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NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK A GYERMEKE IS AZ LESZ! (Simon Peres)

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton
hív meg minden hitközségi tagot a
2011. április 10-én, vasárnap 10:00-
kor a Menház Wallenstein Zoltán ter-
mében tartandó közgyűlésre.

Program:
1. Beszámoló az elmúlt időszak ese-

ményeiről, gazdálkodásáról.
2. Új alapszabály elfogadása.
3. Az új vezetőség (5 fő) és az új

számvizsgáló bizottság (3 fő) megvá-
lasztása.

Ezúton kérjük azon tagjainkat, akik
szeretnének aktívan bekapcsolódni a
hitközségi vezetés vagy a számvizs-
gáló bizottság munkájába, vagy jelölni
szeretnének valakit e testületekbe,
hogy jelölésüket a KZSH titkárságán

írásban tegyék meg legkésőbb 2011.
április 1-ig.

4. Küldöttek választása a Szlovákiai
Zsidó Hitközségek Központi Szövetsé-
ge Közgyűlésébe (2 fő és 1 póttag)

5. Egyebek

Felhívjuk figyelmüket, hogy az idei
Pészachra a macesz átvételére kizáró-
lag a közgyűlés napján lesz lehetőség!

Kérjük azokat a tagjainkat, akik
egészségi állapotuk miatt nem tudnak
részt venni a közgyűlésen, jelezzék
azt a titkárságon a 7731-224-es szá-
mon Haas Judit irodavetőnél. Szá-
mukra biztosítani fogjuk az írásbeli
szavazás lehetőségét.

Megjelenésükre feltétlenül számí-
tunk!

Támogatónk

Aktuális témát választott a KZSH a
Shalom klub feburári összejövetelére.
A Közel-Kelet aktuális helyzete aggo-
dalommal tölt el mindannyiunkat. Sze-
rettünk volna első kézből tájékozódni
egy olyan szakértőtől, aki jól ismerei a
helyzetet, hosszú ideig élt ott. 

Bevezetőként Paszternák András
tartott képes beszámolót a KZSH
2010. évi izraeli útjáról, majd Paszter-
nák Tamás mutatta be a délután ven-
dégét Breuer Péter újságírót. Breuer úr
szólt gyermekkoráról, a pesti rabbikép-
zőben eltöltött évekről, majd arról mit

jelentett a hetvenes években új beván-
dorlónak lenni Izraelben. Személyes
történetek mellett részletesen hallhat-
tunk Egyiptomról és Líbiáról is. 

Az másfél órás humoros, jó hangula-
tú előadást számos kérdés követte, a
vendégek még sokáig beszélgettek a
Menházban.

PT

Breuer Péter előadása a KZSH Shalom klubjában

A Közel-Kelet Napjainkban

Széder este
A Komáromi Zsidó Hitközség az
idén is a hagyományoknak megfe-
lelően emlékezik meg az egyiptomi
kivonulásról.  

Ünnepeljen velünk Ön is a má-
sodik Széderen, 2011. április 19-én,
kedden 18:00-tól a Menház Wallen-
stein Zoltán termében.

A szédert Vasadi Péter, a buda-
pesti Lauder Iskola judaisztika taná-
ra vezeti.

A kóser vacsora kedvezményes ára
2 EUR. Jelentkezni 2011. április 14-ig
lehet a KZSH titkárságán a kile@
menhaz.sk címen vagy a 7731224-es
telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Közgyűlési meghívó



Ked ves Ol va sónk! Kér jük, le he tõ sé ge sze rint tá mo gas sa a Ko má ro mi Zsi dó
Hit köz ség prog ram ja it, a HH meg je le né sét, épü le te ink, te me tõnk fel újí tá sát.

2008. ja nu ár 1-tõl tá mo ga tá sát az aláb bi bank szám la szá mok ra küld he ti (tá -
mo ga tás sze mé lye sen a KZSH tit kár sá gán és csek ken is le het sé ges):

Bel föl di át uta lás Szlo vá ki á ból:
26384962/0900 – Slovenská sporite¾òa  vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia

Nem zet kö zi át uta lás kül föld rõl:
A KZSH cí me: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501
Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Ba kunk cí me: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Ban kunk cí me: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Kö szön jük!

Kérjük a támogatását!

Fa li új ság
rö vid hí rek

� A HH-t, a Shalom klubot és a
KZSH-t támogatták: Boček Péter
(Kassa), Viera Kamenická (Pozsony),
Šajmovičová Zuzana (Pöstyén), dr.
Körtvélyesi János (Komárom), Rybár
család (Rimaszombat), Fenyvesi Ka-
rol (Liptovský Hrádok), MUDr. Gábor
Tibor (Nagykürtös) és anonimitásukat
kérő adományozók. Köszönjük!.

� A somorjai Fórum Intézet kérésére
a KZSH elkészítette a 2010-es prog-
ramok jegyzékét, amely idén is része
lesz az intézet által kiadott, a Szlová-
kiában élő kisebbségeket bemutató
évkönyvnek.

� Pályázati támogatásokból ismét si-
került új könyvekkel bővítenünk a
Spitzer Béla Kiskönyvtár állományát.
Várjuk olvasóinkat a fogadónapokon! 

� Február végén befejeződött a Tevan
család életét bemutató kiállítás a Men-
házban. Villányi Tibornak, a Győri Zsi-
dó Hitközség elnökének köszönhetően
a tárlat Győrben látható jelenleg.

� A KZSH képviselői felvették a kap-
csolatot az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ
TEMETŐK MEGÓVÁSÁÉRT KELET-
EURÓPÁBAN  (HERITAGE FOUN-
DATION FOR PRESERVATION OF
JEWISH CEMETERIES) magyaror-
szági képviselőjével Smil Sz. Szabó
úrral, a járás zsidó temetőinek megó-
vása érdekében.

Ma gyar or szá gi ol va só ink fi gyel mé be: Ked ves Ol va sónk!
Kér jük, hogy az egy há zak nak ad ha tó sze mé lyi jö ve de lem adó ja 1 szá za lé kát a Ma -
gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (MAZSIHISZ) ré szé re ajánl ja fel a 0358-
as tech ni kai szá mon. A MAZSIHISZ rend sze re sen tá mo gat ja a KZSH mun ká ját!
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Hitközségi Híradó (Spravodaj) – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja (mesaèník ŽNO v Komárne). Alapítva 5756-ban (1996),  fõszer kesztõ –
šéfredaktor: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk), Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak – spolupra-
covníci: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ – grafická úprava: Saláth Richárd, olvasószerkesztõ – jazyková korektúra:   Vadász
Magda (Budapest), Paszternákné Kertész Zsuzsanna (Komárom), Katarína Potoková (Nitra), nyomtatás – tlaè: Nec-arte Kft., Komárom, a KZSH
címe – adresa ŽNO:  Židovská náboženská obec, Eötvösa 15, 945 01 Komárno, Slovakia, tel.: 00421/35/7731-224, e-mail: kile@menhaz.sk, tel.:/fax:
00421/35/7725-355. Regisztrációs szám: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el! S finanènou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej  republiky – a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával.

