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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
Scheiner Péter kiállítása

Részletesebb beszámolónk a lap 5. oldalán

Fogadás
a városházán

AKomáromi Zsidók Világtalálkozó-
ja a városházán kezdődött. Június

6-án a Komáromból elszármazottak,

családtagjaik és a KZSH megjelent
tagjai töltötték meg a városháza nagy-
termét. Dr. Anton Marek polgármes-
ter, dr. Novák Tamás és Szabó Béla al-
polgármesterek fogadták az ér-
kezőket. A Művészeti Alapiskola nö-
vendékei zeneszámokkal kedvesked-
tek. A polgármesteri köszöntő után a

külföldről érkezettek közül többen
hozzászóltak: Vajnorsky Teri néni és
Hardy Katalin Holokauszt túlélők, Fe-
uerlicht Holczer Ági Sydneyből. A
KZSH nevében Pasternák Antal elnök
köszönte meg a meghívást.  �

„Szombatok szombatja”
a Menházban

Scheiner Susi és Péter „Naiv álmok?” című dokumentumfilmjének vetítésé-
vel folytatódott a Komáromi Zsidók Világtalálkozójának programja a Men-

házban. A tíz évvel ezelőtti találkozóval ellentétben, a még köztünk lévő túlélők
előrehaladott kora miatt a második, harmadik és negyedik generáció tagjaira
hárult a feladat, hogy közös imával, beszélgetésekkel és emlékezéssel idézzék
fel az egykor több mint 2000 lelket számláló zsidó közösség dicső múltját. A
szombatköszöntő imát Deutsch Péter budapesti és Zev Stiefel pöstyéni rabbi ve-
zette Nógrádi Gergely budapesti kántor közreműködésével. Megható volt
együtt énekelni az ősi dallamokat az Izraelből, Svájcból, Amerikából és a világ
számos más pontjáról érkezett hittestvéreinkkel. Hosszú idő után a női karza-
tot is rendeltetésszerűen használhattuk. A megjelenteket Paszternák Tamás ko-
ordinátor köszöntötte, felidézve a 60. évforduló alkalmából 2004-ben tartott ta-
lálkozó emlékképeit. Az imák dallamai betöltötték a Menház kiszsinagógájának
ódon falait. Közös, kóser vacsorával fogadtuk a messze földről „hazatérőket” és
a helyi közösség tagjait. Stiefel rebecen finom étkei ezúttal is nagy sikert arat-
tak. A vacsora közel 60 résztvevője rövid bemutatkozás formájában szólt komá-
romi kötődéseiről. A szlovák és magyar nyelv mellett héber és angol szavak csal-
tak könnyeket a jelenlévők arcára. A közös éneklést, a tradicionális péntek es-
ti vacsorát sokáig nem feledjük el.

Másnap reggeli imára gyűltünk össze, újra a bimára került a Tóra-tekercs.
Azok, akiket a Tórához szólítottak ezen a szombaton, talán maguk sem gon-
dolták volna, hogy 70 évvel a Vészkorszak borzalmai után, az ősi sorok olvasá-
sa hirdeti, hogy a Dunamenti hitközség még mindig él, s őrzi hagyományait.

Az imát követően kóser ebéden láttuk vendégül az együtt ünneplőket, fel-
csendültek a sabati énekek is. Az étkezést követően lehetőség nyílt a pihenés-
re, közös beszélgetésre a Menház megújult kertjében. Délután Komárom város

nevezetességeit idegenvezető kalau-
zolásával tekinthették meg a találko-
zó résztvevői. Az esti ima előtt sor ke-
rült a harmadik étkezésre, a szombat-
tól az épület udvarán búcsúztunk a
Havdala szertartás során. A beszamim
illata, a fonott gyertya lángja és a bor
íze mellett számos pillanatot ma-
gunkkal vittünk e rendhagyó ün-
nepről a hétköznapokra. �

PA
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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!

Fa li új ság
rö vid hí rek

� A HH-t a Shalom klubot és a KZSH-t
támogatták: Oláh Ilona (Komárom),
Viera Kamenická (Pozsony), Kertész
család(Izrael-USA), Vajnorsky Terézia
(Izrael). Köszönjük!

� Tatán a város és a Goldberger Ala-
pítvány közreműködésének köszönhe-
tően teljesen felújították a zsidó teme-
tőt, melyet a 70. évforduló alkalmából
június 15-én adtak át. A ravatalozóban
elhelyezték a városból és környékéről
deportáltak névsorát tartalmazó em-
léktáblákat. Az ünnepségen megjelent
Pasternák Antal, a KZSH elnöke is.

