy ő még csak kezdő. A nyár 

BASSZUS!
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azonban szuper volt, így a kö-
vetkező évben a fiatalember 
már két turnust is bevállalt. 
Aztán az azt következő nyáron 
már mind a négy turnust vé-
gigdolgozta Szarvason. Renge-
teget tanult Smuel bácsitól és 
Ági nénitől, Jickótól, Zsuzsától, 
Dani Sáchártól. Itt volt először 
előimádkozó a Bét Dávid zsi-
nagógában, ahová Róna Aser 
rugdosta el, mondván, hogy 

ideje nem csak megfigyelőként 
részt vennie az imádkozásban. 
Fiatalemberünk ez idők során 
egyre inkább elkezdett a vallás 
felé húzni, mert kezdte úgy 
érezni, itt az ideje, hogy a tu-
dás a zsidó hagyományokról 
ne csak a fejében legyen meg, 
hanem a mindennapi élete ré-
szévé is váljon.

Jött a diploma, aztán az egye-
tem után úgy döntött, hogy egy 
évre elmegy külföldre, hogy 
még többet tudjon tanulni a 
zsidóságról. Sok lehetőség volt. 
Az egyik legbizarrabb talán az 
volt, amit Verő Tamás rabbi és 
felesége, Linda (édesapja, Dr. 
Bán György ötlete alapján) 
ajánlottak neki: menjen el Ber-
linbe, és az ottani jesivában 
(klasszikus vallásos Talmud-is-
kola) tanuljon. Hősünk nem is 
értette, hogy juthat valakinek 
ilyen az eszébe, azért az mégis-
csak egy nagyon vallásos és szi-
gorú intézmény!… Azt azért 
bevállalta, hogy legalább egy 
sábát erejéig ellátogat oda.

Ez az élmény aztán meghatá-
rozó volt a számára. Itt találko-

zott először olyan, saját korabe-
li fiatalokkal, akik komolyan 
vallásosak, mindemellett telje-
sen normálisak voltak. Látha-
tóan egyensúlyban voltak az 
őket körülvevő világgal, és még-
is, elkötelezetten vallásos életet 
éltek. Úgy érezte, hogyha vala-
hol valóban meg lehet ismerni 
a zsidóságot eredeti, ősi forrása-
iból, akkor ez a hely az. Így az-
tán itt is maradt egy teljes évig.

Aztán még egy évig. Amikor 
is a jesiva akkori igazgatója (je-
lenleg a Lauder Alapítvány alel-
nöke), Joshua Spinner rabbi azt 
javasolta neki, menjen, és tanul-
jon egy évet egy izraeli iskolá-
ban. De utána majd térjen visz-
sza Berlinbe, és jelentkezzen a 
jesiva rabbiképző programjára.

Azt talán említenem sem 
kell, hogy a nyarakat hősünk 
továbbra is Szarvason töltötte, 
immár a vallási feladatokért fe-
lelős korcsoportvezetőként.

A csodás izraeli év után fia-
talemberünk visszatért Berlin-
be. A rabbiképző program iz-
galmas volt és nehéz. Egy né-
metországi nyári (és szintén 
Lauder) táborban ebben az év-
ben ismerkedett meg egy fiatal 

lánnyal, aki a családjával 
1993-ban költözött Né-
metországba. A nyár után 
két barátjukban is felme-
rült az ötlet, mi lenne, ha 
ők ketten nem csak tábori 
körülmények közt talál-
koznának. Mivel mindket-
ten vallásosak voltak, a 
járható út csakis a sidduch 
volt (kéretik nem sztereo-
típiákban gondolkodva a 
Hegedűs a háztetőn alap-
ján elképzelni, hogyan is 
megy ez ma – szívesen 
írok majd erről is egy cik-
ket valamikor a jövőben). 
A leányzó egyébként a lip-

csei Lauder Tóra-Centrumnak 
volt az egyik vezetője.

Hét hónappal az első rande-
vú után a fiú megkérte a lány 
kezét. Az esküvőjük a hírhedt 
Kristallnacht óta az első volt, 
amit a Brunnenstrasse-i zsina-
gógában tartottak. Rá egy évre 
pedig megszületett kislányuk. 

Ő hosszú generációk óta mind-
kettejük családjában az első, 
aki tradicionális környezetbe 
született. A berlini közösség 
pedig szép lassan nőtt, ma már 
40 fiatal család él ott, jesiva, 
szeminárium lányoknak, óvo-
da, iskola, nyári és téli táborok 

– és ez is mind Lauder!
2009 májusában hősünk 

megkapta rabbidiplomáját, és 
családjával ma is boldogan él 
Berlinben. Szarvas pedig állan-
dóan ott van a szívében, és 
minden régi kedves ismerőse 
hiányzik neki – kivéve persze 
azt az alkalmat, amikor ők ép-
pen Berlinbe jönnek korcso-
portvezetői képzésre, vagy ami-
kor nyáron a fiúnak és családjá-
nak alkalma van Szarvason töl-
teni egy-két turnust. Talán tud-
játok, kiről szólt a mese…

Biggie

(A szerző ezúton szeretne el-
nézést kérni, hogy nem minden, 
számára fontos nevet említett 
meg, de higgyétek el, annyi min-
denkinek tartozik köszönettel 
azért, aki lett belőle, hogy az 
összes eddigi Szarvas Times még 
egybekötött, bővített változat-
ban sem lenne elég mindazon 
oktatók, barátok, madrichok, 
unitheadek és chanichok nevé-
nek felsorolására, akik hősünket 
inspirálták és terelgették útján. 
Köszönet mindannyiótoknak!)

A KÉPEN ELREJTETTÜNK NÉHÁNY SZARVASHOZ KÖTŐDŐ EMBERT



GONDOLkODÓ

Nem tudom, hogy belegon-
doltatok-e már abba, mennyire 
nehéz lehet kitalálni a nyári tá-
bortémát minden évben. Elő-
ször is mindig úgy kell szólnia 
a zsidóságról, hogy élvezhető 
legyen annak is, aki semmit 
nem tud a zsidó hagyomány-
ról, de annak is, aki képben 
van. Szerencsére évről évre sok 
újonc chanich érkezik, viszont 
a programban már ezért sem 
lehet az előző évi emlékekre 
építeni. Ugyanakkor nem lehet 
unalmas a régi motorosnak 
számító szarvasosok számára 
sem, pedig az ismétlés elkerülé-
se egy húsz éve létező tábor 
esetében egyáltalán nem köny-
nyű. A legnagyobb kihívás pe-
dig, szerintem, a cha ni chok 
közti korkülönbségből adódik. 
Elvárjuk, hogy legyen valami-
lyen kerete a turnusoknak, ami-
be minden korcsoport prog-
ramja beleilleszkedik, hiszen 
nem csak a csoportszinten 
igyekszünk közösséget építeni. 
Ugyanakkor mindenki belátja, 
hogy a negevesek és a her mo-
no sok érdeklődési köre eltér. 
(Ugye?) Persze meg lehet fogni 
ugyanazt a témát sok különbö-
ző oldalról, de én még nem ta-
lálkoztam olyan tábortémával, 
amibe egyformán be lehetett 
vonni a legkisebbeket és a leg-
nagyobbakat.

Többnyire az idősebbek ja-
vára dől el a dolog, és emiatt – 
be kell vallani – a negeves mad-
ri chok (néha galilos kollégáik-
kal egyetemben) gyakran már a 
tematikus hétvégén kétségbe 
esnek. Most sokakban felme-
rülhet a kérdés: mi is az a tema-

tikus hétvége? Ez a komolynak 
látszó, szép latinos név igazából 
egy nagyon szórakoztató tá-
bort takar, ahol a madrichok 
megismerkednek a nyár témá-
jával. (De marad idejük szóra-
kozni, ahogy a chanichok szá-
mára sem csak peula peula há-
tán a program nyáron.) (Érez-
tem én, hogy minden nap volt 
még legalább 10 perc szabadidő-
tök, amibe be lehetett volna pré-
selni egy újabb ötletbörzét vagy 
forráskeresést! Nohát, tényleg 
kezd elszaladni velünk a law… 
– Smuel) Most éppen mic vék-
kel ismerkedtünk (lásd Arnold 
témába bevezető cikkét a 4. ol-
dalon), a mentorok (ők kb. a 

madrichok mad-
richjai) és Balázs 
Gábor közremű-
ködésével – régi jó 
szokásunkhoz hí-
ven. Sajnos idén 
sem Szarvason ke-
rült erre sor, mint 
ahogyan pár éve 
még ment a dolog, 
de az alternatív helyszínek kö-
zül a mostani nyerte el legjob-
ban a társaság tetszését, ugyan-
is a siófoki Ezüstpart Hotelben 
voltunk, ahol a Szevasz Tavaszi 
Tábor is lesz (innen a diszkont 
ár – Arnold). Nagyon szép volt 
látni, hogy első nap még parti 
jégtáblák tükrözték vissza a ta-
vaszi napsugarakat, a harmadik 
napra meg szinte teljesen elol-
vadtak.

Jó régre visszanyúló golános 
és hermonos kori emlékeim 
közül a 2006-os végtelen törté-
nethez fűződnek a legnagyobb 
intellektuális élményeim, mad-

rich ként pedig nagyon jól fel-
dolgozhatónak találtam a 2009-
es közösség témát. A mostani-
nak viszont van egy plusz nagy 
erénye az előbbiekhez képest: a 
zsidóságon kívüli világról is 
szól, és szerintem mivel a tábor 
fő célja a zsidó identitás építé-
se, kikerülhetetlen kérdés az, 
ami a zsidóságon kívül van, hi-
szen a táborozók nagy része 
olyan helyen zsidó, ahol ez egy 
kisebbségi identitás. Ráadásul a 
Törődj! téma mindeddig talán 
a legsokoldalúbb. Három fő 
megközelítéssel találkozhattok 
majd a táborban: micvékkel, 
amik az egymás közti viszonya-
inkkal foglalkoznak, micvékkel, 

amik a világhoz való hozzáállá-
sunkkal, és végül micvékkel, 
amik az önmagunkkal való vi-
szonyunkat célozzák meg. 
Mindhárom csapásirány tág 
mozgásteret biztosít a mad-
rich oknak, és biztos vagyok 
benne, hogy minden chanich 
számára akadnak majd érdekes, 
sőt, izgalmas kérdések mind-
egyikkel kapcsolatban. A világ 
iránti micvék témája kedvez a 
zöld és állatvédő lelkületűek-
nek, az önmagunk felé való 
tartozásainknál pedig az evés 
népszerű ürügyén egyáltalán 
nem csak a kóserság jöhet szó-

ba, ami ugye zsidó téma a javá-
ból, hanem a vegetáriánus, a 
ve gán, a bio, a fair-trade, a dié-
tás, és még sok egyéb fajta ét-
rend is. Mindemellett a ma-
gunk iránti micvéken keresztül 
éppúgy lehet a tetkókról és a 
piercingről, mint a sminkről és 
a szappanoperákról elmélkedni 
(valószínűleg a szellemünkre is 
érvényes, hogy azzá leszünk, 
amit meg/be-eszünk!). 

A micvét ugyan általában pa-
rancsolatnak fordítják magyar-
ra, de én a kötelezettséget vagy a 
jócselekedetet preferálom a szar-
vasi kontextusban, mivel nem 
csak komoly tórai irányelvekre 
lehet itt gondolni (a Tórában, 
Mózes öt könyvében 613* pa-
rancsolat szerepel!), hanem jó-
zan paraszti ésszel is belátható 
jócselekedetekre, és olyan dol-
gokra is, amik egyszerűen ter-
mészetesek (vagy kéne, hogy le-
gyenek), mint például a szemét-
szedés. Vagy bármire, ami jobbá 
teheti a világot. Gondoltatok 
már rá, hogy mennyivel jobb 
úgy metrózni reggel, hogy mo-
solyogtok, mennyivel nagyobb 
eséllyel lesz kedves a kaller, 
mintha „mindjárt lerúgom a fe-
jed” arckifejezéssel közelítené-
tek hozzá? (Mostanában nem 
gondoltam ilyesmire, ugyanis 
nem járok metrón – bringázom. 
:P Na jó, az autósokra való mo-
solygás viszont már megy... – a 
szerk.) Ja, és ha már itt tartunk, 
ugye milyen jó lenne, ha a kis-
gyerekes anyukáknak segítene 
valaki felemelni a babakocsit a 
magas padlós villamosra?

Vigyázat, nem csak elmél-
kedni fogunk ezekről a szép és 
jó dolgokról, hanem cselekedni 
is! De természetesen nem pa-
rancsszóra, mert annak semmi 
értelme nem lenne – Szarvas 
nem egy iskola! Ti fogjátok ki-
találni, hogy mivel teszitek 
jobbá saját környezeteteket, 
esetleg a tábort, hiszen a világ 
már ettől is egy kicsit jobb lesz! 
Remélem a lelkesedésem raga-
dós! :) (Na jó, egyszer lemegyek 
már a metróba csak azért, hogy 
rámosolyog jak egy ellenőrre – a 
szerk.)