Vezetőségi ülés
A KZSH vezetősége március 15-én tartotta soros ülését, melyen áttekintették a hit-
község gazdálkodásának helyzetét, a nyertes pályázatokat és a legfontosabb meg-
valósítandó feladatokat. E témákat Paszternák Tamás koordinátor ismertette.

Kollár Zoltán összefoglalta a temető felújításával kapcsolatos tudnivalókat
és terveket. Pasternák Antal elnök a pozsonyi vezetőségi ülésről számolt be,
Weissová Alica a népszámlálásról és a közeljövő programjairól szólt. Haas
Judit irodavezető szociális kérdésekről adott tájékoztatást.

Vezetőségi gyűlés Pozsonyban
A Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége március 6-án, vasárnap tar-
totta soros vezetőségi ülését Pozsonyban, melynek fő témája az 2010. évi gaz-
dálkodás eredménye és a 2011. évi költségvetés volt. Ez az ülés volt a jelenlegi
elnökség utolsó találkozója, a közgyűlés május közepén választja meg az új tiszt-
ségviselőket. Pavel Frankl jelenlegi elnök jelezte, nem indul újra a posztért.

Délután a Szlovák Köztársaság Kormánya Kárpótlási Tanácsa Allokációs Bizott-
sága ült össze és döntött a 2011. évi pályázati támogatási javaslatokról, melyeket a
tanács véglegesít majd. Sajnos a KZSH az idén az előző évekhez viszonyítva je-
lentősen kevesebb forrást kap. A HH támogatása emelkedik, a felújítandó temetőnkre
viszont országos szinten a legalacsonyabb forrást szavazták meg. A működési tá-
mogatásokról a 2010. évi számviteli beszámolók beérkezése után döntenek.
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a komáromi zsinagóga hitéleti oldalaTRADÍCIÓ

Schnitzer Ármin
leszármazottai
Komáromban

Március elején Komáromba látogatott
a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Köz-
ponti Szövetsége leköszönő elnöke. A
Menház épületében Pasternák Antal
elnök és Haas Judit irodavezető fo-
gadták a vendéget, aki másfél éves
vezetésének zárásaként ellátogat az
ország hitközségeihez. Megtekintette
a felújított épületet, majd ellátogatott a
temetőbe is.

PT

Pavel Frankl
Komáromban

Pészach ünnepe
Pészach ünnepe április 18-án, hétfőn este kezdődik (Erev Pészach, első szé-
der). Április 19-és 20.- főünnepek (kedd, szerda). Április 21-24-ig (csütörtök-va-
sárnap) félünnepek vannak. Az utolsó két nap 25-26-a (hétfő-kedd) újra főünnep.
Az omerszámlás április 19-én, kedden kezdődik.

Rég várt látogatásra került sor március
14-én. Komáromba látogatott az egyko-
ri híres komáromi főrabbi két déduno-
kája, házastársaikkal. A találkozót az
egyik dédunoka, Gárdos Péter a Joint
magyarországi irodája főkönyvelője
szervezte. A Menházban Pasternák An-
tal elnök és Paszternák Tamás koordi-
nátor fogadták a vendégeket, akik első-
ként a Wallenstein Zoltán teremben
megtekintették a főrabbi emléktábláját.
A zsinagóga után a Schnitzer Ármin
Mikromúzeum következett.

Ellátogattak az egykori neológ zsina-
gógához, melynek dédnagyapjuk több
mint 52 éven át volt neves rabbija.

A látogatás a temetőben fejeződött
be, ahol mindannyian fejet hajtottunk
Schnitzer Ármin sírjánál.

PT
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Jövõnk, ami összeköt – a régió oldala

Mióta a pályán vagyok, foglalkozom
a holokauszt megismertetésének, taní-
tásának módszereivel, és olyan nagy-
szerű emberekkel dolgozhattam
együtt, mint Szita Szabolcs professzor,
Loránt Ferenc kutató, Hava Baruch és
a tragikusan elhunyt Zita Tugerman a
jeruzsálemi Yad Vashem oktatói, vala-
mint a Páva utcai központ munkatár-
sai. 1998-ban az OM által kiírt holo-
kauszt pályázatra írt munkámmal első
díjat nyertem, majd a Trefort Ágoston
Alapítvány ösztöndíjával egy hosszabb
tanulmányt írhattam, ami a holokauszt
tanításával foglalkozik. Ez az anyag
megjelent az OM kiadványaiban, de
több részletét az interneten is el lehet
olvasni. Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy három alkalommal azok
között a tanárok között lehettem, akik a
jeruzsálemi Yad Vashemben mélyít-
hették tovább tudásukat. Mindezek
csak megerősítettek abban a hitem-
ben, hogy legalább egyszer mindenki-
nek el kell jutnia Auschwitz-Birkenau-
ba, hogy szembesüljenek a közelmúlt
e szörnyűségével.

Évtizedek óta szervez emlék utakat
Auschwitzba. Hogy jött a gondolat?
Mi vezette ezen az úton? Kiknek
szervezi a programot elsősorban?

Az utak szervesében meghatározóak
voltak gyermekkori élményeim, ame-
lyek Kisterenyén, Pásztón és Sátoral-
jaújhelyen értek. Kisterenyén még ap-
rócska diák voltam, amikor a szünetek-
ben kiosontam és 20 fillérért az iskola
melletti kis trafikban Grósz bácsinál
fruttit vettem, amikor iskola után haza-
indultam mindig megálltam nála és na-
gyon sokat beszélgettünk, én az isko-
láról, ő a virágairól. Furcsa volt szá-
momra, hogy még nyáron is hosszú uj-
jú ing volt rajta, ám egyszer felcsúszott
az ingujj és számokat láttam a karján

és azt hittem, hogy az általam oly sze-
retett öregúr valami bűnt követhetett el,
és szinte sírva meséltem el ezt otthon
édesapámnak. A szüleim történelem

szakos tanárok voltak, és édesapám
ekkor elmesélte Grósz bácsi életét, aki
megjárta Auschwitz-Birkenaut, és
egyedül ő tért haza. Hát ekkor apró
gyerekként már megfogadtam, hogyha
felnövök, akkor mindenkinek elmon-
dom Grósz bácsi történetét. A sors úgy
hozta, hogy valóban olyan pályára ke-
rültem, ahol ezt a „feladatot” teljesíteni
tudtam. De meg kell említenem a nagy-
mamámat, és édesanyámat, akik na-
gyon sokat meséltek a pásztói zsidó-
ság sorsáról. A nagymama több zsidó
családnál is szolgált, akik mindig na-
gyon jók voltak vele. Édesanyámnak a
legjobb barátnője pedig a pásztói rabbi
lánya Évike volt. Amikor Pásztóról el-
vitték a nagygombosi gettóba a zsidó-
családokat, ő magához akarta venni
Évikét, de a szülők az akarták, hogy a
család együtt maradjon. Nagymamám
még mézet és diót vitt a nagygombosi
gettóba a gyerekeknek, és csak a vé-
letlen szerencsének köszönhette, hogy

maga is nem került el Auschwitzba. Ez
csak két apró esemény volt, még
számtalan történetet mesélhetnék, de
azt hiszem ez is elég az indíttatáshoz,
arról nem is beszélve, hogy évtizede-
kig hallgatás vette körül a zsidóság
sorsát, és megjelentek az új, holo-
kausztot tagadó „ordas” eszmék. Min-
denkinek szervezek utat, aki kéri, fel-
nőtteknek, diákoknak, hiszen ezek ön-
költségesek és nagy segítséget kapok
oswiecimi barátaimtól a magyar ide-
genvezetőtől Terezától és lányától An-
nától, valamint a krakkói kolléganőmtől
Jusztinától, a zakopanei iroda vezető-
jétől Johannától, akik a krakkói egye-
tem magyar szakán végeztek. Az or-
szág minden részéből keresnek Buda-
pest-Pécs-Salgótarján és sorolhatnám
tovább. Ezeken az emlékutakon, nem-
csak a holokausztról beszélek, hanem
a zsidó nép életéről, hányattatásáról,
kultúrájáról, szokásairól is. Azt gondo-
lom így teljes a kép.