� A Spitzer Béla Kiskönyvtár pályázati
támogatásoknak köszönhetően új köny-
vekkel gazdagodott. Várjuk olvasóinkat!

�A régió számos településéről kaptunk
meghívót mártírmegemlékezésre. Vár-
juk olvasóink beszámolóit a kerek év-
forduló eseményeiről!

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 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!

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. IČO: 34073400. Alapítva 5756-ban. Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el!

Kérjük a támogatását!

Külföldi olvasóink figyelmébe: Támogathat már Paypalon keresztül is!
A Komáromi Zsidó Hitközség megnyitotta Paypal számláját, adományaikat
az alábbi címre küldhetik: help@menhaz.sk

A Veszprémi Zsidó Hitközség
látogatása

Június 9-én a Veszprémi Zsidó Hitközség kis csoportja érkezett látogatóba
hozzánk Máthé Éva és dr. Wittmann Zsuzsanna vezetésével. A Menházban

Paszternák András kalauzolta a vendégeket, akik megtekintették a zsinagógát,
a kertet és az új múzeumot. A Wallenstein Zoltán teremben a két hitközség éle-
téről beszélgettünk. A kis közösségek mindennapjaiban sok hasonlóságot fe-
dezhetünk fel.

A hitközség elnöke dr. Wittmann Zsu-
zsanna tavaly Kehila díjban részesült,
amelyet akkor nem tudott átvenni. A ko-
máromi zsinagógában a közösség tagjai-
nak jelenlétében Pasternák Antal elnök
adta át a díjat az ünnepeltnek.  Vendége-
ink a kellemes komáromi délelőtt után
folytatták útjukat Pozsonyba. �

PT

�
Az Eötvös utca

9. hírei
Terveinknek megfelelően megkez-

dődött a ház nyílászáró cseréjének
előkészítése. A munkákra terveink sze-
rint a nyár folyamán kerül sor. �
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Holokauszt 70 – megemlékezés a komáromi
zsidóság deportálásának kerek évfordulóján

Megemlékezésünk kezdetén Dráfi
Mátyás Jászai díjas, érdemes mű-

vész mondta el Radnóti Miklós: Hetedik
ecloga című versét. Ezt követően hat fák-
lyát gyújtottunk meg az áldozatok emlé-
kére, az első hármat a túlélők: Vajnorsky
Teri néni Jeruzsálemből, Hardy Katalin
Zürichből és Nagyné Strasszer Etelka
Komáromból, a második hármat a má-
sodik generáció különböző földrészek-
ről érkezett tagjai Feuerlicht Holczer
Ági Sydneyből, Parnes Wilheim Ági Iz-
raelből és Glatz Péter Chicagóból. Majd
Paszternák Tamás köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Magyarország pozsonyi
nagykövetségének képviselőjét, város-
unk vezetőit, a környező hitközségek
képviselőit és a helyieket. Ünnepi beszé-
det mondott dr. Anton Marek, Komá-
rom város polgármestere és Pasternák
Antal, a KZSH elnöke. A liturgikus rész-
ben Zucker Immánuel kántor műkö-
dött közre. Darvas István rabbi gondola-
tai elsősorban a közösség mai tagjaihoz
szóltak. A Kaddis után Szentpétery Aran-
ka színművésznő szavalatával zárult a
program temetői része.

Délben Zucker Immánuel kántor
gyászéneke után a zsinagógában talál-
ható emléktáblánál gyújtottunk gyer-
tyát. A teljesen megtelt zsinagógában
tartottuk új kiállításunk megnyitóját,
melyen a kurátor, Toronyi Zsuzsanna,
a Magyar Zsidó Levéltár vezetője
mondta el gondolatit. Héberre Miriam
Neiger Fleischmann fordította, szlo-
vákra Paszternák Tamás. Ezután min-
denki megtekinthette a felújított kertet
és a kiállítást a Lipscher Mór teremben. 

Az elszármazottak a Shalom klub-
ban beszélgettek. Közben sor került a
zsinagógában a tanulmányi verseny
eredményhirdetésére Paszternákné
Kertész Zsuzsanna és dr. Paszternák
András vezetésével. A verseny résztve-
vőit, akik közül többen Romániából,
Magyarország és Szlovákia távoli vidé-
keiről utaztak hozzánk, ünnepi ebé-
den láttuk vendégül. A verseny a Ba-
lassi Intézet támogatásával jött létre.