Ági

* Csak egy rövid megjegyzés a felhozott 613-mal kapcsolatban: ez a szám és az ehhez társuló meghatározások (tehát hogy pontosan melyik micva micsoda) az egyik 
legszélesebb körben ismert felsorolás, és ez a Majmonidész által a Misné Tórában összegyűjtötteken alapul – ám van más ilyen gyűjtemény és felsorolás is. (Smuel)

avagy lehet-e 
sajtburgerrel a kezedben 

felsegíteni egy
fair-trade babakocsit

a villamosra úgy,
hogy közben mosolyogsz 

a szemetet
szedô ellenôrre?
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az a gyerekkor). Előkerül egy 
csomó fogalom, ami a 12 nap-
ban szinte soha. Csend. Egye-
düllét (magány?). Program-(és 
tanács-?)talanság.
– Hogyan tovább. 
– Képes leszek-e egyáltalán to-
vábblépni? 
– Azt hiszem én itt most abba-
hagyom inkább az egészet; 
szarvastalan, szarvasatlan, szarva-
sa latlan inkább csak begubó-
zom, lecsökkentem az életfunk-
cióim, mint a Selaginella le pi-
do phylla (Jerikó rózsája) vagy a 
Tardigrada (medveállatka), és 
megvárom, amíg az életkörül-
mények ismét megfelelőek lesz-
nek – például ismét nyár lesz, 
szarvasidény.

És itt ugrik be a törődés. 
Mind magunkkal – velünk, akit 
a tábor abszolút közösségalapú 
terében elhanyagoltunk kissé –, 
mind másokkal. A mások kate-
gória kétfelé bontható. Akik 
szintén ott voltak velünk a jó-
ban, és akik nem – mint ahogy 
az Amit az orrszarvúakról feltét-
lenül tudni kell című könyv ele-
jén is két részre osztják a világot 
(orrszarvúakra: tagja az orrszar-
vú, és orrszarvatlanokra: ebbe 
tartozik minden más).

Először kezdhetnénk azokkal, 
akik majdhogynem átmenetet 

képeznek a két kategória kö-
zött, mert felettébb hasonlíta-
nak ránk, ezért valahol ők is mi 
vagyunk: a család. Utána jöhet-
nek a lelki, illetve testi társak, a 
szimpatikusak, a közömbösek, a 
kicsit kellemetlenek, a felettébb 
bosszantóak, majd a kiállhatat-
lanok. Amíg átgondolunk és 
sorra veszünk mindenkit, az úja-
kat is, akik az út során hozzánk 
csapódnak, már el is telt az a kis 
idő és megint ott tornyosulunk 
a halomban, szarvas kalandra 
éhesen.

Szóval a család. Nehéz tészta. 
Fusilli, Maccheroni, Farfalle. Rá-
adásul sokszor szósz nélkül, 
vagy épp szószba fojtva. A 
nagyszülők, nagybácsik, kis bá-
csik, unokatestvérek még csak-
csak, de a tesók, pláne szülők! 
Hogy törődjön az ember ezzel a 
pereputtyal? Hiszen őket nem 
is te választottad, ráadásul a 
legtöbbször ott lihegnek a nya-
kadban, míg legalább Szarva-
son nem… Ám gondolj bele: 
ők ott lesznek mindig. Bármi-
lyen is vagy. Bármit is gondolsz, 
teszel, akárhogy is alakulnak a 
molekulák. Az idősebb generá-
ció sajnos, ráadásul rövidebb 
ideig, úgyhogy ideje lenne sze-
rintem mindenkinek észbe kap-
ni, megsimogatni őszülő vagy 

ránculó apja/anyja fejét, és el-
mondani neki, hogy milyen fon-
tos ő, és hogyha esetleg van 
egy kis ideje, mesélhetne ma-
gáról. Hogy mik bántják, mik 
éltetik, milyen vágyai vannak, 
mi a kedvenc helye, ő hogy éli 
meg, hogy felnőtt és szülő. Pél-
dául. Vagy mást, akármit. És ha 
néha felemelik a szavukat, szá-
munkra ellenszenvesen visel-
kednek, megbüntetnek, akkor 
is őrizzük meg hidegvérünket, 
és ha fizikailag esetleg nem is 
jutunk el addig a simogatásig 
vagy ölelésig, legalább belül te-
gyük meg ugyanezt. A szeretet 
mindenre és minden ellen jó. A 
törődésben ráadásul az a leg-
jobb, hogy örömet vált ki, köl-
csönösséget, hálát. Senki sem 
akarja igazán, hogy mellőzzék, 
hogy ne foglalkozzanak vele. 
Az ember társas lény, ráadásul 
egyre többen vagyunk. Szerin-
tem ideje lenne észrevenni 
egymást, nem pedig egyre job-
ban elzárkózni mondjuk egy 
számítógép mögé (tudom, a 
Facebook is közösségi oldal, de 
a cybertér lassan átveszi a valós 
világ helyét, ami már abszurd).

A másik jellegű kapcsolatba 
tartoznak a barátok és ismerő-
sök, illetve az idegenek. Egy 
kedvességi alap szerintem min-

H U X L E Y  U TÁ N  S Z A B A D O N

Tényleg?
Ez a

Kupola.

...ez engem
valahogy
anyámra   

emlékeztet... 

 Asszem ezt 
nem a medicinnel
kellett volna...

 Laszti !

EZT
kapd el! 

Hát

       

focizunk,  
röpizünk, fogó-
zunk. és mindezt

  

egyszerre!
   

...és itt 

MIT
 csinálunk?

PAF!
PAF!

Lesz megint Tábor. Szép, 
szép… Ilyenkor mindig felde-
reng bennem a készülődés, a 
vár va vártság. Ahogy érkeznek 
az ismerős arcok a buszoknál, 
még olyanok is akik aztán nem 
jönnek le, de szintén át akarják 
élni ezt az eufóriát. Aztán az út, 
ami még mindig a rákészülés 
része. Felmérettetik, kinek hány 
testrésze változott meg múlt 
nyár óta; mik a pletykák azokkal 
kapcsolatban, akik a monokinit 
idén már – részleges növekedés 
végett – bikinire cserélték. Utá-
na érkezés, szobaosztás, elter-
peszkedés és fejes vagy inkább 
bomba-ugrás a tábor program-
jába, sűrűjébe, tejébe-vajába.

Törődj! Ez lett az idei téma. 
Érdekes választás, de nagyon 
könnyen kapcsolódhat hozzá 
bárki – akár ahogy most én is 
teszem. Merthogy arról ritkán 
esik csevej, sőt, még csak nem 
is szívesen gondolunk rá, hogy 
mi van utána. A tábor után. A 
13. napon, amikor a madrich és 
a chanich is megpihen. (A legel-
vetemültebbek persze már ké-
szülnek is a következő turnusra, 
de ők Szarvas után más és más 
táborokba és világok felé is to-
vábbkalandoznak, és nyújtják a 
rétestésztát amíg csak lehet, 
nehogy már rétestelen legyen 



denkinek kijár. Egy pénztáros-
nőnek, taxisofőrnek, pincérnek, 
tanárnak, múzeumigazgatónak, 
HR managernek egyaránt. És ha 
őszintén csinálod, hidd el, csak 
profitálni fogsz majd belőle, ha 
még csak annyira is, hogy kicsit 
több mosolyt, olcsóbb fuvart, 
finomabb steak-et, elnézőbb 
elbírálást vagy borsosabb állást 
kapsz. A törődéssel megváltoz-
tathatsz mindent! Törődj bele!

Jacob állt az ajtó mögött és 
hallgatózott. Próbált nyugodt 
maradni de érezte, hogy remeg 
az idegességtől. Ökölbe szorí-
totta mindkét kezét, és így le-
csöppent némi vér a föld-
re. Kinyitotta az ajtót, meg-
csapta a hűs levegő, kicsit 
megnyugodott. Figyelt pár 
másodpercig, aztán hirte-
len valami zajt hallott a 
házból. Visszafordult, gyors 
mozdulattal, mintha csak 
festene belekente a raga-
csos, meleg vért az ajtófélfába, 
majd miközben behátrált a ház-
ba, tenyerét még végighúzta 
feje fölött a szemöldökfán, így 
jelölve meg mindent maga kö-
rül. Sietve becsukta az ajtót és 
arra gondolt, hogy holnap reg-
gel ezt mindenki látni fogja aki 
elmegy a ház előtt, és majd arra 
gondolnak, hogy itt talán vala-
mi baleset történt. Megmosta a 
kezét, addig sikálta a hideg víz-
ben, hogy szinte a bőrt is ledör-
zsölte róla.

Lefeküdt aludni, de nem jött 
álom a szemére. Hánykolódott 
és arra gondolt, milyen furcsa 
fintorai vannak a sorsnak, és 
mit kellett tennie, hogy meg-
mentse a családját. Önszántá-
ból tette, de talán nem is volt 
más választása.

Azzal nyugtatta magát, hogy 
a parancs az parancs. És ha a 
legfelsőbb körökből jön a pa-
rancs, akkor az ember nem mér-
legel. Megteszi amit kérnek. 

Nincs túl nagy ár a szabadságért.
Éjfél körül járhatott, mikor 

egy sikoly hangjára riadt fel. 
Nem is sikoly volt, inkább vala-
mi ordítás. Mintha valaki felkiál-
tott volna, de közben a lelke is 
kiszakad a torkán.

És rögtön utána egy másik, 
aztán egy harmadik, és távo-
labbról egy negyedik, és percek 
alatt mint valami zavarodott kó-
rus zengett az utca, aztán az 

egész város. A jajveszékelés és a 
sírás olyan zavaros kakofóniává 
nőtte ki magát, mintha ezrek ki-
áltották volna a világba fájdal-
mukat. Átfutott az agyán, hogy 

csak álmodik, hogy ez az egész 
nem történhet meg, de a gyom-
ra émelygése emlékeztette rá, 
hogy ez nagyon is a valóság.

Felállt és az ablakhoz osont. 
Amit látott, mélyen az emléke-
zetévbe vésődött. Százak ro-
hantak az utcán, látszólag célta-
lanul, asszonyok és férfiak, kar-
jukban kisebb nagyobb csoma-
gokkal, és kellett egy pár másod-
perc, amíg felfogta, hogy a 
hány kolódó gémberedett cso-
magok emberi testek. Kis-
gyermekek, és nagyob-
bacskák. Az emberek 
meg mint egy lángo-
ló, megvadult hangya-
boly zavarodott katonái 
szaladtak valamerre, ma-
guk sem tudták hová.

Jacobnak felkavarodott 
a gyomra, miközben egy-
szerre érezte magát gyengé-
nek és erősnek. Belépett a hát-
só szobába, felesége ott ült a 
ron gyok ból vetett ágyon, 

és két karjával átölelte két kisfi-
át. A gyerekek nem értettek 
semmit, de érezték, hogy vala-
mi fontos dolog történik. A férfi 
a feleségére nézett, szemét a 
gyertyafénynél fátyolossá tették 
a szánalom és az öröm könnyei.

Ahogy hajnalodott, a jajve-
székelés rekedt sírássá tompult, 
később szinte jellegtelenül szür-
ke nyöszörgéssé. A nő a mara-
dék lisztből és vízből gyorsan 

tésztát gyúrt – köz-
ben egy pillanatra 
átfutott az agyán, 
hogy talán mégsem 
kellett volna eléget-
ni a bárányhús ma-
radékát, de aztán 
elhessegette a gon-

dolatot –, nem volt idő megke-
leszteni, sebaj legfeljebb majd 
útközben, a szabadság felé.

Mire a nap felkelt, Jacob visz-
szaért a városból a hírrel: a fá-

raó megtört, indulhatnak. Meg-
ölelte feleségét és a két kisfiát, 
magához szorította őket és így 
szólt: – Megszabadított bennün-
ket Egyiptomból az Úr! Men-
jünk.

A tömeg emelt fővel vonult, 
és bár lehetett olyan hangokat 
is hallani, hogy a fáraó csak há-

rom napra engedte el őket, min-
denki pontosan tudta, hogy 
most a szabadság felé vonulnak. 
Az visszavonhatatlan és örök 
szabadság felé.

Pár nappal később a fáraó is 
rájött, hogy a zsidók nem fog-
nak visszajönni, és utánuk küld-
te a seregét. De ezzel ismét na-
gyot hibázott.

Jacob saját szemével látta, 
hogy az ellenséges katonák ho-
gyan fulladnak a Sás-tengerbe, 
mialatt ők és a többi héber törzs 
száraz lábbal keltek át rajta.

 
És Mózes népe saját szemével 
látta a csodát, s ez megerősítet-
te őket az Örökkévalóba vetett 
hitükben és már semmi sem te-
hette számukra kétségessé, 
hogy Mózes az Örökkévaló 
szolgája, akivel most együtt 
zengtek – a Gondviselésnek – 
hálaéneket.

„És látta Izrael az 
egyiptomiakat holtan a 
tenger partján… és félte 
a nép az Örökkévalót és 
hitt benne és Mózesben, 
az ő szolgájában” (Exo-
dus 14:3-31).

2011. április 18., hétfő 
(5771. niszán 14.)
 Ez a pészachot megelő-

ző nap, s az első Szédereste 
napja.

A Z  E L K E R Ü L Ő 
H A D M Ű V E L E T

„ Sietve becsukta az ajtót és arra gondolt,
hogy holnap reggel ezt mindenki látni fogja

aki elmegy a ház előtt, és majd arra gondolnak,
hogy itt talán valami baleset történt.”



MINDeN bOkOR VakeR

az ital foltos  tölgyfalapba, a fe-
jét leszegte, és a torkából egyre 
erősödő, mély, túlvilági mor-
gás szüremlett elő. Mindeköz-
ben mintha megnőtt volna, a 
vállán és a mellén megfeszült 
az – egyébként méretre szabott-
nak tűnő – ballonkabát. A tejfe-
hérré fagyott poharak rázkódni 
kezdtek, eleinte bizonytalanul, 
majd egyre nagyobb számban 
felemelkedtek az asztalokról. A 
morgó hang közben fülrepesz-
tő visítássá terebélyesedett. A 
ködalak szemei vörösen izzot-
tak, és két hegyes fog bújt elő 
az ajkai közül. Mikor a hangor-
kán már elviselhetetlenné vált, 
egyszerre megállt az idő. A vám-

pír lassan körbesétált a 
teremben. Arrébb lökött 
néhány széket, belesza-
golt egy ön kí vü let len 
könyvelőnő hajába, ki-
lötykölte egy kövér ven-
dég sörét, majd egyetlen 
mozdulattal lesöpörte a 
reklámtermékeket a polc-

ról, csak egy bólogató Jokert 
hagyott meg. Végül odalépett a 
pultoshoz, valamit a fülébe sú-
gott, megsimogatta a tarkóját, 
és lassan, nagyon lassan bele-
mélyesztette a fogait a nyakán 
lüktető kékeslila vonalba.