Milyen tapasztalatai vannak közép-
iskolai tanárként. Hogyan tekintenek
a fiatalok a vészkorszak időszakára?

Úgy hiszem, hogy még mindig keve-
set tudnak róla. Igaz ma már a történe-
lem tankönyvekben külön fejezet szól a
holokausztról. Ezt azonban kevésnek
érzem, és már a 9. évfolyamtól kezdve
be lehet építeni röviden napjainkig a
zsidó nép életének a főbb állomásait,
hogy ne csak 12. osztályban szembe-
süljenek e nép szétszórattatásának, és
visszatérésnek a történetével. Minden-
féle beállítottságú diák jött már velem,
és bizton állíthatom, hogy még a jobb-
oldali hitetlenkedők is meggyőződnek
arról a táborok láttán, hogy mennyire
valóságosak voltak azok a szörnyűsé-
gek, amit ezzel a néppel mindenféle
hazugságok alapján elkövettek. Sajnos
a diákok egy részében még él a rassz-
izmus megnyilvánulása, amit napjaink
zsidózása, és romaellenessége is iga-
zol. Sokszor úgy ítélnek, hogy nem is-
merik pontosan a történelmi tényeket. 

(Folytatás a 6. oldalon)

A Nógrád megyéből Kisterenyéről kerültem Tatabányára. A középiskola el-
végzése után az egri tanárképző főiskolán végeztem magyar-történelem
szakot, majd mindkét szakon elvégeztem az egyetemi kiegészítőt. Közel
negyedszázada a tatabányai Közgazdasági és Humán Szakközépiskolában
tanítok. A tanítás mellett diákszínpadot vezetek és egy volt tanítványom-
mal rendhagyó irodalomórákat tartok.

Beszélgetés Mátraházi Ferenccel

Bemutatkoznak a Kehila-Haver díjasok 
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A Ferihegyi repülőtér szinte kihalt
volt a későesti órán, amikor a Malév
737-es Boeing-jén útnak indultunk., a
Ben Gurion Repülőtéren is mintha ke-
vesebben lettek volna ezen a reggelen.
Munkatársaimat, akik először jártak a
közel-keleti országban lenyűgözte a
2004-ben átadott repülőtéri terminál.
Még sötétben indultunk el szállásunk
felé, a tengerparti Herzliyára. A szállo-
da teraszáról gyönyörködhettünk a
napfelkeltében. Az találkozó az esti
órákban kezdődött, így a helyi szerve-
zők egy opcionális kirándulást szer-
veztek a fővárosba, melyet mi sem
hagyhattunk ki. Minibuszunk, a szlová-
kiai gyökerekkel rendelkező idegenve-
zetőnk kíséretében Jeruzsálem felé
vette az irányt. A Júdeai-hegyek felé
suhanva ismerősen csengtek a Tel-
Avivról, Latrunról szóló történetek. A
pár napos kintlétünk alatt szerencsére
ez volt a legszebb az időjárás tekinte-

tében, így verőfényes arcát mutatta a
három világvallás szent városa. Az uta-
zó szíve mindig megdobban, amikor
hirtelen egy kanyar után felbukkan Je-
ruzsálem. „Jövőre Jeruzsálemben!” –
nyugtáztam magamban. Első utunk a
Cserkész-hegyre vezet. Furcsa érzé-
sek fognak el, tavaly 22 fős csoportun-
kat kalauzoltam ugyanerre, legutolsó
utam során tavaly áprilisban. Meglátom
a zsinagógát, ahova péntek este men-
tünk, a busz elhúz a csoport szállodája
előtt, amelynek azóta már új neve van.
A Héber Egyetem melletti kilátóról te-
kintünk le a városra, ismerjük meg tör-
ténetét. Ugrás az Olajfák-hegyére, s
idegenvezetőnk tolmácsolásában
elénk tárul a Templom-hegy több ezer
éves históriája. A rövid ismerkedés
után kis időre elhagyjuk a várost, irány
a Holt-tenger. Kumránban, a híres
Holt-tengeri tekercsek megtalálásának
helyén ebédelünk, majd a sós vizű tó
tetején lebeg a csoport. Izraeli vendég-
látónk kis uzsonnával is készült, gyü-
mölcsöket, köztük a szabrét, a kaktusz
termését és süteményeket rejt a maga
után húzott kis kocsija. A fürdőzés után
visszatérünk Jeruzsálembe. A zsidó
negyedben felkeressük a Siratófalat,
jut idő a kéréseket rejtő kis cédula fal-
ba helyezésére is. Az arab negyed si-
kátoraiban bolyongunk, míg el nem ér-
jük a Via Dolorosat. Elmegyünk a
Templom-hegy kapujáig, de az izraeli
rendőrök már távolról jelzik, hogy a tu-

risták nem kívánatosak a Mecsetek te-
rén. A Szent-sír templomában a ke-
resztény vallások sokszínűségével
szembesülünk. Odakint lassan szélvi-
har támad, a Holt-tengeri 30 °C-nak
már nyoma sincs, kezdünk kimondot-
tan fázni. Egy rövid séta azért még be-
lefér. Cardo, a kereskedő utca, Hurva-
zsinagóga, s a Cion-kapunál már vár is
a busz. Az autóból látjuk a nem régi-
ben újra megnyitott Izrael Múzeumot, a
Kneszetet (izraeli parlament), a teszte-
lés alatt álló új villamosokat. A dugó-
ban araszolva megyünk át a villamos
tűszerű hídja alatt a város kijáratánál.
Megint azok a fura érzések, Jeruzsá-
lem, egyszer még visszatérek! A ten-
gerparti szállásunkra visszaérkezve
felfedezem a szálloda szomszédságá-
ban lévő kis boltokat, majd jön az első
hivatalos programindító vacsora.