Ezúton köszönjük a hétvége lebo-
nyolításában közreműködőknek: Haas
Juditnak, Weissová Alicának, Piczek Fe-
rencnek, Kollár Zoltánnak, dr. Novák
Tamásnak, Miriam Neiger Felischman-
nak, a Toledano és  a Paszternák csa-
ládnak. �
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Komáromiak voltak, magyar zsidók
vagy zsidó magyarok, szlovák zsidók
vagy zsidó szlovákok, neológok, orto-
doxok vagy akár teljesen asszimiláló-
dottak. 

Annak ellenére, hogy valószínűleg
sejthették, hogy nagyon rossz idők jön-
nek, hiszen a város ismételten Magya-
rországhoz csatolásával 1938-tól rájuk
is vonatkoztak a parlament által meg-
szavazott zsidótörvények, mégsem hit-
ték el, hogy a város többi polgára csen-
des asszisztálása mellett egy napon a
helyi hatóságok segítségével állat mód-
jára hajtják el őket Komáromból.

És megtörtént… Hetven éve a júni-
us eleji napok a komáromi zsidó kö-
zösség számára máig felfoghatatlanok.
Innen több mint háromezer embert
deportáltak. Gondoljunk bele, milyen
lenne, ha valaki a ma itt lakók közül
találomra kiválasztaná minden tizedik
embert és csak úgy elhurcolná az is-
meretlenbe, ahonnan többet soha
sem térne vissza.

A város meghatározó polgárainak
hiányával a mai napig nem történt
meg a szembenézés. Döbbenetes be-
legondolni. 70 esztendő múltán a túl-
élők száma drámaian fogy. 

Tíz évvel ezelőtt a 60. évfordulóra
nagy delegáció érkezett Izraelből Ha-
ar Bandi vezetésével. Itt voltak még a
helyiek Wohlsteinék, Grotter Béla bá-
csi, Novák Éva néni és sokan mások.

A napokban került a kezembe az a
fotó, amelyen 8 évvel ezelőtt a Men-
ház előtt az emléktábla avatáson ül-

nek a túlélők, köztük Knöpfler bácsi,
Horsky néni, édesanyám, ma már sen-
ki nincs közülük. Emberek, sőt egész
komáromi zsidó családok tűntek el.

Ez a hétvége az emlékezés mellett a
nosztalgiáról is szól. A komáromi zsi-
dók, elsősorban a második generáció
tagjai jöttek el az egész világból. Újra
az ima hangjai csendültek fel a Men-
ház falai között. De jó is veletek talál-
kozni itt Komáromban. Nagyon örü-
lünk, hogy eljöttetek. Van, aki elő-
ször, van, aki sokadszor, van, aki a
gyermekeit is elhozta. Sajnos sokan
már ebből a generációból sincsenek
köztünk. Milyen jó lenne, ha ők is itt
lennének velünk: Wollner Yvonne,
Novák Bandi, Horsky Valter, Zuck
Marlen, Földes Luli, Gregus Péter,
Bikk Laci, Delikát Tomi, Megó Jancsi
Sanyi bátyám. Ma ők is a komáromi
zsidóság meghatározó alakjai lehetné-
nek, de helyett sajnos csak az égből te-
kinthetnek az itt összegyűltekre.

Kerek évfordulója, 25 éve van az
idén a rendszerváltásnak és 10. az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozásnak. E
két esemény jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a Holokauszt, majd a 68-
as események hatására megfogyatko-
zott komáromi közösség ma is él.

A nehéz években túlélők generáció-
ja: Guttman Laci bácsi, Raab Feri bá-
csi. Gregus Miki bácsi és édesapám
nem hagyták, hogy teljesüljön sokak
álma és megszűnjön a komáromi hit-
község, nem hagyhatjuk, hogy ez mos-
tanában következzék be. Mára itt min-

den adott, épületeink megszépültek,
nemsokára átadjuk a Menház csodás
kertjét és új kiállításunkat is.

Csak az emberek azok, akik tovább
vihetik a hagyományt, ebben a közös-
ség minden tagjára számítunk. Nincs
más út csak eljönni közénk és velünk
együtt tanulni az alapoktól a zsidó ha-
gyományt, a kultúrát, a vallást, a hé-
ber nyelvet. 

Mit tehetünk? A kicsi, de erős kö-
zösség építése mellett partnereket ke-
resünk, fontos, hogy az emlékezés
nem zsidó ügy, mint ahogyan a Holo-
kauszt sem az. A túlélők generációjá-
nak és nekünk is fontos tudnunk,
hogy van és lesz olyan, aki rajtunk kí-
vül is emlékezik. 