Hajnalodott. A levegőben 
már érezni lehetett a közeledő 
tavaszt. Kihaltak voltak az utcák, 
csak egy kivert kutya szűkölt 
valahol álmában. A nap első su-
garai épp lekésték azt a két ár-
nyat, melyek mintha a GarSzon 

presszó felől suhantak vol-
na el az erdő irányába.

szeretik Archie Sheppet, és hogy 
gyermekkorukban próbálkoztak 
a polkával, de az élet másfelé 
sodorta őket. Kezdtek egyre sze-
mélyesebb vizekre evezni, ami-
kor egyszer csak úgy tűnt, hogy 
friss barátságuk hajója léket kap. 
Az idei Oscar-esé lye se ket latol-
gatták, mikor a csapos felhozta 
a Circus of freaks című opuszt, 
mint igazságtalanul keveset mél-
tatott alkotást. Beszélgetőpart-
nere szeme még ködösebb lett, 
mint azelőtt. A pulton ácsingó-
zó abszintosüvegen jég virágok 
indultak burjánzásnak, az ár-
nyékok pedig megnyúltak ab-
beli igyekezetükben, hogy mi-
nél messzebb kerüljenek gyöke-

reiktől. Remegő hangon, alig 
érthetően csak egy kérdést tett 
fel: – Twighlight…? A pultos sze-
möldöke rántásával jelezte az 
irányt, ahol a film franchise-ter-
mékei sorakoztak, kulcstartótól 
beültethető gyémántmintás bő-
rön keresztül sógyurma figurá-
kig. A hely egy pillanatra egé-
szen elcsendesedett. Valahol a 
háttérben egy csap csöpögött 
unottan, de gyorsan elzárták.

A ködember mindkét kezével 
a bárpultra nehezedett: ujjait 
széttárta és be-
lemélyesz-
t e t t e 

Farkasordító hideg volt. Ez 
persze a farkasokat hidegen 
hagyta és eszük ágában nem 
volt ordibálni. Inkább meghúz-
ták magukat a rókalyukban, a 
rókák legnagyobb tiltakozása 
ellenére. Köd lepte be a tájat a 
Százholdas Pagonytól a Négy-
szögletű Kerekerdőig. Szokvá-
nyos köd volt. Kissé folyós, kissé 
nyúlós, sokat sejtető, bor-
zongató, álmosító. Azon-
ban éjfél előtt 22 perccel 
sűrűsödni kezdett, majd 
néma, kvantumfizikailag 
nehezen értelmezhető 
átalakulás után egy hatá-
rozott körvonalú lény su-
hant át a Bates Hotel pis-
lákoló fényreklámjai alatt, majd 
néhány elegáns cikkcakkot leír-
va a GarSzon presszóba vetette 
be magát. Egy kozmikus han-
gokban járatos fül még hallhat-
ta a vérvörös hold tompa lükte-
tését, ahogy becsukta maga 
mögött az ajtót.

A helyiségben doh, oltott 
mész és barna sör szaga kevere-
dett valami meghatározhatat-
lan feszültséggel. A félhomály-
ban kétes alakok, kivénhedt 
bonvivánok, rezignált bölcsé-
szek ültek, vagy inkább feküd-
tek a viaszosan csillogó ipari ká-
dak és markolófejek körül, me-
lyek asztalok gyanánt terpesz-
kedtek a töredezett csempepad-
lón. A zenegép halk Tom Waits 
csontzenéje akaratu-
kon kívül is moz-
gásra sarkallt 

egy-két rosszéletűt, akik így 
minduntalan egymásnak, illet-
ve a földig lógó csillárokba csa-
pódtak, mégis egyre elszántab-
ban vonaglottak tovább.

A ködből lett alak a bárpult-
hoz lépett, ahol két álomittas 
egyén kiabált, mert nem akar-
ták őket kiszolgálni. A bárten-
der mokány kis fickó volt. A sze-

me körüli huncut ráncok és hú-
sos szája meglágyították voná-
sait, de tekintete és meztelen 
karján könnyen kivehető izom-
szakadásai nem jósoltak túl sok 
jót. Néhány gyors és szakava-
tott mozdulattal összecsoma-
golta a randalírozókat, és exp-
ressz ajánlott küldeményként 
feladta őket Madrapurba. Mind-
ehhez ráadásul csak a bal karját 
használta, majd amikor végzett, 
az új jövevény felé fordult.

Eleinte szavak nélkül próbál-
ták megérteni egymást, majd 
félszavak következtek. Így már 
határozottan beindult a kom-
munikáció, és ezen felbátorod-
va egész szavakra váltottak. Ha-
mar kiderült, hogy mindketten 

K Ö D
„Eleinte szavak nélkül próbálták megérteni

egymást, majd félszavak következtek.
Így már határozottan beindult a kommunikáció,
és ezen felbátorodva egész szavakra váltottak.”
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2003 nyarát írtuk, harmadik 
turnusomat kezdtem Szarva-
son. A korcsoportvezetés és a 
Learning Center felelőssége 
után csak segítő voltam a 
szezont záró 4. turnus ti-
zenkét napja alatt. Lassan 
befejeződött a helyi Halá-
szati és Öntözési Kutatóin-
tézetben végzett – a 
táborozással pár-
huzamosan zajló 
– negyedéves nyá-
ri szakmai gyakorlatom is. 
Az ebédlőben a 25 fős ma-
gyar csoporttal együtt ültem, 
mellettem az akkor 14 éves 
Dávid, akiről ez a történet 
szól. A srác szüleivel és két 
testvérével együtt alijázott Iz-
raelbe még a 90-es évek köze-
pén, s ez volt a harmadik nyár, 
amikor a szünet egy részét Ma-
gyarországon töltötték. Hét év 
nagyon hosszú idő, mad rich-
ként az ember sok táborozóval 
találkozik, egy idő után elho-
mályosodnak az arcok, elfelej-

tődnek a nevek, 
összefolynak az 
évek, turnusok, Dá-
vidra mégis emlék-
szem. A csínytevé-
seire, arra, hogy 
egy baleset során 
félig csonkolódott 
ujjával közelít fe-
lém a reggelik és 
vacsorák közben, 
amelybe én bele-
borzongok (uh, 
hát legalább az 
ebédeket kihagyta! 

– Arnold). A turnus végén csa-
patlista készült, amelyre én is 
felkerültem, mint tiszteletbeli 

madrich. Dávid 
pár hét múlva 

– már otthonról, a 
Szentföldről – felvett 

ismerősnek az MSN-
en. Pár kérdés, chateltünk kb. 
öt percet. Egy fél év múlva újra 
ír, mi újság, hogy vannak a 
madrichok. Tavasszal újra rám 
kattint, mikor lesz Szarvas kér-
dezi, mert jön. Aztán pár hét 
múlva szomorúan ír, a szülei-
nek idén nem telik a magyar-
országi útra, mégsem jön. Egy 
év múlva újra jelentkezik, jön-
ne, de végül nem érkezik meg. 
Ezt játsszuk az elkövetkező 

években is. Ő nem tud jönni, 
de ha Izraelbe megyek fussunk 
majd össze. Kint vagyok Jeru-
zsálemben, legközelebb Hai-
fán, de a találkozó sosem való-
sul meg, mindig közbejön vala-
mi. Dávid lassan felnő, kiöreg-
szik Szarvasból. Mint azt az 
MSN-en megtudom, hamaro-
san bevonul a Cahalba, az izra-
eli hadseregbe, már alig várja, 
lelkes és izgatott. Aztán fél 
vagy egy év múlva már kevésbé 
lelkes, várja a leszerelést. A ka-
tonaság után utazni szeretne, 
mint oly sok kortársa. Ő nem 
Latin-Amerikába vagy a Távol-
Keletre vágyik, Magyarorszá-
got és Európát szeretné látni. 

Tervek vannak, de az út 
nem jön ösz-

sze. Végül 2009-ben szinte már 
minden megvan, de a H1N1-
ről szóló hírek mégis elriaszt-
ják. 2010 őszén ismét jelentke-
zik, decemberben végre Buda-
pesten lesz, ugye találkozunk…

2010. december 23., csütör-
tök 17:40 – Megérkezem a bel-
város egyik, zsidó fiatalok által 
kedvelt kávézójába. 20 perc, és 
hét év után újra találkozom az 
egyik chanichunkkal – egy 21 
éves fiúval, aki hét éve arról ál-
modik, hogy ismét eljut majd 

Szarvasra, vagy legalább talál-
kozik egykori madrichjaival. 
Bár egy ideje már szervezzük az 
eseményt, végül családias han-
gulatban fogadjuk a nagy visz-
szatérőt. Frici, a tábor oktatási 
vezetője, Sasha, a táborvezető 
és Lantai Dávid, a tábor Lantai 
Dávidja segít az emlékezésben. 
Betoppan régi chanichom, ka-
bátja alól előtűnik a Szarvason 
hét éve kapott tábori egyen-
pólója, rajta néhányunk aláírá-
sával. Összekacsintunk Sashá-
val, ilyet se láttunk még, tábor-
történeti pillanat. Fotókat, vi-
deókat nézünk, 2003 negyedik 
turnusa megelevenedik előt-
tünk. Neveket keresünk, prog-
ramokat idézünk fel, Dávid 
m e s é l , mi hallgatunk, az-
t á n fordítva. Több 

száz képen kattin-
tunk végig, az-

tán előkerül 
néhány fo-
tó a tábori 

ebédlőből is, 
és láss csodát, a kis Dávid való-
ban ott ül mellettem! Jé, akad 
egy kép kettőnkről is – elkészít-
jük hát rögtön az aktuális vál-
tozatát is. Talán nem is kell 
többet írnom, a felvételek min-
dent elmondanak…

dr. Paszternák András
kispaszti@szarvasmifkad.eu

(A cikk eredeti változata a 
Ko máromi Zsidó Hitközség 
Hit községi Híradó című lapjá-
nak 2011. januári számában 
jelent meg.)

2003, A SZERZŐ SÖTÉTEN TEKINT A JÖVŐBE 2010, A SZERZŐ BOLDOGAN TEKINT A MÚLTBA



Tizenkilenc évvel ezelőtt, 
pont így áprilisban, ott ültünk 
hárman, mint Charlie angyalai 
a kihangosított telefon körül: 
Hila, Áviv, és én. Így először, és 
még jó pár hétig csak a hangját 
hallottuk: utasításokat oszto-
gatott, kérdezett, mesélt, is-
merkedett. Azután megérke-
zett élőben – és felfordult a vi-
lág. Az energiáitól, a mosolyá-
tól, az állandó, folyamatos te-
véstől. Nem lehetett mellette 
pihenni, pörögni kellett, csi-
nálni, hívni, nyomtatni.

Annyira sok volt, hogy az 
ember néha menekült volna, 
de közben meg ott maradt, 
hogy lássa a mosolyt, hallja a 
történeteket, érezze az energiá-
kat. Annyira szeretett élni, sze-
rette az élet nyújtotta örömö-
ket, szeretett enni, táncolni, 
aludni, énekelni, menni, utazni, 
nevetni, érinteni.

Tőle tanultam meg a mad rich-
ságot. Azt, hogy az ember nem 
vár, hanem megcsinálja, hogy 
eléri, hogy a lehetetlent is legyű-
ri, ha arról van szó, hogy élményt 
kell adni, tanítani kell, példát 
kell mutatni. Hogy akkor nincs 
fáradtság, nincs kimerültség, 
nincs semmi más, csak a tevés.

Ha kell siratófal a program-
hoz, felépítjük, ha ki kell feste-
ni egy fél óra alatt, kifestjük, 

ha kell, minden követ 

megmozgatunk, nem alszunk, 
mert erről szól a munkánk.

Hallom az akcentusát, a ne-
vetését, ahogy már előre moso-
lyog a viccein, „szívecském”, 
mondja, vagy „Istenem”, vagy 

„todá chárá”.
Annyi emlék köt hozzá, any-

nyi történet, annyi, de annyi 
nevetés… Jönnek, csak képek: 
Jickó a biciklin, Jickó, amikor 
siet, amikor intézkedik, amikor 
elégedetten meséli, hogy ki-
szedte a gyerekekből az igazsá-
got. Ahogy a salátát vágja, és 
ahogy incselkedik minden lány-
nyal, bármilyen korú is legyen. 
Ahogy egy pillanat alatt bárme-
lyik síró negevest elbűvöli.

Tudatos, és egyben ösztönös 
módon építette a szarvasi kö-
zösséget, figyelt mindenre, a 
pillanatok dinamikájára, még 
arra is, hogy ha kint 
esik az eső és 
szürkeség 
van, ak-
kor az 
ebéd-

lőben tovább kell húzni a han-
gulatcsinálást. Csak később jöt-
tem rá elejtett szavakból, hogy 
ezek nála teljesen tudatos pe-
dagógiai döntések, nemcsak 
spontán ösztön.