Másnap reggel korán indulunk az
egyetemre. A nanotechnológiai intézet
megismerése után előadásokat hallga-
tunk, megbeszélünk. Délben az egye-
temi klubban kóstolhatjuk meg a helyi
specialitásokat, estig tart a program. A
lefekvésig tartó időben hátra van még
egy herzliyai vacsora, s már vége is a
napnak. A találkozó zárónapján a ho-
telben maradunk a konferenciaterem
nagy üvegablakai a tengerre néznek,
itt vagyunk egész nap, végigkövetjük a
nap útját a horizonton, az estébe nyú-
lik az értekezlet. Csomagjainkkal indu-
lunk a kikőtő egyik kis éttermében tar-
tott záró összejövetelre. Éjfélkor már
újra a Ben Gurionon vagyunk, s hajnal-
ban repülünk haza. Ez volt Izrael, ki-
lencedszer…

PA

Megbeszélés a Tel-Avivi Egyetemen, 
avagy kilencedik utam a Szentföldre

Izraelbe általában kirándulni megy az ember, turistáskodni, zarándokútra
vagy éppen rokonokat látogatni. Február eleji háromnapos villámlátoga-
tásom során ezúttal a munkáé volt a főszerep. Két kollégámmal utaztam
egy Európai Uniós projekt megbeszélésére Tel-Avivba.

Újjáépítve… a Hurva zsinagóga
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Az est kezdetén Milan Kurucz, a Szlo-
vák Intézet igazgatója mondott beveze-
tőt, illetve ismertette programjukat, mely-
nek célja a szlovák- magyar megbéké-
lés.  Ez az este is ennek keretében jött
lélre. A nagyteremben a vendégek kö-
zött ott volt Peter Weiss, a Szlovák Köz-
társaság budapesti nagykövete és fele-
sége is. Az esemény moderátora Karol
Wlachovský műfordító volt, aki a rend-
szerváltás óta két alkalommal is igaz-
gatta a Rákóczi úti intézményt. 

A beszélgetésen részt vett Ján Spišiak
lánya dr. Daniela Kotulová professzor
asszony, Miroslav Michela a Szlovák Tu-
dományos Akadémia Történettudományi
Intézete történésze, aki egyben a könyv
szerkesztője is és Janek István, törté-
nész, a Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézetéből.

Elsőként Kotulová asszony elevenítet-
te fel a Poltár közelében szlovák ma-
gyar kétnyelvű családban 1901 született
édesapja életét, számos fotóval illuszt-
rált prezentációjában. Elmondta, hogy ő
Budapesten született a szlovák követ-
ségen 1939-ben. Külön érdekes volt,
hogy előadása váltva zajlott magyarul
és szlovákul. Édesapja zsidómentő te-
vékenységéről elmondta, hogy 1981-
ben bekövetkezett haláláig nem beszélt
erről. A rendszerváltás utáni években
többen is jelentkeztek a mentettek és le-
származottaik közül, majd 2008-ban ő
vehette át a Jad Vashem Világ igazai ki-
tüntetését édesapja nevében a pozso-
nyi izraeli nagykövettől.

A program további részében a törté-
nészeké volt a szó. Miroslav Michela és
csapata feladata volt az 1200 oldalt
meghaladó kézirat szerkesztése. Janek
István a mielőbbi magyar fordítás fon-
tosságát hangsúlyozta.

Pár szó a műről, az esemény meghí-
vójából: „Az Emlékeim Budapestről 1939
– 1944 c. könyvét jelentős időbeli távlat-
tal írta meg, azután, hogy a szovjet tit-
kosrendőrség elhurcolta Moszkvába

(1945 – 1947), majd a Szlovák Nemzeti
Bíróság felmentette az összes vádpont
alól, és visszatérhetett eredeti foglalko-
zásához, gazdasági és pénzügyi jogász-
ként dolgozott. A kötet közel ötven évvel
létrejötte, és harminc évtizeddel a szer-

ző halála után jelent meg, és egyike
azon vallomásoknak, amelyek hitelesen
szólnak a második világháborút megelő-
ző, és a világégés alatti időszak feszült-
ségekkel teli szlovák-magyar viszonyá-
nak diplomáciai hátteréről.“

Ezután a résztvevők kérdései követ-
keztek, majd fogadással fejeződött be a
rendezvény.

PT

A szlovák Wallenberg 

Ján Spišiak emlékest a budapesti Szlovák Intézetben

STETL – a Hitközségi Híradó kulturális oldala
Az oldal a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával jött létre!

A budapesti Szlovák Intézetbe, amely a város központjában, a Rákóczi úton,
alig pár lépésre az Astoriától időről időre érdekes, zsidó témák térnek vissza.
Nyáron, a Zsidó Nyári Fesztivál idején Viera Kamenická fotokiállítása díszi-
tette a falakat, februárban pedig Ján Spišiakra emlékeztek. 

Beszélgetés 
Mátraházi Ferenccel

(Folytatás a 4. oldalról)
Nehezen mondom ki és nem akarok
senkit megbántani, de tanárfüggő is,
hogy hogyan milyen módon mutatjuk
be a vészkorszakot.

Tapasztal e valamilyen változást
e téren az utóbbi években?

Úgy gondolom, hogy azért egyre töb-
ben odafigyelünk a valóság feltárására,
és ezért remélhetőleg mindenképpen
pozitív irányban mozdult el a Soah
megismertetése. Kétkedők és rassziz-
musra hajló diákok és felnőttek azon-
ban sajnos lesznek, ezért mindig fontos
szerepet kell, hogy kapjon az oktatás-
ban a vészkorszak megismertetése.
Tulajdonképpen ezért is hasznosak az
emlékutak, mert itt valóban szembesül-
nek, láthatóvá válik az, amit csak a
könyvekből, vagy filmekből ismertek.

Kollégájával, Szűcs Józseffel
összeállítottak egy zenés irodalmi
műsort. Kérem, mutassa be ezt a
programot olvasóinknak.

Szűcs József barátommal rendha-
gyó órákon keresztül visszük el a diá-
koknak,a párbeszédre épülő megrázó
emberi sorsot, sorsokat bemutató em-
lékműsorunkat. Az egyik ilyen összeál-
lításunk Radnóti Miklós életén keresz-
tül mutatja be a vészkorszakot. A ket-
tős szerep a tragédia és idill bemutatá-
sát szolgálja, a reményt a reményte-
lenségben, a hihetetlen élni akarást,

ami mi mégis a gázkamrába vezet.
Sok helyen voltunk vele, de szeret-
nénk még több iskolába, közösségbe
elvinni ezt a műsort, amit eddig minde-
nütt jól fogadtak. De nem csupán ez az
egy összeállításunk van ezzel a témá-
val kapcsolatban, hanem többféle fel-
dolgozást is előadunk. Ezek az előa-
dások ingyenesek, csak útiköltség térí-
tést kérünk. Mindkettőnknek fontos,
hogy másféle módon közelebb vigyük
az emberek szívéhez, lelkéhez a holo-
kauszt megismertetését.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Természetesen ameddig tudom

folytatni az utakat addig, teszem a
küldetésemet. S összeállt az a több
száz fotóból álló anyag, amiből a tá-
borokat bemutató vándorkiállítást sze-
retnénk rendezni. A fotókhoz magya-
rázat helyett idézetek szerepelnek.
Ezen keresztül bejáratják a kiállítás
nézői a tábort.

Szeptemberben Kehila Haver díj-
ban részesült. Hogy fogadta az el-
ismerést?