A megemlékezés után kerül sor a
hitközségünk által meghirdetett ta-
nulmányi verseny értékelésére, mely-
re harmincnál is többen jelentkeztek
a Kárpát-medencéből. Kisdiákok,
egyetemisták és felnőttek vették a fá-
radságot, hogy esszével, tanulmány-
nyal, verssel, fényképpel vagy rajzzal
induljanak, foglalkozzanak a holo-
kauszt vagy a zsidó élet témájával.

Külön köszönet ezért a mai világ-
ban, amikor sokan ismét antiszemita,
sőt holokauszttagadó gondolatokon
törik a fejüket itt Komáromban is. Jó
példával járnak előttük azok, akik vá-
rosunkból, vagy több száz kilométer-
ről eljöttek ma ide.

Mi pedig közben hagyományt őr-
zünk, örülünk mindenkinek, aki el-
jön… csak ez viheti tovább a lángot,
őseink hitét. �

Komárom, 2014. június 8.

70 esztendő – Pasternák Antal elnök beszéde
a temetőben

Duna, Vág, Bencés Gimnázium, Nádor utca, Klapka, Jókai, vár, erődök,
Csokonai, komáromi kisleány mind-mind olyan szavak, amelyről szeretett

városunk jut eszünkbe ma is. A történelmi dokumentumokba belelapozva
ugyanezekre gondolhattak a 70 évvel ezelőtt itt élt őseink is, akik otthonukként
tekintettek e városra évszázadokon át. Az egyszerű kereskedőtől a hivatalno-
kig, a vezető orvostól a rabbiig, kisgyermekektől az idősekig.
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Június 5 -én, csütörtökön került sor Scheiner Péter Zü-
richben élő hittestvérünk fotókiállításának megnyitójára  a

Dunamenti Menti Múzeum  Zichy - palotabeli fotógalériájá-
ban. A kiállítás címe: 50 év képekben. A művész ennyi ideje
tagja a Helios Fotóklubnak.  Sok érdeklődőt vonzott az ér-
dekes kiállítás. A megnyitó után a múzeum nagytermében

levetítették Scheiner Péter és felesége Susanne: Naiv álmok?
című filmjét. A bemutató utáni beszélgetést Petőcz Kálmán
ismert közéleti személyiség vezette. A résztvevőket a svájci
nagykövetség látta vendégül. A filmet az érdeklődők másnap
is megtekinthették a Menház új kiállítótermében, a múze-
umban pedig továbbra is látható. �

Scheiner Péter kiállítása és filmvetítése 

Jelölések a Kehila
és Kehila Haver Díjakra
AKZSH az idén szeptemberben is kiosztja a Kehila – a kö-

zösségért és a Kehila Haver díjakat. Kehila díjban olyan
személyek részesülhetnek, akik zsidóként sokat tettek a ré-
gió zsidó közösségeiért. A Kehila Haver díj kitüntetettje
olyan személy lehet, aki nem zsidó vallásúként sokat tett ha-
gyományaink vagy a Holokauszt megismertetéséért.

Az idén minden olvasónknak lehetősége nyílik a díja-
zottak jelölésére, ötleteiket, javaslataikat 2014. július 31-ig
várjuk a kile@menhaz.sk e-mail címen, vagy levélben a

KZSH címén (egyéb módon jelölni nem lehet). A díjak
odaítéléséről a KZSH által felkért bizottság dönt. �
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TRADÍCIÓ a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

„A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod”
A tanulmányi verseny eredményhirdetése

AKomáromi Zsidó Hitközség és a
bírálók nevében szeretném meg-

köszönni, hogy bekapcsolódtak a pá-
lyázatba és munkájukkal hozzájárul-
tak – a Holokauszt 70. évfordulóján –
a méltó megemlékezéshez.

A téma és a választott módszerek
sokfélesége miatt a bírálatra vállalko-
zóknak nehéz feladtuk volt. Értékelé-
sünkkel igyekeztünk kifejezni közös-
ségünk munkájuk iránti elismerését.

Először a képzőművészet témakör-
ben született alkotásokat szeretném
ismertetni. Felhívom a figyelmüket,
hogy a beérkezett munkák a zsinagó-
ga előterében megtekinthetők.

Általános iskolás pályázóink közül
kiemelném a záhonyi Árpád Vezér Ál-
talános Iskola  diákjainak munkáját,
akik 5-8. osztályos tanulók: Mitru
Zsombor, Danics Petra, Varga Evelin,
Széles Szabolcs és Dicső Eszter  igé-
nyes kifejező rajzaikkal pályáztak,
Szvák Jánosné és Szvák Enikő irányí-
tásával.