Minden ízében nevelő volt, 
minden porcikája arról szólt – 
még akkor is, amikor én nem 
úgy csináltam volna, tudtam, 
hogy a maga természetes mód-
ján neki van igaza. Ő mert 
úgy nevelni, ahogy én soha. 
Hogy hasson. Hogy emléke-
zetes legyen.

Hogyan lehet összefoglalni 
egy olyan életet, mint az övé? 
Hogyan lehet emlékezni vala-
kire, aki megteremtette az 
álomvilágot, amiben nyárról-
nyárra élünk, a mi saját kis ki-
bucunkat, a tábort, ami olyan 
sokat jelentett és jelent. Ho-

gyan lehet leírni, elma-
gyarázni?…

Lesz olyan, 
hogy va-

lakinek 
el kell 

mesélni, ki volt ő? Nem gon-
doltam volna. 

Egyelőre nincs egy kép előt-
tem. Képek vannak. Foszlányok, 
puzzle-darabok. A mérges, a vi-
dám, az álmérges, a felhőtlen, 
az éneklő, a körültekintő.

Nem könnyű megérteni, 
hogy már soha nem fog ott bi-
ciklizni körben a táborban.

Valahol mélyen mindig is 
abban reménykedtünk, hogy 
jobban lesz és visszajön, segít, 
mesél, tanít.

Hosszú évekig nem beszélt a 
betegségéről. Nem akart beteg 
lenni, mert az nem ő lett volna. 
Még akkor is „Minden rendben 
lesz” volt, amikor már mind 
tudtuk, nem lesz rendben.

Mindig felemlegette, hogy 
amikor egyik nyáron úgy dön-
tött, befejezi, azért jött vissza, 
mert írtam neki egy levelet és 
kértem, ne tegye, jöjjön vissza, 
Szarvas nem lesz ugyanaz nél-
küle.

Akkor visszajött.
Újra megírnám azt a levelet, 

hosszan, nagyon hosszan, akár 
a véremmel is. Ha segítene. Ha 
visszahozná, mint akkor.

De már nem fogja.

Kedves Jickó! Mentorom, ba-
rátom, aki megtanítottál a mad-
rich ságra!

Itt vagy velünk. Most már 
örökre. 

Köszönjük.
Frici

eLMeNT a TaNáROM…
Az alábbi visszaemlékezést még tavaly, nem sokkal Jickó halála után vetette 
papírra Frici, de úgy éreztük, hogy itt a helye az idei első Szarvas Timesban.

יצחק רוט ע״ה
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יצחק רוט ע״ה

Jickó, soha nem gondoltam 
volna, hogy ebbe a helyzetbe 
kerülök, bárki, aki valaha téged 
megismert, annak ez a helyzet 
felfoghatatlan. Mindig a stabi-
litást szimbolizáltad  annak a 
több ezer gyereknek, akiket 
oktattál, neveltél, akiknek pél-
daképe voltál, akik téged igaz 
embernek ismertek, hiteles ta-
nítónak, akik igényelték nevelő 
vezetésed.

Nagyon nehéz ilyen embert 
találni. Te ilyen voltál: kariz-
matikus vezető, példakép, akit 
szívesen követnek, mert kedves 
bajuszod alatt mindig ott ült 
széles mosolyod. A gyerekek 
szeretete ott csillogott a sze-
medben, ez a szeretet boldoggá 
tett téged. Nekik is és nekünk 
is te egyszerre voltál nagypapa, 
apa, és barát. 

Jickó, én tizenkét éve ismer-
lek, és ez idő alatt csak azt lát-
tam, hogy fáradhatatlanul a vi-
lág különböző közösségeiből 
érkező fiatalokkal foglalkozol, 
tanítod, neveled őket. Oktatási 
programokat írtál, szemináriu-
mokat szerveztél, látványos, 
egész estés rendezvényeket ko-
ordináltál. Több ezer zsidó 
gyereknek szerte a világból az 
a kifejezés, hogy Jickó és Szar-
vas a zsidóságot jelentik. Sike-
rült elérned, hogy megismerjék 
a hagyományokat, megtapasz-
talhassák a valahova tartozás 
élményét. Emlékszem, meny-
nyire nehéz volt elmagyarázni, 
hogy mi is Szarvas annak, aki 
még soha nem volt ott. A veze-
tőknek, akiket felkészítettünk 
a táborra, azoknak azt mond-
tuk: nem tudjuk megmagya-
rázni, mit jelent, ott kell len-
ned, meg kell tapasztalnod. 

Ugyanúgy érzek most is 
irántad, a csodálatos, rendkívü-
li személyiséged iránt, és ugyan-
úgy nem lehet ezt elmagyaráz-
ni, ahogy Szarvast sem lehet. 
Ismerni kell. Nem lehet elmon-
dani, hogy milyen voltál, ha-
nem ott kellet lenni veled, és 
meg kellett ismerni téged. És 
még valami, amit megpróbál-
tunk elmondani azoknak, akik 
nem voltak még Szarvason: 
hogy Szarvas tulajdonképpen 

egy nagy család. Mindig ezt 
mondtad és tetteiddel is ezt fe-
jezted ki. Számomra nem vilá-
gos, hogy hogyan, de összehoz-
tad a több ezer táborozót egy 
biztonságos családi közösségbe, 
amit áthat a szeretet. 

Jickó, megrendülten emlé-
kezek rád, mély fájdalommal 
tölt el a hiányod. Amikor reg-
gelenként büszkén kiálltál a 
Mifkád térre és hangosan 
mondtad: Jó reggelt, tábor! És 
elmondattad a gyerekekkel a 
mode ánit és a smá jiszráelt, 
emlékszem, hogy külön figyel-
met szenteltél minden egyes 
gyereknek, mindenkivel sze-
mélyes kapcsolatban voltál. 
Emlékszem, milyen szeretettel 
ajándékoztad meg őket sábát 
előtt, a pénteki szobaellenőrzé-

sek alkalmával. A csodálatos 
közös éneklések, a szombatfo-
gadás, ahogy a tapsoddal rend-
kívüli hangulatot teremtettél. 
Humuszt készítettél, hogy ne 
feledjük el Izraelt, érezzük az 
otthon ízét itt is.

Mosolyogva emlékszem visz-
sza a csipkelődéseidre, vicceidre, 
a végtelen történeteidre, amire 
azt mondtuk, „ezt mintha mi 
már hallottuk volna”, de az 
igazság az, hogy minden alka-

lommal szívesen hallgattuk új-
ra és újra.

Hallgatnám újra a pénteki 
vacsora után, ahogy énekled: 
Baruch hagever, vagy megsza-
kítod az éneklést, és széles mo-
sollyal mondod: Haberez sel 
habecoár, hazorem bealakszon.

Jickó, nagyon szeretünk té-
ged és mindig is szeretni fo-
gunk. Tanár, nevelő, tanácsadó, 
barát és útmutató voltál ne-
künk. Egy család lettünk álta-
lad, mert Szarvassal és a te 
erőddel szoros kötelék alakult 
ki közöttünk.

Szerettünk leülni veled és 
Hannával, beszélgetni Orittal, 
kötetlenül jót dumálni, meg-
hallgatni Aszaf sikereit. Élvez-
tük a történeteket unokáidról, 
a látogatásaid történetét az 

óvodában, a mesét a program-
jaidról, ötleteidről, terveidről.

Jickó, amikor eltávoztál kö-
zülünk – Niszán hó 27-én –, a 
Jom haSoá eredeti dátumát ír-
tuk – ez nem lehet véletlen. En-
nél nincs szimbolikusabb, hogy 
az emlékezésed napja egybe esik 
az egész zsidó nép emlékezésé-
nek napjával. Te, aki az egész 
életedet a fiatal zsidóság nevelé-
sének szentelted Izraelben és a 
diaszpórában, hogy segítsd az 
európai közösségeket, te, akinek 
az élete volt a munkája, aki 
minden pillanatában azon dol-
goztál, hogy a zsidóság és Izrael 
értékei megőrződjenek és to-
vábböröklődjenek, ezáltal köze-
lebb hozva a világ zsidó közös-
ségeit a néphez és az országhoz. 
Amikor eltávoztál tőlünk, ezt a 
Ho lo ka uszt napján tetted.

Jickó, az utolsó hónapok na-
gyon nehezek voltak, betegsé-
geddel nem tudtunk mit kez-
deni. Mit tehet egy életerős 
ember, aki voltál, a betegséggel 
szemben? Most is, Jickó, itt ál-
lunk, hogy elbúcsúzzunk tőled, 
hogy elengedjünk az örök bé-
kébe, miközben nehezen tud-
juk elfogadni ezt a helyzetet. 
Könnyek jelennek meg a sze-
münkben, torkunk elszorul.

Jickó, könnyeink nem csak a 
mi könnyeink, akik itt vagyunk, 
hanem a sok ezer fiatal, gyer-
mek, tanuló, egyetemista és 
szülő könnyei az egész világon, 
mert a lelked mécsese fényt 
adott a világ zsidó közösségei-
nek, az életnek a fénye volt.

Táéh nesamatcha tzruáh be-
tzur háchájim, ádonáj zárechá 
báruch!

(Köszönet Pepének és
Zsuzsának a fordításért!)

NIsz áN  27.
Az alább következő sorok Gilad Bodenheimer (vannak, 
akik Gi li ként ismerhetik Szarvasról) mondatai. 2010. áp ri 
lis 12én hangzottak el a Negev északi részén található 
Achva (אחווה) temetőjében. Ebben a faluban lakott, és 
most már itt is nyugszik Jichák Roth, akit oly sokan egy
szerűen csak Jickónak szó lítottunk, kicsi és nagy, táboro
zó és szülő, főnök és munkatárs egyaránt. 63 éves volt.

“Love is something if you give it away
Give it away, give it away

Love is something if you give it away
You end up having more

Love is like a magic penny
You hold on tight, you won’t get any

Lend it, spend it, you’ll have so many
It’s rolling on the road”
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2010 februárja
Egy messzi-messzi galaxisban

Hm, bizony, azok a régi szép 
idők, a madrichképzés mód-
szertani hétvégéje, véget nem 
érő nappalok és éjjelek. Nincs 
is annál jobb – de tényleg… Ta-
valy február idusán a nyári fel-
készülés okán a Börzsönybe 
mentünk egy hosszú hétvégére. 
Jó volt – főleg így együtt, régi 
és leendő madrichok.

Talán az is érdekes lehet, ho-
gyan jutottam el idáig.

Az egész még 2001 júliusá-
ban kezdődött, ekkor voltam 
életemben először Szarva son – 
II. turnus, negev; maradandó 
élmény volt, emléke máig elkí-
sér. Nem akarok részletekbe bo-
csát kozni az ügyet illetően, elég 
legyen itt csak annyi, hogy Bo-
ri és Paszti (mindketten lapunk 
szerzői – a szerk.) csoportjában 
valami számomra fontosat kap-
tam, és ez formált rajtam – nem 
is keveset. Ott, két hét alatt va-

lami új dolog kezdődött el 
bennem: érezni, tudni, mi-
lyen az zsidónak lenni. Vagy 

legalábbis másként tudatában 
lenni ennek, mint azelőtt. 

Öntudatra ébredés, meg 
ilyesmi, tudjátok… Akkor 

indult el nálam ez az 
egész szarva so lás do-
log. És kilenc, cha-
nich ként végigtáboro-

zott nyárral folytató-
dott. Aztán a go lán ban 

egy alkalommal jelentkezé-
si lapokat osztottak ki, ami 
a kétéves szarvasi madrich- 

és általános vezetőképzésre 
invitálta az embert, én pe-

dig jelentkeztem.
Mi voltunk a Rántot-

ta csoport. Képzőink 
közreműködésével a 
madrichság alappil-
léreit próbáltuk (szi-
gorúan monoton fo-
gyó csoportlétszám-

mal) meg érteni és ma-
gunkévá tenni. Két év 

peulaírás, módszertan, 
trig gerek, játékok, veze-
tői stílusok, és a többi. 
Jobbára elmélet.

De most ugorjunk 2010 feb-
ruárjához: Kisinóc. Módszerta-
ni hétvége, bizony, újabb elmé-
leti alapozás. A táj szép volt, de 
hideg. Ez volt az első olyan 
program, ahol régi és új mad ri-
chok együtt voltak és együtt 
szórakoztak – akarom monda-
ni keményen dolgoztak és ren-
dületlenül képződtek!

Az előadásokon sok új do-
logról tanultunk, mint például 
a problémamegoldás, vagy a 
pszichológia egyes területei, de 
interaktívabb programok is 
voltak, mint a péntek esti és 
szombat reggeli chevruta, és a 
bét midrás. Ez utóbbi kettőről 
csak annyit, hogy beszélgetős, 
filózgatós, morfondírozgatós, 
vi tat kozós, érvelgetős progra-
mok. Később a képzőink azt is 
megkísérelték megmutatni, 
hogy miként cselekedjünk kü-
lönböző váratlan helyzetekben, 
mit kell, mit lehet és mit érde-
mes tenni ezekben a pillana-
tokban, és hogyan kell a lehető 
legjobban helytállni.

És ha már elegünk volt a ta-
nulásból, az érdekes, de tömé-
nyen zúduló elméletből és gya-
korlatból, hát felkerekedtünk, 
és az erdőben kirándultunk, 
hisz az csupa öröm, móka és 
kacagás. Mert mi is lehetne él-
vezetesebb, mint mínuszban, 
térdig érő hóban különböző 
gyümölcsök után rohangálni, 
jeges patakok vizén átkelni. Ez 
maga a Kánaán (pontosabban a 
Mirelite® KánaánTM – a szerk.)!