Nagy meglepetés volt, óriási meg-
tiszteltetésnek tartom azt a díjat, amit
kaptam, és különösen emeli számomra
ennek az értékét, hogy erre a Komáro-
mi Zsidó Hitközség javasolt. Nem ezért
végzi az ember az általa vállalt felada-
tot, de ez olyan megbecsülés, amit sza-
vakkal nem lehet elmondani, s újból és
újból erőt ad, hogy folytassam az eddi-
gi munkámat.

PT
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Mace sz  Maci é s Sófár Süni kalandjai 
avagy az  ifjúság o ldala

Horány + London + 
Siófok = Szarvas

Talán furcsán hangzik a címben látott matematikai
egyenlet. Hogy mi köze Horánynak, Londonnak és Sió-
foknak Szarvashoz? Gőzerővel folynak a szarvasi Lau-
der/JDC Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor előkészítő
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 csat-

lakozzam az előző este kezdődött Madrich (ifjúsági vezető)-
képzéshez. A közel hatvan magyarországi madrich első kö-
zös továbbképzése zajlik ugyanis a parti településen. Ez az
integráló hétvége, amikor az új emberek először dolgoznak
együtt a régi, táboroztatásban már tapasztalatot szerzett
kollégáikkal. Új módszereket tanulunk, új játékokat, jut idő
egymás megismerésére. 

London
Pár héttel a horányi napok után a Ferihegyi repülőtéren ta-

lálkozunk újra. Ezúttal a tábor korcsoportvezetői indulnak az
angol fővárosba, hogy az éves szemináriumukon megismer-
kedjenek az idei témával, a Micvék világával. Kora reggel
szállunk le a piros emeletes buszok és boby-sapkás
rendőrök városában. Szállásunk közvetlenül Camden Town
piaca mellett található. Előadásokat hallgatunk hét napig a
tábor témában, ötletelünk, majd konkrét programokat, keret-
történetet írunk. Most döntjük el, mi lesz az első, a máso-
dik,… utolsó este. A képzésünk szerves része, hogy megis-
merjük a helyi zsidó közösségeket is. Ellátogattunk a Zsidó
Kulturális Központban, jártunk a Zsidó Oktatási Központban
illetve egy félnapos túra keretében megismertük a Kelet-Lon-
doni zsidók múltját. Egy olyan városrészben barangoltunk,
amely egykor hatalmas zsidó közösséggel, zsinagógákkal
büszkélkedhetett, de ma már más nemzetek bevándorlói lak-
ják, s az egykori zsidó emlékek felfedezése se menne any-
nyira egyszerűen idegenvezetőnk nélkül. Utaztunk buszon,
metrón, hajóztunk a Temzén... A helyi előadók mellett zsidó
fiatalokkal is találkoztunk, akik itt végeznek hozzánk hason-
ló munkát a fiatal generációval. Nem maradhatott el az ha-
gyományos kincsvadászat sem, ügynököknek „álcázva” kel-
lett kis csapatokban viccesebbnél viccesebb feladatokat tel-
jesítenünk a városban. Péntek este három, közelben lévő, el-
térő irányzatú zsinagóga közül választhattunk. Megható volt,
amikor a rabbi külön köszöntötte a kis csapatunkat a szó-
székről. A hétnapos képzés után becsatlakoztunk a JDC tá-
borainak szervezett közös szemináriumba, 25 fős csapatunk
további 11 fővel bővült, akik a romániai, bulgáriai és balti tá-
borok vezetői, madrichjai és szervezői közül kerültek ki. Nem
hagytuk ki a tavaly újranyílt Zsidó Múzeum modern technikát

és ötletes múzeumpedagógia elemeket felvonultató tárlatát
sem. Rengeteg tudással gazdagodva köszöntünk el a 2012-
es nyári olimpia helyszínétől… rohamléptekben elindulva a
nyári táborozásig vezető úton.

Siófok
Nem sokat pihentünk, másfél nappal a londoni képzés

után már úton is vagyunk Siófokra, hogy átadjuk a frissen
szerzett tudást a madrichoknak a tematikus képzésen.
Workshopok, előadások, ötletbörzék és forráskutatás váltja
egymást négy napig. Megspékelve néhány remek esti és
speciális programmal, amelyek maradjanak a nyárig megle-
petések. Az utolsó délutánon csatlakozott hozzánk egy az
országban tartózkodó aktív zsidó fiatalokból álló amerikai
csoport is, akikkel megoszthattuk tapasztalatainkat. Idén áp-
rilisban a képzésünk helyszíne ad majd otthont a szarvasi
tábor, Somer és a Hanoar közös tavaszi táborának, Sze-
vasz Tavasz Tábor címmel (részletek a www.szarvasta-
bor.hu címen).

A gépezet elindult, indul a visszaszámlálás!

PA

Az oldal a Jewish Child´s day 
támogatásával jött létre!

Szarvas 2011
Törődj! Ez egy cselekvő nyár lesz, amikor parancsola-
tokról fogunk beszélni és megnézzük, hogy mit jelente-
nek a gyakorlatban. Szó lesz evésről és ivásról, beszél-
getünk majd a környezetünkről és megnézzük, mit mond
a hagyomány a természetvédelemről: hogyan kell visel-
kednünk a fákkal, állatokkal. Arról is sok szó lesz, hogyan
viselkedjünk egymással, mit kell tennünk, hogy segítsünk
azoknak, akik nálunk nehezebb élethelyzetben vannak,
hogyan tegyük egymás számára akadálytalanná és
könnyűvé az életet. Törődjünk együtt önmagunkkal,
embertársainkkal és a világgal! A turnusok 12 napo-
sak, vasárnaptól péntekig tartanak. 

I. turnus: július 17 – július 29.
II. turnus: július 31 – augusztus 12.

A nyári táborról bővebb információ a www.szarvasta-
bor.hu oldalon található, a szlovákiai csoport felhívása la-
punk szlovák részében olvasható.
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Löwinger Manci szakácskönyvéből

Az őszi ünnepek, illetve Rosh Hásháná
és Jom Kippúr a lelki nagytakarítás al-
kalma. Mindenki számot vet magának
az évi cselekedeteiről, a bűnökről és
bocsánatot kér barátaitól és az Úrtól.
Húsvétkor mikor a tavasz már a kü-
szöb előtt áll a lakás nagytakarítása a
chómectől meg a felesleges holmitól
szabadit meg minket. A szorgalmas
háziasszony mindent elmozdít a helyé-
ről mindent, kirámol, kiselejtezi a kinőtt,
már nem hordott ruhadarabokat és a
maradt ruhákba figyelmesen meg nézi
a zsebeket hogy talán valami chóme-
cig morzsa rejtőzik bennük. Mikor a
Széder asztalhoz érünk, tudjuk, hogy a
lakás és a környezet tiszta és nincs
benne egy morzsa se.

Margit néninek és Nándor bácsinak
egy kis üzletük volt. Kis arany láncokat
és gyűrűket árultak és Nándor bácsi
órákat javított. Azokban az időkben a
digitális órák előtt sokszor elromlott a
rúgó vagy más baj miatt javítatni kellet
az órát és Nándor bácsi ügyes szak-
ember volt és mindenki szerette őket.