A komáromi Jókai Mór Alapiskolá-
ból a Danis Dávid és Nagy Csaba által
készített kollázst, amely alapos törté-
nelmi és irodalmi ismeretekről tanús-
kodik. Munkájukat Jóba Tamás törté-
nelemtanár irányította. Szintén emlí-
tésre méltók a csilizradványi Csicsay
Éva tanítványai: a Szabó Margarita és
Ollé Dóra által készített alkotások.

A  nagyváradi Ady Endre Líceum
diákjai: Oláh Henriett, István Zsu-
zsanna, Kádár Orsolya, Pénzes Kinga
és Szabó Vivien rajz, kollázs és fotók
készítésében jeleskedtek. Munkájukat

Fazekas Gábor segítette. Megyeri Dá-
niel, a budapesti Lauder Zsidó Közös-
ségi Iskola tanulójának kifejező fotói
a mai zsidó életet mutatják be.

A komáromi Munka Utcai Alapis-
kolából Sörös Erik fotói Komáromot
ábrázolják a múltban és a jelenben.

A középiskolások közül Németh
Márton ipolysági diák fotóit, Bodonyi
Orsolya és Gál Inez szolnoki gimna-
zisták plakátjait emelnénk ki. Őket
Tóth Tibor illetve Baráth Márta és
Tóth Lajos pedagógus segítette mun-
kájukban.

Szlovák tanítású nyelvű iskolából az
ógyallai (Hurbanovo) Viktoria Hradecs-
ná pályázott, tanára Zdenka Vráblová.

A felnőttek közül a dorogi Magdics
Sára két festményről készített fotóját és
az ugyancsak Dorogról pályázó Kálmán
Teréz: Emlékezés a háború borzalmai-
ra című pasztelljét emelném ki. Rajtuk
kívül Paldeák Anita Túrkevéről Egy
rendhagyó Jom Kippur című fotókkal
kiegészített munkájával pályázott.

A képzőművészethez hasonlóan
műfaji szempontból nagyon sokféle
pályázat érkezett irodalmi témakör-
ben is. Az ifjabb pályázók közül Gál
Fanni szolnoki tanuló A kavics című
novellája nagyon szép történet. Taná-
ra Baráth Márta. Beňó Zsuzsanna
ipolysági gimnazista fényképekkel il-
lusztrált Élet menete című tanulmá-
nya alapos munka megható zárszóval.
Segítője szintén Tóth Tibor.

Kiemelném a csilizradványi Berecz
Erzsébet Porból porrá című versét.
Tanára Csicsay Éva, akinek tanítványai

képzőművészeti alkotásokkal is pá-
lyáztak. Érdekes A szenci gyógyszertár
története, amelyet Németh János, Ma-
tus Mónika tanítványa írt. Balogh
Ákos keszegfalvi diák Az elárult ál-
lampolgár címmel pályázott alapos
előtanulmányokat igénylő esszével.
Rósinger Irma Nóra a karcagi zsidó-
ság múltját dolgozta fel képekkel gaz-
dagon illusztrált helytörténeti szem-
pontból értékes írásában.

A felnőttek közül nagyon szép mun-
kával pályázott Baráth Márta szolnoki
tanár, akinek És megérzik a fényt a
gyökerek című munkája tartalmas idé-
zetekkel a témakör széleskörű ismere-
téről tanúskodik. Projektleírással pá-
lyáztak a budapesti Lauder iskola ta-
nárai, Horváth Cecilia és Fenyő Ág-
nes: Igaz embert keresünk címmel.
Munkájukat minden iskolában fel-
használhatják a hasonló projektbe be-
kapcsolódók. 

Borbély Eliza: Ahogyan az élet ér-
téktelenné válik című munkája az em-
lékezési formákra mutat példát.

Nagy Sándor István: Zuglói mene-
dék című értékes esszéje hasznos is-
mereteket nyújt olvasói számára.

A Szerbiából pályázó Radmila Mar-
kovics, Hasonló sorsú költők valóra
vált víziója címen írt verselemzést.

Külön említeném a szépirodalmi al-
kotásokat. A Dorogról pályázó Wáry
Zsuzsanna novelláját, melynek címe
Egy fiatal ellenálló naplója.