Elég vicces lett volna, ha 
egész idő alatt – három és fél 
napon keresztül – soktucatnyi-
an összezsúfolva veszünk részt 
az összes programon, ezért ezt 

elkerülendő, mint Szarvason is 
általában, csoportokba osztva 
működtünk. Voltak a Cukák és 
voltak a Fundák, ez utóbbi az 
én csapatom. Apa-cuka, funda-
luka – a Luka csoportja titok-
zatos körülmények között kám-
forrá vált. Talán megsértődött 
a fapados WC-k miatt…

Jó volt végre egy kicsit kisza-
kadni a szürke téli hétköznap-
okból, és beszakadni valami 
egészen másba. A napok ugyan 
itt is szürkén kezdődtek, mivel 
a Nap ekkor még nem teljesen 
kelt fel, de a mifik és a reggeli 
BBQ partik mégis felpörgettek 
minket. Legalábbis nem volt 
más választásunk.

A leendő madrichok mento-
ri rendszerben készülnek a 
nyárra, a tapasztalt és tapaszta-
latlan jelöltek munkáját egy-
egy korcsoportvezető, mentor 
segíti. A velük való első talál-
kozás és beszélgetés itt, Inóc 
cityben történt meg. Ez az első 
személyes beszélgetés számom-
ra talán azért nem lehetett ott 
és akkor kimagasló élmény, 
mert az én mentorom, Paszti, 
sajnos (és önhibáján kívül) ad-
dig még nem tudott átkelni a 
Börzsöny rettentő hegyvonula-
tain. De hasznos tanácsokat és 
tippeket kaptam Rózitól, ide-
iglenes pótmentoromtól is.

A programok, bár néha talán 
kissé elnyújtottak (öhöm, unal-
masak?…) voltak, de ennek el-
lenére is fontosnak, építőnek, 
és hasznosnak bizonyultak. A 
hossz és a terjedelem javára le-
gyen írva, hogy ezek mind a 
mi fejlődésünket szolgálták, és 
tudásunk gyarapítását célozták. 
(Ej, akkor még dolgoznunk kell 

a kIsINÓC-CeGLÉD-HORáNY-sIÓFOk TÚRa

A héber madrich szó a derech (út) szóból ered, jelentése az a személy, aki nem azt mondja meg, 
hogy mi tegyél, hanem csak az utat mutatja meg. Még tavaly jött az ötlet, hogy egy olyan cikk 
szülessen, amit egy első bevetésére készülő madrichjelölt ír. A szerk. Laki Danit kérte fel ennek 
megírására, mivel még negeves korából emlékszik rá, és igazán érdekes lehet egy ilyen ember 
felnövését végigkövetni. Mivel nyomtatott formában a legutóbb tavaly év elején jelent meg a 
The Szarvas Times, szerzőnk már 2010 tavaszán, még madrichjelöltként nekikezdett az írásnak, 
a cikk második felében viszont már a tavalyi nyár, és az idei képzés tapasztalatairól is beszámol. 
Akár csak egy jó utcai zenekarnál, a könnyű, de igényes szórakoztatás garantált.

Avagy
miért is
szeretem
annyira a 
képzéshétvégéket
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ezen, túl sok van így is az önfe-
ledt szórakozásból, ami köztu-
domásúlag a bohó gondatlanság 
és a felelőtlen génmanipulációs 
kísérletek melegágya. – a szerk.) 
Napjainkat a csapatépítés, csa-
patmunka, kommunikáció és 
effélék töltötték ki, de volt pél-
dául önértékeléssel foglalkozó 
program, és drámajáték is.

Az egyik tábori orvos, Mo-
gyi által tartott előadáson so-
kat tanultunk az artériás vér-
zésről, meg a haemorrhagia 
egyéb formáiról, kivéve a rek-
tális vérzést, mert az már egy 
másik történet lesz: nevezete-
sen Cegléd, a második közös 
képzés (izé, mire is készüljünk? 

– Smuel). Itt viszont ismerete-
ink tárházát új elemekkel bő-
víthettük a nyílt törésekről, és 
azt is megtudtuk, hogy rög zí-
tő sínként ilyenkor akár egy gu-
mi papucs is megteszi.

Nem lenne teljes a beszámo-
lóm, ha nem említeném a 
nagy teremben non-stop mű-
ködő teázó-kávézó és önkiszol-
gáló keksz-und-nápolyi büfét, 
valamint a karitatív, ingyenes 
papír-írószer lerakatot.

És ki ne hagyjam a kajáknál 
eleinte tágra nyílt szemekkel 
csodálkozva nézelődő, majd 
minket megszokó, és végül sá-
bát kor velünk együtt örülő, 
mo solygó konyhás néniket, 
akik erőteljes fenékbedobással 
indulhatnának a leg jobbfej sze-

mélyzet versenyen (ez az élmény 
Cegléden és idén Ho rány ban is 
megvolt). Kis  i nóc szuper volt, 
na. (Persze nem minden szem-
pontból, de ezek hanyagolható 
tények, csupán kispolgári si-
ránkozás alapjául szolgáló ap-
róságok: mi ni ma lis ta szobáink 
voltak tíz főre jutó egyetlen 
kon nektorral, ohne szekrény, 
és szobánként egy fürdőfülke, 
ahol egy fia kampó nem volt 
felszerelve, a mi re ruhát vagy 
törölközőt akaszthattunk volna, 
és ahol a WC is volt (lukszus-
sztájl!), na és az ágyak… csak 
azt tudnám feledni.)

2010 márciusa
Egy messzi galaxisban

Cegléd a tavalyi nyár előtti 
tematikus hétvége színtere volt, 
ahol már konkrétan a táborté-
mával foglalkoztunk. Itt már 
nem csoportokra osztva, mint 
februárban, hanem a legtöbb 
foglalkozás vagy választható 
volt, vagy mentori csoportok 
szerint ment. Ezen a képzésen a 
napjaink nagyjából így néztek 
ki: mifi, reggeli, előadás, ebéd, 
workshop, vacsora, esti progi, és 
persze közte némi szünet, bár 
abból valahogy mégis állandó-
an hiányt szenvedtünk. Az elő-
adásokat a nagy tudású vallásfi-
lozófus, Balázs Gábor tartotta 
Ábrahámról, Mózesről, és a rab-
binikus korszakról. Ezek na-

gyon érdekesek és informatívak 
voltak, még ha néhányan nehe-
zen is bírtak végig másfél órát 
töretlen figyelemmel. A work-
shopok úgy néztek ki, hogy 3-4 
közül lehetett választani, és 
mindegyiken más-más néző-
pont, értelmezés szerint dolgoz-
tuk fel az előadáson hallottakat.

Panaszkodhatnék egyes kép-
zők bizonyos témákban való 
hiányosságaira, azaz hogy nem 
voltak felkészülve 110%-osan 
(persze tudtak egy csomó min-
dent, nálam nyilván többet), 
tehát meg is teszem ;). Oké, 
nem egyetemi felvételire ké-
szültünk, az viszont zavart, 
hogy néha a tudásukat nem 
tudták jól átadni, tehát a lé-
nyeg nem jött át egyértelműen.

A sábátok nagyon jó hangu-
latban teltek el, a péntek esti 
ima és vacsora, valamint a chev-
ruta számomra a hétvégék ki-
emelkedő pontjai voltak. 

Többen feltették már nekem 
a kérdés: Dani, te miért is 
akarsz madrich lenni?

A válaszom tulajdonképpen 
egyszerű: szeretek gyerekekkel 
foglalkozni, és fontos számomra 
a szerzett tudás továbbadása. És 
jó dolog másoknak élményt sze-
rezni. Ez nekem a cha nich évek 
egyfajta lezárása, befejezése, ha 
úgy tetszik kiteljesedése, így lesz 
teljes számomra Szarvas.

A másik, amit a képzés alatt 

többször is nekem szegeztek: 
szerintem milyen egy jó mad-
rich? Hát olyan, aki sosem fá-
radt, és ezerrel hajt, mint egy 
gép. Kreatív, meg tájékozott. A 
következők a leendő mad rich-
sá gom személyes értékítéleten 
alapuló elvei: első a chanich, 
második a program, harmadik 
a madrichpár, negyedik az al-
vás. Ez persze így és ebben a 
formában nem igaz (mondaná 
Talpas Lajos nagykereplői ta-
nácselnök – Markos György), 
de valamennyire tükrözi, hogy 
miért is dolgozunk. (Eh, a 
madrichpárodat azért szerin-
tem valamivel tedd előbbre a 
listádban… – Smuel.) (A sor-
rend természetesen felcserélhető, 
egyéntől, helyzettől függ, és köte-
lező jelleggel szigorúan felcseré-
lendő, ha a dolgok is úgy kíván-
ják. – L. D.) (Amen – Frau 
Zsuzsa Fritz, megbízott és ön-
kéntes oktatási igazgató, kiváló 
önkéntes mérvadó).

2010. Szarvas
Egy szomszédos galaxisban

Ezeket a sorokat már a nyár 
után gépelem. Nahát, hogy mi-
ket írtam össze még a tavasszal! 
Elméleti felkészülés, persze… 
Aztán ott álltam a hátsó foglal-
koztató mögötti füvön, velem 
szemben kilenc valódi és eleven 
gyerek, mellettem a mad rich pá-
rom, Somogyi Hanna, én pedig  
feszültebben vigyorogtam, mint 
egy elsőbálozó. Volt ott ideges 
izgalom, meg nyomasztó felelős-
ségérzet, meg egy csomó terv is 
az elkövetkező tizenkét napra. 
De azért jó érzés is volt, na.

„Első a chanich, második a 
program, harmadik a mad rich-
pár, negyedik az alvás.” Hát, a 
va ló ság végül nem egy Excel 
táblázat vagy check-list. Persze, 
a chanichjaim a legfontosabbak, 
de a többi azért nem ilyen egy-
szerűen állítható sorrendbe – az 
alvás mondjuk rend szerint így 
is az utolsó helyre kerül. A mad-
rich pár viszont fontosabb sok 
minden másnál, nélküle, a kö-
zös munka, a bizalom és a türe-
lem nélkül nem lenne csoport, 
tehát nem lenne semmi sem.

( foytatás a következő oldalon)2001, BORI, PASZTI, ÉS A SZARVASI KAPEDLIRAJONGÓ FŰSZÁLAK BANDÁJA – A SZERZŐ JOBBOLDALT
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( foytatás ez előző oldalról)
Aztán jött a szülőnap, és 

Ádám, az egyik chanichunk 
hazament. A közösen eltöltött 
egy hét után ezt egészen más 
feldolgozni, mint amit elméle-
ti oktatáson erről valaha is el 
lehet mondani. Csalódottság, 
kétségek önmagamban, a „mit 
csinálhattam volna jobban?” 
önkínzó kérdése. De ott van a 
csoport többi tagja, akik ma-
radtak, már miattuk sem me-
rülhetek el az önvádban és az 
önsajnálatban. Aztán persze a 
csoport valahogy kárpótolt, de 
onnan már csak 8 kisállat volt 
a miénk (csoportunk neve 
azonban megmaradt: Kilenc 
kisállat). Oké, nem sírok!…

Aztán elérkezett az utolsó 
este: OMG, elmúlt a 12 nap, 
amire az elmúlt két évben ké-
szültem! Végigcsináltam, tök 
jó volt, és tudom: jövőre is itt 
kell lennem! De vajon sike-
rült-e átadnom, amit akartam, 
sikerült-e olyan élményeket ad-
ni a csoportomnak, amilyenek 
bennem is megmaradtak, még 
2001-ből is? Voltam-e legalább 
annyira jó, mint amennyire 
szerettem volna lenni? Megfe-
leltem-e a képzőim elvárásai-
nak? Hm… most csak röviden: 
van még hová fejlődnöm. (A 
teljes analízist lapunk terjedel-
mi korlátai itt nem teszik lehe-
tővé. – a szerk.)

 
2011. február

Irány a Horány galaxis!

Ezúttal már eleve úgy hir-
dették meg a képzést, hogy a fő 
cél az újak (haha!) és a régiek 
(hát igen) integrálása, amiben 
nekem is (yesss!) van némi sze-
repem.

Az első esti program: hááát… 
De nem baj, lesz még jobb is. 
Másnap már közös munka, fő-
leg az újak részére módszertan, 
tapasztalatok megosztása, ahol 
már nekem is volt mit megosz-
tanom, naná! Megismerked-
tünk az újakkal, és elég gyorsan 
felmértük, kik azok, akik már 
valamelyik ifjúsági szervezet-
ből ismerik egymást (a szétrob-
banthatatlan klikkek), vagy 

éppen gyakorló madrichok, 
bár még csak most végzik el a 
szarvasi képzést. Aztán később 
jöttek a valóban jobb esti prog-
ramok, mint például az 
X-Traktor, ahol a vidéki lét 
rögvalóságát tapasztalhattuk 
meg egy tehetségkutató show-
mű sor keretein belül (volt egy 
nagyszerű önálló mondatom 
az előadásunkban: „Majd meg-
látjuk!” A közös bordal-szö-
vegírásban is aktívan részt vet-
tem, és a táncunk koreografá-
lásánál is letettem az asztalra a 
garast (ja, az volt, amikor dü-
löngéltetek? – Rieslinger Béla, 
korcs máros és zsűritag))!

Sokkal jobb érzés volt, hogy 
a tapasztalataim alapján az el-
méleti kérdéseket már meg 
tudtam feleltetni valós tábori 
történéseknek, volt már mire 
építkeznem, és volt mad rich-
ként mire visszaemlékeznem, 
ami már önmagában is tök jó 
dolog. Az újak, akik tapaszta-
latlanok, még tele vannak két-
ségekkel és félelmekkel: egyál-
talán, mi lesz majd, amikor ott 
állok a rám bízott chanichok 
előtt, vajon milyen lesz a cso-
port, mit kell tennem, hogy 
felkeltsem az érdeklődésüket, 
vagy ha kell, éppen lenyugtas-
sam őket – meg egyáltalán: 
mit és hogyan csináljak élő em-
berekkel?