Egy este már az üzlet bezárást készül-
tek mikor egy jó ismerősük beszaladt
az órájával és kérte hogy leggyorsab-
ban javítsák meg.

Nándor bácsi már az ajtót zárta és
elvette az órát ígérve, hogy ez lesz a
követező napi első munkája. Másnap
reggel keresi az órát, de sehol se ta-
lálta, Margit néni is mindent át forgatott
a kis üzletbe de az órának nincs nyo-
ma. Este mikor az ismerős bejött az
óráért Nándor bácsi kért még 1-2 na-
pot míg beszerez egy hiányzó alkat-
részt ami fontos az óra működéséhez.
A következő nap Margit néni otthon
maradt, mert a húsvéti nagytakarítást
akarta el kezdeni. Az első dolga a
szekrény volt. Minden zsebet figyel-
mesen meg nézte nehogy egy véletlen
morzsa maradjon bennük. Nagy meg-
lepetés érte öt mikor egyik kabát zse-
bébe ott lapult az óra amit 2 nappal
azelőtt Nándor bácsi a zsebébe tette
mikor az ismerős az üzlet zárásakor
jött. Azóta is a nagytakarításkor min-
denki rejtett kincseket keres.

Húsvéti finom és könnyű torta
Hozzávalók: 15 dkg keserű csokolá-

dé, 20 dkg vaj, 2 evőkanál kakaó, 25
dkg darált mandula, 20 dkg k cukor, 6
tojás.

Készítése: a csokoládét a 20 deka
vajat gyenge tűzön összeolvasztjuk.
Hozzáadjuk a cukrot a darált mandulát
és a kakaóport, összeolvasztjuk őket.
Langyosra hűtjük, és egyesével hozzá-
adjuk a tojásokat. Fontos hogy a masz-
sza ne legyen meleg, mert a tojások
nehogy összefussanak. Kapcsos torta-
formát (24 cm-es) kibélelünk sütőpa-
pírral, a masszát beleöntjük és 150 fo-
kos sütőbe 50-60 percig süssük.

A sütemény úgy lehet ellenőrizni,
hogy egy szívószálat szúrsz a tésztába
vagy kötőtűt, így lehet látni pontosan,
mennyire maradt folyékony belül. A tor-
tát lehet porcukorral hinteni vagy dur-
vára reszelt csokoládéval díszíteni.

Boldog és Kóser Pészáchot kívánok.

Orna Mondshein, 
Ashkelon, Izrael

Húsvéti takarítás és recept

Kehila díj 2011
A KZSH az idén augusztus végén is ki-
osztja a Kehila – a közösségért és a Kehi-
la Haver díjakat. Kehila díjban olyan sze-
mélyek részesülhetnek, akik zsidóként so-
kat tettek a régió zsidó közösségeiért. A
Kehila Haver díj kitüntetettje olyan sze-
mély lehet, aki nem zsidó vallásúként so-
kat tett hagyományaink vagy a Holokauszt
megismertetéséért.

Az idén minden olvasónknak lehetősége
nyílik a díjazottak jelölésére, ötleteiket, ja-
vaslataikat 2011. június 15-ig várjuk a ki-
le@menhaz.sk e-mail címen, vagy levélben
a KZSH címén (egyéb módon jelölni nem
lehet). A díjak odaítéléséről a KZSH által
felkért bizottság dönt.

-p-

Kile Kaleidoszkóp
Ünnepi nyitva tartás a zsidó temetőben

2011. április 18. Erev Pészach 8:00-12:00-ig
2011. április 19. Pészach 1. nap nem látogatható
2011. április 20. Pészach 2. nap nem látogatható
2011. április 21. Pészach 3. nap 8:00-18:00-ig
2011. április 22. Pészach 4. nap,              8:00-12:00-ig
2011. április 23. Pészach 5. nap,         nem látogatható
2011. április 24. Pészach 6. nap 8:00-12:00-ig
2011. április 25. Pészach 7. nap nem látogatható
2011. április 26. Pészach 8. nap nem látogatható

A titkárság fogadóórái Pészach ünnepe alatt
2011. április 18. Erev Pészach zárva
2011. április 19. Pészach 1. nap zárva
2011. április 20. Pészach 2. nap zárva
2011. április 21. Pészach 3. nap 8:00-12:00-ig
2011. április 22. Pészach 4. nap 8:00-12:00-ig
2011. április 23. Pészach 5. nap zárva
2011. április 24. Pészach 6. nap zárva
2011. április 25. Pészach 7. nap zárva
2011. április 26. Pészach 8. nap zárva
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Sarvaš 2011
Vážení rodičia,

Nezabudnite si vo Vašom kalendári
označiť nasledovný termín: 31. júl –
12.august 2011. V tomto termíne sa
tento rok uskutoční medzinárodný let-
ný tábor v Szarvasi. 

Tábor je určený pre deti a mládež
vo veku od 7 do 17 rokov. Názov to-
horočnej témy je: Judaism- take care
teda Judaizmus- staraj sa. Judaizmus
je založený na učení sa, no hlavne na
zážitkoch a praxi. Mitzvy nám odráža-
jú židovský život- život zakorenený v
hodnotách. Tieto hodnoty „nelietajú
nad zemou“ , naopak, sú striktne spo-

jené s našimi činmi. Počas leta spo-
ločne preberieme to, aké zodpoved-
nosti má každý žid sám za seba, aké
zodpovednosti má za druhých a za
svoje okolie v ktorom žije. Všetky té-
my sa budú týkať praktického vykoná-
vania jednotlivých mitziev.

Okrem každodenných „peúl“, na kto-
rých sa budeme zaoberať už spomína-
nými témami čaká na Vaše ratolesti kó-
šer strava, klimatizovaná jedáleň, špor-
tové, tanečné, hudobné, výtvarné a
mnohé iné aktivity pod vedením skúse-
ných a školených vedúcich.

Viac informácií o cene ako aj spôsobe
dopravy Vám poskytnem už čoskoro.

Počet miest je tento rok z finančných
dôvodov limitovaný, preto Vás prosím,
aby ste Vaše deti prihlásili čo najskôr na:
farber@meracrest.com alebo na petra-
mullerova1@gmail.com. 

S pozdravom,
Tomáš Färber

Ceny Kehila
2011

ŽNO v Komárne bude aj v tomto ro-
ku, koncom augusta, odovzdávať ce-
nu Kehila – za komunitu a Kehila -
haver. Tieto ocenenia môžu získať ži-
dovskí občania, ktorí pracovali v pro-
spech komunity regiónu, resp. neži-
dia, ktorí pracovali v záujme spozna-
nia našich tradícií alebo zachovania
pamiatky holokaustu.  

V tomto roku má každý čitateľ
Spravodaja možnosť navrhnúť kandi-
dátov na toto ocenenie. Vaše návrhy
očakávame písomne do 15. júna
2 0 1 1  n a  e - m a i l o v e j  a d r e s e
kile@menhaz.sk alebo listom na ad-
rese ŽNO (iný spôsob kandidovania
nie je možný). O prisúdení cien roz-
hodne komisia zostavená na základe
žiadosti ŽNO.