Kohut Judit budapesti pályázó Egy
csillagos ház nevében írt elbeszélését
és a pécsi Árvay Zsófia Hidas Mórról
írt nagyon jó novelláját. Petőné Her-
man Noémi Dunakesziről versekkel
pályázott. Ki vagyok én? Ki a zsidó?
címmel. Ebből idéznék néhány sort:

„Ki a zsidó ma?
Az, ki vállalja és büszke rá,
őrzi hitét és emlékszik rá,
hogy az emlékek őrzője csak elme lehet,
Add tovább te is gyermekednek.”
A pályázóknak köszönjük az értékes

munkákat, a díjazottaknak szívből gra-
tulálunk! �

Pályázati értékelés, elhangzott 2014.
június 8-án a komáromi zsinagógában
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XXXII. rész
Posztdok Paszti Plázázik

(2011. szeptember 14.)

Erős szorítást éreztem ma délután a
torkomnál, mintha valami fojtogat-

na. Mérés közben elgondolkodtam, mi
lehet az, egyszer csak beugrott (nem
nem a légkondi hatása). Ideje kitörni a
hétköznapok monotonitásából: regge-
li, 61-es, kutatás, szendvics, kutatás, 61-
es, TV-nézés, netezés, alvás. Valamivel
fel kéne dobni az estét. Valami nem túl
megterhelővel, nem túl messzi dolog-
gal. Megvan, irány a pláza! A Negba ut-
ca első megállójánál szálltam le, innen
pár lépés a Sugár, izzzzzé a Ramat Gan-
i pláza. Mutatom a hátizsákom az őr-
nek a bejáratnál, csak legyint. Irány az
ÁNTSZ sarok, húst akarok enni, a teg-
napi ketchuppal olvasztott sajtom
amúgy is kiverte néhány ismerősnél a
biztosítékot. Tömöm magamba a me-
leg kaját, mintha egy hete nem jutot-
tam volna fogyasztható táplálékhoz, pe-
dig minden este alkotok valamit. Jólla-
kott napközisként gurulok boltról bolt-
ra. Kicsi pláza, van benne valami csalá-
dias jelleg. Azon filózom, megvegyem-e
a Hupikék törpikéket héberül, könyv
formájában. Ki van pontozva (a ma-
gánhangzók is jelölve vannak), ezt el
tudnám olvasni. Elvetem az infantilis
gondolatot, talán majd egyszer DVD-n.
Irány a Szuper, nincs 5 sékelesem a ko-

csiba, kosarat nem tartanak, már
megint kézbe gyűjtögetek. Víz, péksü-
temény (magvas perec), egy kis hal, s
vésztartaléknak egy kis dobozos süti, itt
is van Hupikék törpikés könyv, 29,90
nagyon csábít, nem, nem, visszateszem.

Elfogytak a kis sárga, takarításnál
praktikus, vanília illatú törölgető-ken-
dőim, pár perc míg megtalálom. Mind-
két kezem tele, kéne még pár dolog de
a fogási-kapacitásaim végesek. Irány a
kassza. Tömött kocsik mindenhol. 30
perc sorban állás minimum. S még itt
tüntetnek a megélhetési nehézségekért
– gondolom magamban rosszindulatú-
an. Sorra kerülök, a kasszás-lány egy kis
cetlit nyom a kezembe a számla mel-
lett, s a vevőszolgálat felé mutogat. Mi
van, valami nem volt jó a kártyámmal?
Jó lenne héberül tudni. Lelkiismeretes
vásárlóként megindulok az ügyfélszol-
gálat felé, bevág elém egy néni, miköz-
ben rátapos a lábamra. Most taszítot-
tam volna oldalra? Nem így neveltek!
Türelmesen végigvárom amíg valamit
reklamál meg visszavált egy tucat sörös-
üveget. Kicsit nézek ki a fejemből, mire
a hölgy kiragadja a kezemben szoron-
gatott papírost, s egy ajándék tálcát
nyom a kezembe. Wow, még jó hogy
ilyen türelmes voltan, s nem hagytam
az egészet a fenébe, régen örültem eny-
nyire egy reklámajándéknak. VAN SA-
JÁT TÁLCÁM!!!

Élelemmel “felpakolva” betérek a

Steimatzkybe, kedvenc könyvesboltom-
ba. Eredetileg egy múlt csütörtöki Új
Keletet (izraeli magyar hetilap) szeret-
tem volna, de nem tudtam ellenállni
egy akciónak. Ha egy CD-t vesz az em-
ber, a másodikat 50% kedvezménnyel
kapja. Ennyi luxust csak megengedhet
magának egy posztdoktor. Egy Új Kele-
tet két CD-vel. Megint jól jönne a nem-
létező héber tudás. Már a neten kinéz-
tem a legjobb izraeli filmslágerek gyűj-
teményét, s mellé választottam egy szá-
momra ismeretlen előadót: NOA, The
Israeli Songbook. Ez nagyon jó. győz-
köd az erősen terhes eladólány. Szerin-
tem innen viszik perceken belül szülni,
s biztos minimum ikrek lesznek.

