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A SZIM SALOM ZSINAGÓGA RENDSZERES PROGRAMJAI 
 

 

 

PÉNTEK Kábálát Sábát / szombatfogadó istentisztelet (minden héten), amelyet 

kidus és vegetáriánus piknik vacsora követ 

 

SZOMBAT Sáchárit / szombat reggeli istentisztelet tóraolvasással (kéthetente), 

amelyet kidus és tanulás /siúr követ   

     vagy 
 Tóra-kör (kéthetente) 

21 éve kezdtük el a 70 (azaz végtelen) arcú Tóra interaktív, szöveg alapú 

tanulását. Szeptembertıl Mózes negyedik könyvébe vágunk bele. 

 

VASÁRNAP Talmud Tóra / vasárnapi iskola (kéthetente) 
� 6-13 éves gyerekek számára, két korcsoportban 

� A hagyomány korszerő megélése, felkészítés egészen bár/bát micváig 

� Alefbét, olvasás tanulás, a héber biblia történetei, ünnepek, áldások 

� Komplex módszerek: mozgás, zene, kézmővesség, drámajáték 

 

HÉTFİ A palacsinta, a Tóra és mi  
 Kelemen Katalin rabbi foglalkozása a 17-24 közötti korosztály számára 

Saját készítéső palacsinta falatozása közben tanulmányozzuk a tórai 

szövegeket - mégpedig úgy, hogy azok válaszul szolgáljanak az ifjakat 

foglalkoztató nagy kérdésekre (pl. kortárs kapcsolatok: szerelem, barátság; 

zsidók és nem zsidók: kapcsolat a külvilággal, a kihívások kezelése, 

elkötelezıdés, öko-kásrut). A Tan számunkra nem korlátozódik csak a 

betőkre; közös színházi élményeken, film, zene- és képelemzéseken keresztül 

is formáljuk magunkat és egymást 

 

SZERDA Kelemen Katalin rabbi felnıtteknek szóló kurzusai (novembertıl) 
  

 Bevezetés a judaizmusba 
Témák: ünnepeink és hétköznapjaink, zsidó szimbólumok, a zsinagóga 

tárgyai és rítusai, az imák világa, mérföldkövek egy vallásos zsidó életútján, a 

hagyomány szövegei, a zsidó istenkép formálódása 

 

 Pirké ávot (Az atyák bölcsessége) 
 Misnai szövegtanulás rabbinikus és modern kommentárokkal 
 

CSÜTÖRTÖK Klasszikus héber nyelvtanfolyam (felnıtteknek) 
 A Tóra olvasására felkészítı tanfolyam során megismerkedünk a klasszikus - 

bibliai - héber nyelv alapjaival. Közösen végzett gyakorlatok, írásbeli és 

szóbeli házi feladatok segítségével felkészülünk a tórai szövegek önálló és 

pontos olvasására, és megtanuljuk a klasszikus héber szótár használatát is. 
  

Az órákat tartja: Balogh Kata bölcsésztanár, hebraista kutató 

 

 



 
HAVONTA  Zsidószkóp 

A Szim Salom mindenki számára nyitott filmklubja 2012 eleje óta mőködik. 

A vetítéseken magyar és külföldi rendezıknek olyan mőveit mutatjuk be, 

amelyek valamilyen módon, a legtágabb értelem-ben "zsidó témájúak"; a 

zsidó élethez, identitáshoz, eseményekhez kapcsolódó kérdéseket vetnek föl, 

akár komoly, akár szatirikus formában. A filmek kiválasztása során hangsúlyt 

kap a progresszív szemlélet. A vetítéseket beszélgetés és piknik vacsora 

követi. A beszélgetések moderálására a jelenlévık közül bárki vállalkozhat, 

aki az adott témához kötıdést érez. 
 

 Mesezengı 
45 perces foglalkozás meséléssel és kézmőveskedéssel az iskoláskor elıtti 
korosztálynak (0-6 éveseknek). Mesélés abban a hagyományos értelemben, 

hogy a hallgatóság körbeüli  a mesélıt, aki csak mesél és mesél (közben 

énekel, furulyázik, zeng-bong)… 
 

A foglalkozásokat tartja: Gyenes Zsuzsa | www.mesezengo.hu 

 

ÜNNEPEINK Az év  során a különbözı ünnepeinket kántorunk közremőködésével és a 

közösség minden korosztályának bevonásával tartjuk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuális és részletes programjainkért látogassa meg weboldalunkat: 
 

www.szimsalom.hu 
 

További információ: info@szimsalom.hu, +36 1 201 7648 
 


