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Egyházi Támogatások

Egy ház a tanulásra, 
a játékra
Az Óbudai Zsinagóga Budapest III. kerületében található 
épület, mely a főváros legrégebbi, ma is álló zsidó imaháza, 
hiszen a műemléki védettséget élvező zsinagógát 1821-ben 
avatták fel. Fejlődő közösségükben szép számmal képvisel-
tetik magukat a kisgyerekes családok, így felmerült az igény, 
hogy a gyermekeknek is legyen egy helyiség, ahol felügyelet 
mellett játszhatnak, tanulhatnak, míg szüleik az előadáso-
kat hallgatják, vagy az istentiszteleten vesznek részt. Az 
Egyházi támogatások, egyházak közösségi célú programjai-
nak és beruházásainak támogatását segítő előirányzat segí-
tett megvalósítani a gyermek játszóház kialakítását. Köves 
Slomó, vezető rabbi avatott be minket a részletekbe. 

R.: Mi hívta életre a játszóházi programot?

K.S.: Az Óbudai Zsinagógába hétről hétre 100-150 fő jár a 
szombati istentiszteletekre, sokan közülük a teljes család-
dal. Emellett rendszeres oktatási, vallási programjainkon 
is gyakoriak a kisgyerekes családok, akik igénylik, hogy 
amíg a szülők tanulnak, imádkoznak, előadást hallgatnak, 
gyerekeik is jól érezzék magukat. Ezért volt szükség egy 
gyerekbarát tér kialakítására, ahol a gyerekek játszhatnak, 
amíg tartanak a felnőtteknek szóló programok, sőt tanul-
hatnak is, a kifejezetten nekik szóló vasárnapi iskolában. A 
vasárnapi iskolát azon szülők gyerekei látogatják, akiknek 
ugyan nem jár vallásos zsidó iskolába, óvodába a gyerme-
kük, de mégis igénylik, hogy gyerekeik pozitív módon kap-
csolódhassanak zsidóságukhoz és kialakuljon egy pozitív 
zsidó identitástudat bennük, mely a hagyományok, szoká-
sok, a zsidó történelem és az Ószövetség ismeretén alapul.

R.: Mik a tapasztalatok a programmal kapcsolatban?

K.S.: A gyerekek körében a játékos tanulással egybekö-
tött játszóházi programok aratják a legnagyobb sikert. 
Sokféle, változatos művészeti, kézműves foglalkozást is 
tartunk, mindig a gyerekek életkorának megfelelő szin-

ten. A szülőktől nagyon pozitívak a visszajelzések, többen 
önkéntesként is csatlakoztak már a gyerekprogramok 
szervezéséhez.

R.: Most, az ünnepek közeledtével mivel foglalkoznak a 
gyerekek?

K.S.: Decemberben a Hanukát, a fények ünnepét tartjuk, 
mely a nyolc napon át égő mécses csodájára emlékezik. A 
hanuka lángjai a sötét éjszakában reménysugárként lobog-
nak, hirdetve, hogy a kevéske fény legyőzi a sötétséget. 
Mivel az ünnep nyolc napig tart, minden nap egy újabb 
gyertyát gyújtunk meg a kilencágú gyertyán, a menórán. 
Ilyenkor minden nap apró ajándékokat szokás adni, ez a 
gyerekek egyik legkedvesebb ünnepe. Megismerkednek a 
teljes hanukai történettel, majd az ehhez kapcsolódó vallási 
szokásokkal, előírásokkal. A december a csoki trenderli ké-
szítés és gyertyagyújtás áldásainak elsajátításával telik. Na-
gyon sok dalt, mondókát is megtanulnak, melyekből a min-
den évben megrendezett hanukai ünnepségünkön elő is 
fognak adni. Szokás még ilyenkor olajban sült ételeket, pél-
dául fánkot enni, a gyerekekkel idén ezt is együtt készítjük.

További áldásos munkát kívánunk a hitközségnek!
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