Megpróbálnak beléptetni a törzsvá-
sárlói rendszerbe is, fizessek 30 sékelt
egy évre, s akkor most még kapok 10
sékel kedvezményt. Sosem gondolkod-
tam egy közgazdász fejével, a belépést
legközelebbre halasztom.

Már alkonyodik, amikor a Negba ut-
cára érek, macskák keresztezik az uta-
mat mindenfelé. Ijesztő, mi lesz itt ha
jön az ősz, s már négykor sötét lesz.

U.i.: Reggel egy fekete macskával in-
dítottam, könyörögtem neki, csak át ne
menjen előttem, utána jöttem rá, már
megint magyarul tettem ezt, pedig itt
csak héberül értenek.

Dr. Paszternák András Izraelben átélt ka-
landjai immár könyv formájában is olvas-
hatók. A Kék-fehér hétköznapokat keresse a
KZsH titkárságán és a facebook.com/izrael-
konyv oldalon.�

EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
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Rangos találkozóra került sor április 18-án Budapesten az
Izraeli Kulturális Intézetben, ugyanis Israel („SOLO”)

Geva, a SAR-EL főigazgatója, az önkéntes munkavállalással
kapcsolatosan tartott előadást az érdeklődőknek.

A SAR-EL vezetőjét, illetve a 100 főt is meghaladó megje-
lenteket Deutsch János, a projekt magyarországi koordiná-
tora köszöntötte, egyben örömének adott hangot, miszerint
a régóta várt találkozóra végre sor kerülhetett.

Ezt követően az Izraelből érkezett mozgalom vezetője szólt
– tolmács útján – a hallgatósághoz. Immár 10 éve irányítom
a SAR-EL munkáját, melynek a legfőbb feladata, az Izraelbe
érkező önkéntes segítők fogadása, elhelyezése, és foglalkoz-
tatása, ugyanakkor a 3 hetes turnusokban érkezők részére je-
lentős segítséget biztosítanak, hogy mindjobban megismer-
jék a fogadó állam történelmét, hétköznapjait, illetve a 66
éves ország fejlődésének koncepcióját – fogalmazta meg be-
vezetőjét Israel („SOLO”) Geva.

A részletes ismertető során elhangzott, hogy a 32 évre visz-
szatekintő önkéntes polgári munkamozgalmat dr. Aharon
Davidi az ejtőernyős hadosztály egykori parancsnoka alapí-
totta meg. „Ne pénzt, hanem a kezeteket és a szíveteket ad-
játok!” – szólt a manapság is helytálló kérés Davidi parancs-
noktól az önzetlenek felé. Az eltelt idők során 160 ezer ön-
kéntest fogadott, és foglalkoztatott Izrael. Évente, átlagosan,
4000 fő érkezik a világ számos országából: Amerikából, Eu-
rópából sőt, Dél-Afrikából, Új-Zélandból, Ausztráliából is, zsi-
dók és nem zsidók vegyesen – adta tudtul a SAR-EL irányí-
tója. A részletekből kiderült az is, hogy a projekt működte-
tése nagyon pontos, számos részletre kiterjedő szervezési

munkát igényel, hiszen előre kell megtervezni azt, hogy ho-
vá, milyen munkára, mekkora létszámra lesz szükség, ugyan-
akkor az önkéntes munka népszerűsítése is jelentős kapaci-
tást köt le, ugyanis pl. az Amerikai Egyesült Államokban 200
főt kitevő kollektíva csak erre a fontos feladatsor egyikére
összpontosít – derült ki a részletekből.

A tájékoztató után a munkával, kiutazással, ellátással kap-
csolatos kérdések következtek, illetve azok megválaszolásával
fejeződött be a találkozó. �

Mezei Péter 
SAR-EL önkéntese

Az igazi segítség, igaz szívből fakad
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JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT a régió oldala

Nagymegyer
is emlékezett

Nagymegyer azon kevés régióbeli települések közé tar-
tozik, ahol már nem működik zsidó hitközség, de