Nagyon jó volt az is, hogy 
négy napig kósert ehettem, 
ami nekem sokat jelentett. És 
hogy nyugodtan, bátorító és 
támogató környezetben tart-
hattam a sábátot, ahol nem 
volt para, hogy valami közbe-
jön, vagy olyat kell tennem, 
amit nem szerettem volna.

Az épület viszont rohadt hi-
deg volt, főleg az elején (mert 
egész télen zárva volt, csak ne-
künk nyitották ki és fűtötték fel 

– a szerk.), de inkább hagyjuk a 
kispolgári panaszkodást, az 
olyan 2010-es dolog!

Mint tapasztalt madrichnak 
(érted: tapasztalt! :D), nyilván 
nem volt sok újdonság a mód-
szertani foglalkozásokban, vi-
szont elismerem: az ismétlés is 
hasznosnak bizonyult (és még 
hányszor fog annak bizonyulni, 

kedves Tapasztalt Dani – men-
torod). Így is sokat tanultam, 
és keblemben jó érzésekkel el-
telve távoztam, még ha ez a 
mondat enyhén kispolgári han-
gulatot áraszt is! Na.

2011. március, Siófok
Egy egészen közeli galaxisban

Már az idei tematikus képzés 
hétvégéje. Sokkal kevesebb 
mód szertan és integrálás, ám 
sokkal több konkrét nyári 
program.

Mindez igen hasznos volt. Az 
idei téma (erről olvashattok még 
a lapban – L. D.) is jobban 
megfogható a számomra, job-
ban átadható, mint amilyen a 
tavalyi volt. A mai aspektusok 
és napi témák kiválasztása te-
szik ezt igazán személyessé. A 
tematikus képzés mellett azért 
volt integráló program is, még 
ha nem is értettem egyet min-
den egyes állomásával (már 
megint kevés volt a szabadidő, 
mondanám, ha kispolgári léte-
met nem hagytam volna réges-
rég 2011-es önmagam mögött), 
és az időjárás is sokat segített, 
végre sütött a nap! Volt egy 
Talmud Game nevű program, 
ami nagyon jó volt, kreatív és 
hasznos is, akár a golánban 
vagy her mon ban is meg lehet-
ne tartani, csoportok között is, 
vagy keretjátékszerűen.

Volt egy múlt századelős ün-
nepi bálunk is, amit a Szarvasi 

Izraelita NőegyletTM rendezett, 
és rendkívül szórakoztatóra, 
könnyedre, valamint relaxálóra 
(Rolex óra? – Mr. Lauder) sike-
redett. És egy másik esti prog-
ram során az is kiderült a szá-
momra, hogy vannak, akik 
még ásványvízzel is képesek 
magukat igen gyorsan leinni 
(ugye, Ági? :D – L. D.). Balázs 
Gábor előadásai megint csak 
nagyon jók és koncentráltak 
lettek, megvolt az ívük, és 
tényleg sok mindenben gazda-
godott általuk az ember – jó, 
ha sok forrás van, amiből lehet 
meríteni!

Probléma legfeljebb a csú-
szásokkal volt, amiből fakadó-
an egy-egy program végét le-
vágták a képzők, és ezért kár 
volt. Woltak wálasztható work-
shopok ezúttal is, viszont a sok 
felkínált opció számomra azt 
hozta magával, hogy valamit 
mindig ki kellett hagynom, pe-
dig sok minden más is érdekelt 
a felkínált lehetőségek közül! 
(Na, majd áprilisban, Budapes-
ten… – a szerk.)

Most már csak a moduláris 
képzésünk van hátra, a mad-
rich vizsgák, a turnusok és mad-
ri chok beosztása, aztán nincs 
mese: Szarvas 2011 nektek, 
cha  nichoknak is!

Laki Dániel Márton
Egykori rántotta madrichjelölt,
majd tényleges madrich, boldog 
ember (akinek van még hová 
fejlődnie)

2010, HANNA, DANI, ÉS A KILENC KISÁLLAT GALERIJE
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Talán furcsán hangzik a cím-
ben látott matematikai egyen-
let. Hogy mi köze Horánynak, 
Londonnak és Siófoknak Szar-
vashoz? Gőzerővel folynak a 
szarvasi Lauder/JDC Nemzet-
közi Zsidó Ifjúsági Tábor elő-
készítő munkái. A nyáron 22. 
alkalommal nyílik meg a tábor 
kapuja 25 ország zsidó fiataljai 
előtt, a tavalyi évhez hasonlóan 
ezúttal is két turnusban.

Horány

A dunakeszi rév fedélzetén 
szelem át a Dunát, hogy csatla-
kozzam az előző este kezdő-
dött madrichképzéshez. A kö-
zel hatvan magyarországi cso-
portvezető első közös tovább-
képzése zajlik ugyanis a parti 
településen. Ez az integráló 
hétvége, amikor az új emberek 
először dolgoznak együtt a ré-
gi, táboroztatásban már tapasz-
talatot szerzett kollégáikkal. 
Új módszereket, új játékokat 
tanulunk, és jut idő egymás 
megismerésére is.

London

Pár héttel a horányi napok 
után a Ferihegyi repülőtéren 
találkozunk újra. Ezúttal a tá-

bor korcsoportvezetői indul-
nak az angol fővárosba, hogy 
az éves szemináriumukon meg-
ismerkedjenek az idei témával, 
a micvék világával. Kora reggel 
szállunk le a piros emeletes bu-
szok és bobby-sisakos rendőrök 
városában. Szállásunk közvetle-
nül Camden Town piaca mel-
lett található. Előadásokat hall-
gatunk hét napig a tábor témá-
jában, ötletelünk, majd konkrét 

programokat, kerettörténetet 
írunk. Most döntjük el, mi lesz 
az első, a második, az utolsó es-
te. A képzésünk szerves része, 
hogy megismerjük a helyi zsidó 
közösségeket is. Ellátogattunk 
a Zsidó Kulturális Központba 
(London Jewish Cultural Cent-
re), jártunk a Zsidó Oktatási 
Központban (London School of 
Jewish Studies) illetve egy félna-
pos túra keretében megismer-
tük London bevándorlók lakta 
keleti részének, az East Endnek 
zsidó múltját. Egy olyan város-
részben barangoltunk, amely 
egykor hatalmas zsidó közös-
séggel, zsinagógákkal büszkél-
kedhetett, de ma már más nem-
zetek fiai és lányai lakják, s az 
egykori zsidó emlékek felfede-
zése se menne annyira egysze-
rűen idegenvezetőnk nélkül. 

Utaztunk buszon, metrón, ha-
józtunk a Temzén... A helyi 
előadók mellett zsidó fiatalok-
kal is találkoztunk, akik itt vé-
geznek hozzánk hasonló mun-
kát a fiatal generációval. Nem 
maradhatott el a hagyományos 
kincsvadászat sem, ügy nö kök-
nek álcázva kellett kis csapatok-
ban viccesebbnél viccesebb fel-
adatokat teljesítenünk a város-
ban. Péntek este három, közel-
ben lévő, eltérő irányzatú zsi-
nagóga közül választhattunk. 
Megható volt, amikor a rabbi 
szószékéről külön köszöntötte 
kis csapatunkat. A hétnapos 
képzés után becsatlakoztunk a 
JDC európai táborainak szer-
vezett közös szemináriumba, 
25 fős csapatunk további 11 fő-
vel bővült, akik a romániai, 
bulgáriai és balti táborok veze-
tői, mad rich jai és szervezői kö-
zül kerültek ki. Nem hagytuk 
ki a tavaly újranyílt Zsidó Mú-
zeum (London Jewish Museum) 
modern technikát és ötletes 
múzeumpedagógia elemeket 
felvonultató tárlatát sem (ahol 
ráadásul Eszterrel, a magyar 
gya kor nok lánnyal is találkoz-
tunk, ő pedig – kicsi a világ! – jó 
pár szarvasi madrichot és tábo-

rozót ismer a DSB-ből, volt kö-
zépiskolájából, – a szerk.) Ren-
geteg tudással gazdagodva kö-
szöntünk el a 2012-es nyári 
olimpia helyszínétől… roham-
léptekben elindulva a nyári tá-
borozásig vezető úton.

Siófok

Nem sokat pihentünk, más-
fél nappal a londoni képzés 
után már úton is vagyunk Sió-
fokra, hogy a tematikus képzé-
sen átadjuk frissen szerzett tu-
dásunkat a madrichoknak. 
Work  shopok, előadások, ötlet-
börzék és forráskutatás váltja 
egymást négy napon át – meg-
spékelve néhány remek esti és 
speciális programmal, melyek 
a nyárig maradjanak meglepe-
tések. Az utolsó délutánon 
csatlakozott hozzánk egy az 
országban tartózkodó, önkén-
tesként világszerte aktív mun-
kát végző zsidó fiatalokból álló 
amerikai csoport is, akikkel 
kölcsönösen megoszthattuk ta-
pasz ta la ta inkat.

A gépezet elindult, indul a 
visszaszámlálás!

dr. Paszternák András
kispaszti@szarvasmifkad.eu

Horány+London+Siófok=SzarvaS

 Ej,
ma is

 kén e

  

tenni
 valami

jót...

Tessék
már jönni,
 nem kell
aggódni!

JUJ!

 

Hol
vagyok?
ezen a
héten
ez má

a  har-
madik!
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hogy utálná a pirézeket).
Leeds egyébként Nyugat 

York shire megye 800 ezres vá-
rosa (agglomerációval együtt 
1,5 milliós) az Egyesült Király-
ságban. Rengeteg park van a 
belterületen és a környéken, 
egészen pontosan a város terü-
letének 65%-a zöldövezet. Leeds 
az ipari forradalom hatására 
legelőször jelentős gyapjúfeldol-
gozó, majd kereskedelmi köz-
pont, aztán egyetemi város lett. 
Jelenleg London után Anglia 
legnagyobb üzleti, banki, és jo-
gi központja, és nem mellesleg 
a sziget harmadik legnagyobb 
zsidó közössége is itt található, 
8+1 (ami az egyetemi) aktív 
zsinagógával.

Kicsit el is kalandoztam ros 
hasanától és Alantől. Szóval 
Alan és a felesége, Tanya, meg a 
gyerekeik a hivatalos egyetemi 
ortodox zsidó család. Nagyon 
kedvesek, és hetente rendeznek 
valami összejövetelt a házuk-
ban a diákok számára, ahol va-
csorával és/vagy süteményekkel 
várnak minket. Amikor felhív-
tam Alant, hogy hová mehetek 
ros hasanázni, kicsit meglepő-
dött, de elmagyarázta, hogy hol 
és mikor jelenjek meg. Amikor 
a tesómékkal (meglepően) pon-
tosan megérkeztünk a frissen 
felújított házba, egy idősebb 
szakállas bácsi invitált be min-
ket. Bemutatta a feleségét meg 
a nagyon sok gyerekét, és el-
mondta, hogy „mi vagyunk itt 
a Chabad”. Aztán megjött Alan, 
a felesége, meg a gyerekek, és 
ők elmondták, hogy „mi va-
gyunk az ortodoxok”. Ezen kí-
vül voltunk még mi hárman, és 
még mondjuk 6 diák. Szóval 
kb. 4 emberre jutott egy rabbi, 
egy rabbifeleség, és fejenként 
legalább egy olyan igazi kis 
ganef. Miután a mechica mö-
gött végigszenvedtük ros ha sa-
nát (ami életem egyik legunal-
masabb ros hasanája volt, a leg-
kevésbé kommunikatív lányok-
kal körülöttem), úgy gondol-
tam, hogy egy kicsit újraértéke-
lem az életemet, végül is az 
utóbbi 20 évem minden percét 
zsidó közösségben töltöttem, 
igazán nem lehet belőle gond, 

akkor mégis mi vagyok, pedig 
enélkül is elég nagy káosz van a 
fejekben, mert például ha 
Jewish vagyok, akkor ez azt je-
lenti, hogy nem vagyok teljesen 
Jew, csak Jewish, de azért ugye 
úgy imádkozom, hogy a cipő-
met leveszem? Nem, attól még, 
hogy nagyon sokszínű a társa-
dalom (az egyetemről nem is 
beszélve), az még nem jelenti 
azt, hogy az emberek ismerik is 
egymás kultúráját (de legalább 
a nagy többségre nem jellemző, 

időm teljesen vörössé válni – 
még levegőért kapkodva sza-
badkozni kezdett: sooorryyy, 
sooorry, fuuunny fuunny, majd 
kikereste a noteszából Alan rab-
bi számát, majd meginvitált egy 
rövid tárlatvezetésre a temp-
lomba. Közben megvitattuk az 
élet nagy dolgait, és azóta is 
ahányszor csak egymásba bot-
lottunk Cecil tisztelendővel, 
mindig kellemesen eltársal-
gunk. Ezzel jól össze is kavarom 
a kedves angol barátaimat, hogy 

Viszonylag hamar elvesztet-
tem az esernyőmet, és ez jó ide-
ig nem is zavart volna, mert-
hogy csak késő ősszel kezdett el 
szakadni az eső. Előtte rá se le-
hetett ismerni az országra, sü-
tött a nap, kellemes szellő fúj-
dogált, de utána kifejezetten 
rossz volt, hogy nincs meg az 
esernyőm. December végére 
meg már mindegy is volt, mert 
soha nem látott mennyiségű hó 
lepte el a szigetországot. Időjá-
rási viszontagságok…