Pozvánka
Vážený Menház,

Tanečné divadlo Ifjú Szivek chce upriamiť pozornosť tu žijúcich národnost-
ných menšín na blížiace sa Sčítanie ľudu 2011, ktoré sa uskutoční 21. mája.
Zvlášť pre túto príležitosť sme vytvorili celovečerný program s názvom Listy,
ktorým chceme osloviť príslušníkov národnostných menšín na Slovensku a po-
silniť v nich pocit zodpovednosti za svoju kultúru, jazyk a takouto spätnou väz-
bou poukázať na opodstatnenie podpory národnostných kultúr v 21. storočí,
ich skrytej perspektívy a v neposlednom rade aj umeleckého uznania.

Program je zostavený z tradičných maďarských, rómskych, rusínskych a ži-
dovských melódií a tancov. Predstavenie v Komárne: 14.4.2011, 19:00, Jó-
kaiho divadlo.

Městské kulturní středisko Třebíč VYHLAŠUJE 

VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
OBRÁZEK S ŽIDOVSKÝM NÁMĚTEM 

Podmínky soutěže: 
Do soutěže se může přihlásit každý amatérský výtvarník zasláním 1 obrázku,

vytvořeného libovolnou technikou ve formátu A4 na adresu: IC Zadní synagoga,
Subakova 1/44, 674 01  Třebíč. Na zadní straně soutěžní práce je třeba uvést
osobní údaje, tj. jméno, věk, adresu, telefon a název práce.  

Uzávěrka soutěže: 11. července 2011  
Po uzávěrce soutěže vybere odborná porota reprezentativní kolekci prací. Ta-

to kolekce bude vystavena v prostorách Zadní synagogy v době od 25. do 30.
července 2011, během konání  Festivalu židovské kultury Šamajim. Konečný
výběr vítězných prací pak provedou sami návštěvníci festivalu. Výsledky budou
vyhlášeny v závěrečný den akce - v sobotu 30. července 2011.  

Těšíme se na všechny příspěvky. 
Soutěž probíhá pod záštitou MKS Třebíč - www.mkstrebic.cz.  
Informace: IC Zadní synagoga, tel.: 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz 
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Dávno očakávaná návšteva sa usku-
točnila 14. marca t.r. Dvaja pravnuci,
potomkovia bývalého známeho
komárňanského rabína, navštívili naše
mesto. Stretnutie zorganizoval jeden z
pravnukov, zamestnanec maďarskej
kancelárie JOINT-u Péter Gárdos. Hostí
v Menháze privítal predseda ŽNO Ing.
Anton Pasternák a koordinátor Tamás
Paszternák. Pozreli si pamätnú tabuľu
hlavného rabína, ktorá je umiestnená v
sále Zoltána Wallensteina, následne
synagógu a potom mikromúzeum Ármi-
na Schnitzera.

Navštívili aj bývalú neologickú
synagógu, kde ich pradedo 52 rokov pô-
sobil ako rabín. Návšteva sa skončila v
cintoríne, kde sa všetci spoločne pok-
lonili pamiatke Ármina Schnitzera.  

PT

Sociálni 
pracovníci 
zasadali

V stredu 16. marca sa v Bratislave
stretli na ročnom vyhodnotení práce
sociálni pracovníci slovenských ŽNO.
Našu komunitu zastupovala pani riadi-
teľka Judita Haasová. O podrobnos-
tiach sa dočítate v aprílovom čísle.

Sviatok Pesach
Sviatok Pesach sa začína v pondelok
18. apríla (Erev Pesach, prvý seder).
19. a 20. apríla sú veľké sviatky (uto-
rok, streda). 

Medzi 21. a 24. aprílom (štvrtok –
nedeľa) sú tzv. polosviatky a posledné
dva dni 25.-26. (pondelok, utorok) sú
znovu veľké sviatky. Počítanie omeru
sa začína v utorok 19. apríla.

Otváracie hodiny v cintoríne v priebehu sviatkov
18. apríla 2011 .pondelok Erev Pesach 8:00-12:00
19. apríla 2011. utorok 1. deň Pesachu zatvorené
20. apríla 2011. streda 2. deň Pesachu zatvorené
21. apríla 2011. štvrtok 3. deň Pesachu 8:00-18:00
22. apríla 2011. piatok  4. deň Pesachu, Erev Šabat        8:00-12:00
23. apríla 2011. sobota  5. deň Pesachu, Šabat zatvorené
24. apríla 2011. nedeľa 6. deň Pesachu 8:00-12:00
25. apríla 2011. pondelok 7. deň Pesachu zatvorené
26. apríla 2011. utorok 8. deň Pesachu zatvorené

Od 27. apríla platí zaužívaná doba návštevy cintorína.

Stránkové dni na sekretariáte ŽNO v priebehu sviatkov 

18. apríla 2011. pondelok Erev Pesach zatvorené
19. apríla 2011. utorok 1. deň Pesachu zatvorené
20. apríla 2011. streda 2. deň Pesachu zatvorené
21. apríla 2011. štvrtok 3. deň Pesachu 8:00-12:00
22. apríla 2011. piatok 4. deň Pesachu, Erev Šabat        8:00-12:00
23. apríla 2011. sobota  5. deň Pesachu, Šabat zatvorené
24. apríla 2011. nedeľa 6. deň Pesachu zatvorené
25. apríla 2011. pondelok 7. deň Pesachu zatvorené
26. apríla 2011. utorok 8. deň Pesachu zatvorené

Od 27. apríla je sekretariát otvorený podľa stránkových dní. 

Potomkovia Ármina Schnitzera prišli do Komárna

Zasadnutie vedenia v Bratislave
ÚZ ŽNO zasadalo v nedeľu 6. marca v Bratislave. Hlavnou témou bol výsle-
dok hospodárenia za rok 2010 a rozpočet na rok 2011. Toto zasadnutie bolo
ostatným zasadnutím vedenia, nakoľko v polovici mája bude valné zhromaž-
denie, kde zvolia nových funkcionárov. Predseda ÚZ ŽNO Pavel Frankl ozná-
mil, že nebude kandidovať.

Poobede zasadala Alokačná komisia Rady na odškodnenie obetí holokaustu,
kde rozhodli o návrhoch na granty v roku 2011, ktoré potom odobrí rada. Žiaľ, na-
ša ŽNO v porovnaní  s predchádzajúcim rokom obdrží menej zdrojov. Dotácia
Spravodaja sa zvýši, ale na obnovu cintorína sme dostali najmenej financií. O
podpore na činnosť sa bude rozhodovať iba po obdržaní ročnej uzávierky.
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Žiadame Vašu podporu
Zmena ÈÍSLA ÚÈTU!

Vážení èitatelia!
Prosíme Vás, aby ste pod¾a Vašich možností podporovali programy ŽNO v Ko-
márne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.

Od 1. januára 2008 môžete zasiela� peniaze na nasledujúce  úèty (je mož-
nos� plati� osobne na sekretariáte, ako aj poukázanie peòazí šekom):

Poukázanie peòazí z územia SR:
26384962/0900- Slovenská sporite¾òa  alebo
10103804/5200- OTP Slovakia

Poukázanie peòazí zo zahranièia:
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno,
Slovenská republika

IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno

alebo

IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Adresa banky: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Ïakujeme!