Az első, csupán a nemzetközi 
diákoknak szóló bemelegítős, 
ismerkedős, hozzászoktatós hét 
után jött a második bemelegí-
tős, ismerkedős, hozzászoktatós 
hét, de ezúttal már angol diá-
kokkal együtt. Miután ilyen 
alaposan bemelegítettünk, el is 
kezdődhetett az egyetemi sze-
meszter, de csak szépen lassan. 
Még szinte meg sem érkeztem, 
de a nemzetközi hetet követő 
hétvégén már ros hasanát ünne-
peltük. Rendes zsidó lány révén 
nekiláttam, hogy megkeressem 
az egyetem rabbiját, mert mint 
arról korábban tájékoztattak 
minket, az egyetemen elég sok 
(ha jól emlékszem 12 – na jó, 
annyi talán nem is létezik… :D) 
felekezet vezetője megtalálható, 
ha esetleg a kedves diákoknak 
lelki támaszra vagy hasonlóra 
lenne szükségük. Persze a ka-
pott információknak csak egy 
része maradt meg bennem, így 
hát betévedtem egy az egyetem 
tövében található viszonylag 
templomszerű épületbe (klasz-
szikus anglikán templom), ahol 
egy ideig nem találtam senkit és 
semmit, majd egy nagyon ked-
ves reverendás úr érdeklődött, 
hogy kit keresek. Elmagyaráz-
tam neki: elsőéves vagyok, és a 
tájékoztatón azt mondták, hogy 
itt több felekezet is megtalálha-
tó. Mondta, hogy igen, és felso-
rolt pár irányzatot, én meg 
gondolom elég bután néztem, 
mert ő óvatosan megkérdezte: 

„Oh, bocsáss meg, egyáltalán: 
keresztény vagy?” „Oh, hát az 
az igazság, hogy zsidó vagyok, 
és egy rabbit keresek.” – vála-
szoltam. Hosszas jóízű nevetés 
után – ami közben nekem volt 

fogyó
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ha kipróbálnám az életet egy 
kicsit más környezetben is.

Weird, isn’t it? (Ezt nagyon 
szeretik itt mondani. Soooo 
weird. Unbelivebly weird. Such 
a weird stuff. She is just sooooo 
weird. Meg ilyenek. Persze, egy 
ilyen sokszínű társadalomban… 
:)) Szóval az első egy-két hétben 
(bemelegítés) nem is nagyon 
mentem el sehová, csak regiszt-
ráltam a JSoc-nál, ami a Jewish 
Society. Rengeteg society van 
az egyetem(ek)en, és aki nem 
tagja egynek sem, az nagyon 
gáz. Minél többnek vagy tagja, 
annál menőbb vagy, de valószí-
nűleg bárki tud olyat találni, 
ami tetszik neki, mert nem csak 
politikai, vallási, vagy szakok-
hoz kapcsolódó egyesületek, és 
(extrém)sportklubok vannak, 
de akad még Chocolate Society 
(ChocSoc) is. JSoc-ja szinte 

minden egyetemnek van, de 
olyan sok taggal, mint a leedsi 
egyetem, csak kevés büszkél-
kedhet (London és Manches-
ter). A rabbik számáról nem is 
beszélve, ami itt az eddig emlí-
tett kettővel együtt négy – de 
azért ez egy kicsit túlzás, mert 
én nagyon sok programra járok, 
de a negyedikkel még nem is 
találkoztam. Ő biztos szabadsá-
gon van.

Gondolom már rá is jöttetek, 
hogy nem olyan egyszerű az 
embernek megszabadulnia a 
múltjától. :D Szóval azt hiszem 
maximum két hetet bírtam ki, 
na de hát ha így szebb az élet?!

Szóval nem csak sokan va-
gyunk, de rengeteg programunk 
is van, bár ebből a legtöbb a sza-
vazás és a kajálás – ezeken a 
programokon szoktak a legtöb-
ben részt venni. Van egy nagy 

közösségi házunk is, a Hillel 
House, amihez az idei évtől 
kezdve egy koli is tartozik, és ál-
talában ott vannak, vagy leg-
alábbis ott kezdődnek a progra-
mok, de a Chabadnak is van egy 
külön háza, ahol az év elején a 
nem túl sok embert felvonulta-
tó ros hasanán is voltunk. Azóta 
valamivel többen járnak oda, de 
itt (is!) probléma, hogy kevesen 
jönnek a zsinagógába, viszont 
az azt követő (ingyen) kiddusra, 
vacsorára (amik egyébként fan-
tasztikusak tudnak lenni) annál 
többen. Bár a legjobb vacsik a 
rabbis családoknál szoktak lenni, 
de a másod- és harmadévesek is 
szoktak péntek esti oneget szer-
vezni a saját házukba, és ide az 
elsőéveseket is meghívják. Ez 
egy nagyon kedves szokás.

Idén már nem koliban la-
kunk, hanem mi is lakást bér-

lünk, amihez jár egy normális 
konyha is, és már alig várom, 
hogy főzzek valami finomat! :) 
A mostani kolitársaim is isme-
rik már a lechót meg a pop rrri-
kosh crrromp ley-t, viszont a kiej-
tést még gyakoroljuk…

A régi és az új mad rich tár sa-
ság ( Jewish Society Commity) 
egyaránt rengeteg programot 
szervezett nekünk, de az év 
egyik legfontosabb eseménye 
még hátravan. Minden tanév 
végének közeledtével rendez-
nek egy óriási jótékonysági bált, 
aminek a bevételét tavaly pél-
dául rákos gyerekek gyógyítá-
sára ajánlották fel.

Most meg már tavaszodik, és 
lassan vége a második évnek is. 
Hó helyett megint eső esik, az 
esernyő pedig fogyó eszköz.

 Sági Miri
Leeds, UK

Mert ez egy NYÁRI
tábor, nyáron pedig
a hagyomány szerint

süt a nap. Sokat!

De miért
csináljuk

ezt hajnali
fél

kilenckor,
amikor még

fel sem
kelt a nap,

de már a
szemembe

süt???!

Ja, csak     
  karikás a

szemem. . .

Jó a
szemcsid!

  Divatos a fe-
      kete keret... 
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A táborban biztosan hallot-
tatok már a Báál Sém Tov cso-
dás történeteiről, vagy Júda 
Mákábi hősies chanukai tettei-
ről. Most, pészách és a pészách 
második napján kezdődő ómer-
számlálás előtt egy olyan nagy 
rabbiról mesélek nektek, akiről 
Szarvason ritkán esik szó, pedig 
itt, Izraelben szinte minden 
kisgyerek ismeri őt. Úgy hívják, 
hogy rabbi Simon bár Jocháj. 
Ő volt minden idők egyik leg-
nagyobb tóratudósa, korának 
legismertebb rabbijai is mind 
hozzá fordultak, ha kérdésükre 
nem találtak választ.

Rabbi Simon bár Jocháj egy 
napon néhány emberrel beszél-
getett. Amikor a társaság egy 
tagja megjegyezte, hogy mi-
lyen csodálatos dolgokat épí-
tettek Izraelben a rómaiak, 
rabbi Simon leintette őt, és azt 
mondta: „Nem nekünk csinál-
ták ezt, hanem saját maguk-
nak.” Ennek a mondásnak gyor-
san híre ment, és hamarosan 
eljutott a római császárig. A 
császár rettenetesen dühös lett, 
és elrendelte, hogy rabbi Si-

mont azonnal szállítsák elé, és 
ott öljék meg. A rendelet híré-
re a rabbi fiával együtt a zsina-
gógában rejtőzött el, de néhány 
nappal később onnan is to-
vábbállt. Mezőkön-hegyeken 
vágtak keresztül, míg egyszer 
elértek egy barlangig. Abban a 
pillanatban, amikor beléptek a 
barlangba, csoda történt: a be-
járat előtt hirtelen egy bővizű 
forrás eredt a sziklából, és egy 
hatalmas szentjánoskenyérfa 
nőtt ki a földből, tele gyü-
mölccsel. Ez azért volt különö-
sen nagy csoda, mert a szent já-
nos ke nyér fa sok-sok évig csak 
növekszik, nem hoz gyümöl-
csöt, ez pedig éppen csak ki-
nőtt a földből, máris roskado-
zott a terméstől. A csodálatos 
fa szombaton fügét termett, 
hogy a két nagy bölcs kellőkép-
pen megtisztelhesse a sábátot. 
Rabbi Simon és fia, Elázár 12 
évig lakott a barlangban. Senki 
nem tudta, hogy hol rejtőz-
ködnek. Mást se csináltak 
egész nap, csak a Tórát tanul-
mányozták. Hatalmas tudásra 
tettek szert, és ha elakadtak 
egy kérdésnél, maga Élijáhu 
próféta sietett a segítségükre. 
Olyan részletesen és mélyen 
m e g - ismer-

ték a Tórát, mint ahogyan sen-
kinek a világon nem sikerült.

12 év elteltével Isten angyala 
a tudomásukra hozta, hogy 
meghalt a császár, elmúlt a ve-
szedelem, előjöhetnek a bar-
langból. Igen ám, de annyira el 
voltak merülve a Tórában, 
hogy ha ránéztek valamire, és 
az nem tetszett nekik, szemük-
kel felperzselték azt. Ezért az 
angyal visszaküldte őket még 
egy évre a barlangba, ahol to-
vább tanulmányozták a Tórát 
és még bölcsebbek, még tudó-
sabbak lettek. Egy év után is-
mét előjöttek a barlangból, ek-
korra már tudtak bánni a ha-
ragjukkal, és nem égettek fel a 
pillantásukkal mindent maguk 
körül. Visszatértek a tanítvá-
nyaikhoz, és átadták nekik tu-
dásukat. Rabbi Simon megosz-
totta velük azokat a mély tit-
kokat, amelyeknek a birtokába 
jutott. Egyik tanítványa írta le 
ezeket, és ezt a könyvet ma 
Zohár néven ismerjük.

Rabbi Simon bár Jocháj egy 
Meron nevű városkában halt 
meg lág báomerkor, a peszách 
második napjától számított 33. 
napon. Ezen a napon emberek 
ezrei utaznak Meronba, hogy a 
nagy rabbi sírjánál imádkozza-
nak. És még ennél is többen 
gyújtanak hatalmas tábortüze-
ket, táncolnak körülöttük, esz-
nek és isznak, ezzel is emlékez-
ve a tudós rabbira. Izraelben a 
gyerekek már pészách után el-
kezdik gyűjtögetni a faágakat, 
deszkákat, hogy minél szebb tü-

zet rakhassanak majd 
– természetesen a 

felnőttek, hi-
szen a tűz veszé-
lyes és nem já-
ték.

Anna

A RABBI ÉS 
A CSODAFA

Vezesd
el rabbi
Simont és
fiát a bal felső 
sarokból a jobb
alsóban lévő bar-
langhoz!

                Próbáld
            meg csak szemmel   
        végigkövetni az útjukat!

RECEPT:
KAROBOS 

CSIGA
(TEJES)

És akkor egy recept, amelybe a 
töltelék a szentjánoskenyérfa ter-
méséből, karobból készül. A ma-
gok nyersen is ehetők, rabbi Si-
mon és rabbi Elázár is így ették, 
de ha összetörik a magokat, bar-
na por lesz belőlük, amely hason-
lít a kakaóhoz, de édesebb annál. 
A sütéshez kérjétek szüleitek se-
gítségét!

40 dkg liszt
1 dl olaj
2-3 dl tej
1 kocka élesztő
2 evőkanál nádcukor
a töltelékhez: karobpor és nádcu-
kor keveréke, ízlés szerinti meny-
nyiségben

Az élesztőt langyos vízbe mor-
zsoljuk. A lisztet tálba szitáljuk, 
hozzáadjuk a többi hozzávalót, 
és alaposan összegyúrjuk. A vizet 
apránként adagoljuk, hogy a 
tészta ne legyen se túl lágy, se túl 
kemény. Ha a tészta rugalmas, le-
takarjuk egy fél órára, amíg kissé 
megkel, majd nagy téglalap ala-
kúra nyújtjuk. A tésztát megken-
jük egy kis olajjal, és rászórjuk a 
tölteléket. Kis vajdarabokat is te-
hetünk a töltelékre, hogy jobban 
olvadjon a keverék. Szorosan fel-
tekerjük, ujjnyi vastag szeletekre 
vágjuk, és sütőpapírral bélelt tep-
sire rendezzük a tekercseket. Még 
egy negyed órát pihentetjük, 
majd 180 fokos sütőben, 25-30 
perc alatt szép pirosas-barnára 
sütjük a csigákat.

JÓ ÉTVÁGYAT!



Töltsd ki a rejtvényt,
találd meg a megfejtését!

 1. Ez az a csapás, amikor orosz-
  lánok jöttek, tigrisek és
  párducok.
 2. Mindenki vakarózott.
 3. Ez vált vérré.
 4. Vízparton nagyon sok van 
  belőlük, nem szeretjük őket.
 5. Kisbabák más szóval.
 6. Téli, kemény csapadék.
 7. Ezzel sújtotta az Ö’rökkévaló 
  az egyiptomi elsőszülötteket.
 8. Ez az az épület, ahol
  Mózes felnőtt.
 9. Ezek ették meg a termés 
  nagy részét.
 10. Ebben a csapásban az
  állatok betegségben pusz-
  tultak el.
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tíz csapással. A vacsora is kü-
lönleges ilyenkor, sok olyan 
dolgot eszünk és teszünk, amit 
amúgy hétköznap nem szok-
tunk. Ha van nálatok széderesti 
vacsora, vagy mentek valahová 
szédert ülni, figyelj jól, mert 
meghallgathatod, mi történt a 
zsidó néppel, miután otthagy-
ták Egyiptomot. Kérdezd majd 
meg, mit csinálunk ilyenkor 
másképpen a vacsora alatt, és 
miért eszünk másféle ételeket. 
Érdekes dolgokat hallhatsz.

ahelyett, hogy elengedte volna a 
zsidókat, még keményebben dol-
goztatta őket.
Ekkor az Ö’rökkévaló csapásokat 
bocsátott az egyiptomiakra.
A fáraó minden egyes csapás után 
már-már engedett, de a végén 
mindig megkeményítette szívét, 
és nem engedte el a zsidókat.
I’sten elsőként vérré változtatta 
az összes folyót és minden vizet, 
ami Egyiptomban volt.
Másodikként békák lepték el az 
országot.
Ezután jöttek a szúnyogok, a vad-
állatok, majd a dögvész, a kiüté-
sek, a jégeső, a sáskák, a sötétség, 
de a fáraó még mindig megmaka-
csolta magát. 
Az utolsó csapás volt a legkegyet-
lenebb. Az Ö’rökkévaló megölt 
minden egyiptomi elsőszülöttet, 
csak a zsidók házát kímélte, mert 
nekik előre megmondta, hogy je-
löljék meg vérrel ajtófélfáikat, és 
a halál angyala így elkerüli őket.
A tizedik csapás után a fáraó tel-
jesen megtört, mert elvesztette 
elsőszülött fiát. Elengedte végre a 
zsidókat, akik így sok-sok évi 
rabszolgaság után kivonultak a 
szabad életbe.

Eddig tartott a mese. Azt tu-
dod, hogy idén április 18. és 26. 
között ünnepeljük pészachot, 
sőt, a világon mindenütt ebben 
az időben együtt ünnepel min-
den zsidó? Pészach ünnepén az 
Egyiptomból való kivonulásra 
emlékezünk. Az ünnep a szé der-
esti vacsorával kezdődik, ami-
kor közösen meghallgatjuk a 
kivonulás történetét, benne a 

rám! Azt akarom, hogy 
vezesd ki népemet a rab-
szolgaság házából, Egyip-
tomból, a szabadságba!

– De, én... én csak egy 
egyszerű pásztor vagyok 

– válaszolta rémülten 
Mózes.

– Hajítsd botodat a földre!
Mózes így tett, s a bot egyszer 
csak kígyóvá változott.

– Most fogd meg a kígyót a farká-
nál!
Mózes engedelmeskedett, erre a 
kígyó visszaváltozott bottá.

– Menj hát és mondd meg a fáraó-
nak, hogy kivezeted a hébereket 
Egyiptomból. Ha nem hinnének 
neked, mutasd be nekik a csodákat.

– Nem fognak nekem hinni. Nem 
beszélek jól – mondta Mózes.

– Akkor testvéred, Áron szól majd 
helyetted. Most menj Egyiptom-
ba, és én veled leszek!
Mózes így tett, visszaindult hát 
Egyiptomba, hogy az Ö’rök ké va-
ló segítségével kivezesse népét a 
szolgaságból a szabadságba.
Amikor visszatért, testvérével, 
Áronnal elmentek a fáraóhoz, és 
azt mondták neki:

– A héberek I’stene küldött min-
ket, hogy kivezessük Izrael fiait a 
pusztába, s ott áldozzunk neki.

– Nem ismerem ezt az I’stent. 
Nem tudok róla semmit, sem a 
csodákról, amiket tesz. – vála-
szolta erre a fáraó.
Áron ekkor ledobta a botját, az 
pedig kígyóvá változott azon 
nyomban.

– Ezt az én varázslóim is könnye-
dén meg tudják csinálni. – mond-
ta a fáraó, majd behívatta őket. 
Az egyiptomi mágusok szintén 
kígyóvá változtatták botjaikat, 
hogy megmutassák ők mit érnek. 
Erre azonban Áron kígyója fel-
falta az ő csúszómászóikat egy 
szempillantás alatt.
A fáraó nagyon mérges lett és 

Az alábbi mesében Mózes életé-
nek egy fontos történetéről ol-
vashatsz, ahogy azt a Bibliából 
megismerhetjük. A történet 
után egy képes feladatot és egy 
szöveges rejtvényt is találsz. A 
képes feladathoz leginkább éles 
szemre van szükség, ha pedig 
jól figyeltél a mesére, akkor 
biztosan meg tudod oldani a 
rejtvényt is.

Ebben az időben a héberek Egyip-
tomban éltek rabszolgasorban, 
ők hordták a hatalmas köveket, 
melyekből az egyiptomiak palo-
tákat, piramisokat építettek. Itt 
nőtt fel Mózes és két testvére, 
Mirjám és Áron is, akik szintén 
zsidók voltak. Mózes azonban a 
királyi palotában lakott, mivel őt 
a fáraó lánya nevelte fel. Egy nap 
azonban bajba került: összevere-
kedett egy rabszolgahajcsárral, 
mert az kegyetlenül ostorozta a 
köveket cipelő zsidó munkásokat, 
a verekedésnek pedig rossz vége 
lett. Mózes úgy megütötte a haj-
csárt, hogy az meghalt.
Megijedt erre Mózes, és elmene-
kült, hogy büntetésből ne ölesse 
meg a fáraó. A távoli Midjánba 
ment, és ott egy jó ideig pásztor-
kodással kereste kenyerét. Egy 
midjánita pap, Jitró házában la-
kott és elvette feleségül lányát, 
Cipórát.
Nem felejtette el azonban egy 
percre sem, hogy népe még min-
dig rabszolgaként él Egyiptomban. 
Egyik nap, ahogy legeltette a 
nyájat, az egyik birka elcsatangolt. 
Amikor Mózes utánament, hogy 
megkeresse, különös, lenyűgöző 
látvány tárult szeme elé. Egy égő 
csipkebokrot látott, mely égett 
ugyan, de nem hamvadt el. Alig 
hitt a szemének. Hirtelen hangot 
hallott:

– Mózes! Vedd le saruidat, mert 
ahol állsz, az szent hely! Figyelj 
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Ez a mese és ez a két feladat eredetileg 
Fritz Zsuzsa Ősök és hősök: Zsidó tör-
ténetek, bibliai mesék és szórakoztató 
feladatok gyerekeknek és az egész csa-
ládnak című könyvében jelent meg.

SZABADULÁS
EGYIPTOMBÓL

A KÉT KÉP KÖ ZÖTT 10 AP RÓ EL TÉ RÉS VAN. MILYEN GYORSAN TUDOD MEGTALÁLNI ŐKET?



Az idei turnusok időpontjai
A turnusok 12 naposak, vasárnaptól péntekig tartanak.

I. turnus: július 17 – július 29.

II. turnus: július 31 – augusztus 12.

A részvételi díj
A tábor egy főre eső teljes költsége 200.000 Ft, de:

4A JDC és a MAZS Alapítvány támogatásával a tábor csök-
kentett részvételi díja 49.000 Ft.

4Az egy háztartásban élő második testvér 44.000 Ft-ért, to-
vábbi testvérek 40.000 Ft-ért vehetnek részt a táborban.

4A buszutazás költsége fejenként 3.000 Ft (a buszok légkondicionáltak).

4Részvételi díj az Oroszországból érkező gyerekek számára: 500 USD;

4Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában élő gyerekek számára: 1400 USD;

4Nyugat Európából érkező gyerekek számára: 1000 USD.

4Izraelben élő gyerekek számára: 1000 USD.

Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak családok, akiknek ez az összeg is igen magasnak bizonyul és 
olyanok is, akik szívesen támogatnák ezen családokat, ezért ettől az évtől bevezetünk új fizetési lehe-
tőségeket, amelyek ezt hivatottak segíteni. Szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy a saját gye-
reke részvételi díján felül olyan gyerekeket támogathasson, akiknek a táborozás anyagi okok miatt 
elérhetetlennek tűnik. Minden további befizetett forinttal ön ilyen táborozókat, és rajtuk keresztül a 
tábor közösségét támogatja.

59.000 Ft befizetésével ön a JDC Magyarország Jaffe Zsidó 
Családsegítő Programját támogatja

70.000 Ft befizetése esetén ön biztosítja, hogy egy másik 
táborozó fél áron jöhessen a táborba

85.000 Ft befizetésekor ön egy rászoruló táborozónak 
ingyenes részvételt biztosít

110.000 Ft befizetésével biztosítja egy testvérpár 
ingyenes táborozását.

Amennyiben ön a teljes támogatói árat (200.000 Ft) befizeti, 
választhat két résztvevőt, akiknek így a táborozása ingyenes.

Minden támogatói ár tartalmazza a buszos utazást. Természetesen szívesen vesszük a fentiektől el-
térő összegű támogatásokat is. Amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretne élni, kérjük, jelezze ezt a 
jelentkezési lap leadásánál, illetve az online jelentkezésnél a megfelelő helyen!

A kiemelt árat fizető támogatóink nevét az általunk használt fórumokon adományozóként szeretnénk fel-
tüntetni. Ha nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, kérjük, jelezze azt a befizetésnél vagy a jelentkezésnél!

Kedves szülő! Lehet, hogy nem is gondolja, de ön is tud segíteni Szarvasnak!

Nem csak pénzre van szükség a tábor működtetéséhez. (Bár arra is, ráadásul sokra.) 
Nagy segítség lehet az is, ha valaki például a vállalkozása eszközeivel vagy szolgálta-
tásaival járul hozzá Szarvas fenntartásához és a nyári turnusok megtartásához. Már 
az is komoly hozzájárulás lehet, ha valaki nyersanyagokkal (mint író- és rajzeszközök, 
papíráruk), egyéb eszközökkel, bútorokkal, vagy akár utaztatási lehetőséggel (pél-
dául egy busz használatának lehetőségével) tudja támogatni a tábort. Mi igyekszünk 
mindent megtenni a működéshez szükséges anyagiak előteremtéséért, de a pénzen 
kívül nagyon sok minden más is segítheti a munkánkat, és ezzel a gyerekek nyaralását.
 Ha úgy érzi, hogy ön is tudna tenni valamit a táborért, kérjük ne habozzon, hívja 
fel személyesen a táborvezetőt, Friedman Sashát: +36-1-3116669/203, 204.
 Mi ígérjük: mindent megteszünk azért, hogy az ön gyerekének és minden táboro-
zónknak felejthetetlen és nagyszerű élmény legyen a Szarvason eltöltött 12 nap.



…ugyanis ezen a napon volt 
a Szarvas nyílt nap, amikor szü-
lők és táborozók egyaránt talál-
kozhattak a tábor vezetőjével, a 
korcsoportvezetőkkel, és jó pár 
madrichhal, vagyis a nyári cso-
portok vezetőivel. Ráadásul 
ezen a napon indult el az idei 
jelentkezés, sőt, aki helyben fi-
zette be a tábort, annak az ár is 
olcsóbb volt! Délelőtt 11-re 
már egész sokan ott voltak a 
Bálint Házban, ekkorra már az 
információs pultot is sárga pó-
lós madrichok vették át, sokan 
közülük a számítógépes regiszt-
rációnál és a pénztári befizetés-
nél is segédkeztek, és volt, aki 
az új szarvasi ajándékokat osz-
togatta az érkezőknek. Mert-
hogy van pár új dolog: idén 
végre készült szarvasos hűtő-
mág nes, és karra vagy lábra csat-
tintható fényvisszaverő csík is. 
Míg az első szimplán jól néz ki, 
az utóbbinak a bringások is 
nagy hasznát vehetik.

A nagyteremben, ahol a 
pénztár volt, délután 4-ig szar-
vasi képeket vetítettünk, és itt 
volt az egyik információs aszta-
lunk is. Örömmel láttuk, hogy 
voltak olyan madrichok, akik 
csoporttalálkozót is tartottak.

Délután 1-től, a nyílt nappal 
párhuzamosan az idei mad rich-
képzés soron következő foglal-
kozásai mentek, először Fehér-
vári András, majd Zev Pas kesz, 
végül Kovács Virág mic vék hez 

kapcsolódó work shop ja in ült 
nagyobb mad rich csa pat.

Az nyílt nap délutáni le zá-
rul tá ig több mint kétszáz tábo-
rozó regisztrált és fizette be a 
részvételi díjat, ami azt is jelen-
ti, hogy a magyarok számára 
fenntartott nyári helyek fele az 
első napon elkelt!

A nyílt nap és az aznapi kép-
zés után a Bálint Háznak kö-
szönhetően érdekes program 
várta az érdeklődőket: A rabbi, 
a pap meg a többiek néven futó 
népszerű beszélgetéssorozat so-
ron következő részében Szabó 
András evangélikus lelkész, Kö-
ves Slomó lu bavicsi rabbi, Ha-
jós András zenész és tévés sze-
mélyiség, Unoka Zsolt pszichi-
áter, valamint Gesler Lili szí-
nésznő arra próbált meg választ 
találni, hogy vajon működhet-e 
a vegyes házasság. A Till Attilla 
vezette műsor nézőközönsége 
teljesen megtöltötte a nagyter-
met, még pótszékeket is kellett 
kerítenie a szervezőknek. (A ház 
web oldalán – ba lint haz.hu – az 
információk sorban kerülnek 
fel a sorozat további részeiről, 
ezt érdemes szemmel tartani!)

A Szarvas Times stábja is 
szép számban képviseltette ma-
gát a nyílt napon, és estére fá-
radtan, de sok élménnyel, mi 
több, sok új és hasznos tudással 
tértünk haza a Times HQ falai 
közé.

– Lev
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