Krátke správy
� Spravodajcu, Židovskú nábožens-
kú obec a klub Šalom podporili:   Bo-
ček Peter (Košice), Viera Kamenic-
ká (Bratislava), Šajmovičová Zuzana
(Piešťany), dr. Körtvélyesi János
(Komárno), rodina Rybár család (Ri-
mavská Sobota), Fenyvesi Karol
(Liptovský Hrádok), MUDr. Gábor Ti-
bor (Veľký Krtíš) a darcovia, ktorí si
priali zostať v anonymite. Ďakujeme! 

� Na žiadosť  šamorínskeho Fórum
inštitútu pre výskum menšín  pripravi-
la naša ŽNO zoznam programov na
rok 2010, ktorý  bude tvoriť časť publi-
kácie predstavujúcej menšiny na Slo-
vensku, každoročne vydávanú týmto
inštitútom.

� Z nadačnej podpory sa nám
opäť podarilo rozšíriť knižný fond
Malej knižnice Bélu Spitzera. Či-
tateľov očakávame počas úrad-
ných hodín!

� Koncom februára sa v Menháze
skončila výstava o živote rodiny Te-
vanovcov. Momentálne si ju môžu
prehliadnuť záujemcovia v Győri, za
čo patrí vďaka predsedovi ŽNO Tibo-
rovi Villányimu.

� Predstavitelia našej ŽNO v záujme
záchrany židovských cintorínov v
okrese Komárno  nadviazali kontakt s
predstaviteľom organizácie Nadácia
pre zachovanie židovských cintorínov
v strednej Európe (HERITAGE
FOUNDATION FOR PRESERVATI-
ON OF JEWISH CEMETERIES),
Smil Sz. Szabom. 

Zasadnutie vedenia
Vedenie ŽNO v Komárne zasadalo 15. marca. Zaoberalo sa situáciou v hos-
podárení, verejnými súťažami a najdôležitejšími úlohami do budúcnosti. O té-
mach referoval koordinátor Tamás Paszternák.

Zoltán Kollár podal informáciu súvisiacu s rekonštrukciou cintorína. Pred-
seda Ing. Anton Pasternák referoval o zasadnutí vedenia ÚZ ŽNO, Ing. Ali-
ca Weissová hovorila o sčítaní ľudu a o budúcich programoch. Riaditeľka
kancelárie Judita Haasová informovala a sociálnych otázkach. Členovia sa
podrobne zaoberali prípravou valného zhromaždenia.  

PT

Pavel Frankl navštívil Komárno
Na začiatku marca prišiel do Komárne odstupujúci predseda ÚZ ŽNO Pavel
Frankl.  V budove Menház hosťa, ktorý na záver výkonu poldruharočnej činnos-
ti navštevuje komunity,  privítal predseda Ing. Anton Pasternák a riaditeľka Ju-
dita Haasová. Hosť si prezrel obnovenú budovu Menház a následne aj cintorín.

Členské poplatky a poplatky 
za udržiavanie cintorína v roku 2011

Žiadame členov ŽNO a všetkých tých, ktorí majú príbuzných pochovaných v
židovskom cintoríne, aby zaplatili členský poplatok ŽNO resp. poplatok za udr-
žiavanie cintorína na našom sekretariáte alebo bankovým prevodom resp. še-
kom. Poplatky na rok 2011 sa nemenia. Ďakujeme!



h́  ́   b

ZALOžENÉ V ROKU 5756 MAREC 2011. – ADAR I. – ADAR II.  5771. MESAÈNÍK žNO V KOMÁRNE IX. ROÈNÍK 3. ÈÍSLO

SPRAVODAJCA

Na začiatku posedenia premietol An-
drás Paszternák zábery z Izraela, na-
točené počas návštevy  členov ŽNO v
roku 2010. Potom Tamás Paszternák
predstavil hosťa, žurnalistu Pétera

Breuera, ktorý hovoril a svojom det-
stve, rokoch strávených v rabínskom
seminári a následne aj o tom, čo zna-
menalo byť novým prisťahovalcom v
Izraeli v sedemdesiatych rokoch. Popri

osobných zážitkoch si účastníci  vypo-
čuli podrobnosti o súčasnej situácii v
Egypte a Líbii.   

Po poldruhahodinovej prednáške,
popretkávanej humorom a dobrou ná-
ladou, nasledovala zaujímavá beseda
s hosťom. 

PT

Prednáška Petera Breuera v klube Šalom 

Blízky Východ dnes 

Pesachový
večer

Naša ŽNO tradične aj v tomto roku
bude spomínať na odchod z Egyp-
ta. Oslavujte spolu s nami v druhý
sederový večer v utorok 19. apríla
2011 o 18.00 hod v Mehnáze,
v sále Zoltána Wallensteina. 

Seder bude viesť Péter Vasadi,
profesor judaistiky z Lauderovej
školy  v Budapešti. 

Zvýhodnená cena kóšer večere
je 2 eurá. Prihlásiť sa môžete na
sekretariáte ŽNO do 14. apríla
2011, na telefónnom čísle 7731-
224,  alebo na e-mailovej adrese
kile@menhaz.sk .

Srdečne vás očakávame!

Na februárové stretnutie ŽNO a Klubu Šalom sme si vybrali aktuálnu té-
mu. Všetci s úzkosťou hľadíme na Blízky Východ, a preto si radi vypoču-
jeme z prvej ruky takého odborníka, ktorý veľmi dobre pozná situáciu, pre-
tože dlhú dobu žil v Izraeli.

ŽNO v Komárne pozýva všetkých
členov komunity na valné zhromaž-
denie, ktoré sa uskutoční v nedeľu
10. apríla 2011 o 10:00 v Menháze,
v sále Zoltána Wallensteina.

Program:
1. Správa o hospodárení a o udalos-

tiach predchádzajúceho obdobia
2. Schválenie nových stanov ŽNO

Komárno
3. Voľba nového vedenia (5 osôb) a

novej revíznej komisie (3 osoby) 
Žiadame našich členov, ktorí by sa

chceli aktívne zapojiť do práce vedenia
alebo revíznej komisie, alebo by chce-
li niekoho navrhnúť do vedenia alebo
do výboru, aby tak urobili písomne na

sekretariáte ŽNO najneskôr do 1. aprí-
la 2011.

4. Voľba delegátov na valné zhro-
maždenie ÚZ ŽNO  (2 osoby + 1 ná-
hradník)

5. Rôzne

Upozorňujeme vás, že maces si mô-
žete prevziať výhradne v deň usporia-
dania valného zhromaždenia!

Žiadame tých našich členov, ktorí sa
z dôvodu zlého zdravotného stavu  ne-
môžu zúčastniť na valnom zhromaž-
dení, aby to signalizovali na sekreta-
riáte ŽNO, u riaditeľky p. Judity Haa-
sovej, tel. č: 7731-224. 

Rátame s vašou účasťou! 

Pozvánka na valné zhromaždenie