őrzik az egykori kehila emlékét. Az elmúlt esztendők ha-
gyományait követve a város vezetői, oktatási és kulturális
intézményeinek képviselői és a település polgárai hajtot-
tak fejet az elpusztított megyeri zsidók emléke előtt. A 70.
évforduló alkalmából izraeli elszármazottakat is köszönt-
hettek a Kultúrházban megnyitott kiállításon (Varga Lász-
ló tanár úr gyűjtőmunkájának köszönhetően jöhetett lét-

re) és az emléktáblánál rendezett megemlékezésen. A he-
lyiek nevében Soóky Marián idézte az elpusztított közösség
emlékét. Kornfeld Tibor, a dunaszerdahelyi hitközség ré-
széről emlékezett. Szólt az emléktáblák elé felállított, az
egykori zsinagóga női karzatáról származó tartóoszlopok
hányatott sorsáról. A túlélők nevében az Izraelből érkezett
Soshana Goldstein és Sara Epstein idézték a tragikus múl-
tat. Dr. Avraham Weisz, édesapja Weisz Jehosua emlékét
megidézve figyelmeztetett az újjáéledő antiszemitizmus ve-
szélyeire. Darvas István és Zev Stiefel rabbik, a Bárdos La-
jos vegyeskar és Zakál Gyula versmondó működött közre a
rendezvényen. Az emlékezésen megjelentek a komáromi
hitközség képviselői is. �

PA

Konferencia Tatabányán
AMagyar Holokauszt emlékév 2014 keretében Tata és

Tatabánya zsidóságának történelmi emlékei címmel
rendezett  konferenciát  a Szenes Hanna Magyar-Izraeli
Baráti Egyesület a tatabányai KPVDSZ Művelődési Ház
nagytermében 2014. június 3-án. A konferencia védnökei:
Dr. Petrasovits Anna és Dr. Suchman Tamás voltak.

Köszöntőt mondtak a védnökök és Izsák Zoltán a Szenes
Hanna Magyar-Izraeli Baráti Egyesület részéről.

Bevezető előadásként A magyarországi zsidóságról, té-
nyek és tévhitek a magyarországi holokauszt történetéről
címmel Dr. Róbert Péter egyetemi docens ORZSE szólt,
majd Zsidó családtörténetek a XX. századi Magyarországon
címmel  Czingel Szilvia a Centropa Magyarország zsidó csa-
ládkutatási központ munkatársa tartott prezentációt.

A magyar orientalisztika zsidó tudósai - Goldziher Ignác
címmel Dr. Riszovannij Mihály a egyetem Nyugat-Magyar-
országi Egyetem docensének előadása nagy sikert aratott.

A Komáromi Zsinagóga működéséről, milyen szerepet

tölt be napjainkban a Komáromi Zsidó Hitközség a kör-
nyékbeli zsidók hagyományainak megőrzésében címmel
Paszternák Tamás a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi
Központ képviseletében osztotta meg gondolatait a kö-
zönséggel.

Délután az alábbi előadások hangzottak el: A Holo-
kauszton innen és túl. A tatabányai zsidóság története a
bányanyitástól a fiókhitközség megszűnéséig (1896-1957)
- Dr. Simonik Péter Phd. a Nyugat-Magyarországi Egyetem
docense, kutató előadásában. 

A Tata-tóvárosi zsidóság története, a holokauszt áldoza-
tairól- ifj. Gyüszi László a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár igazgató helyettese előadásában.

A Munkaszolgálatosok szerepe a Bánhidai Erőmű
hűtőtavának építésében, e téma előadója Dr. B. Stenge
Csaba Phd. hadtörténész, a Tatabányai Levéltár igazgató-
ja volt.

Ezúton is gratulálunk a konferencia szervezőinek Dr.
Bene Magdolnának és Lusztigné Várfői Nórának. �

PT
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10. fejezet 5. rész

Afő gondja a „Meister”-nek, a mun-
kavezetőnek az volt, hogy a két ré-

teg ne keveredjen össze, mert a fekete
földet a kertek megjavítására akarták
használni. Ez, ahogy a munka haladt,
egyre nehezebb lett, mert messzebb
kellett dobni a földet. Az én Fische-
rem bebizonyította, hogy nem hiába
szaladok utána, mint egy kiskutya.
Odament a meisterhez és ajánlotta,
hogy két ember vállaljon el egy pár
száz méteres vonalat és távolítsa el a fe-
kete földet az ároktól, halmozza kupa-
cokba, hogy könnyebben lehessen
majd elszállítani. Fischer gyilkos pofá-
ja segített a meister meggyőzésében,
Fischer ment visszaadni a csákányt, én
utána.  Nem vagyok róla meggyőződ-
ve, hogy Fischer olyan munkatársról
álmodott, mint én – körülbelül a felét
produkáltam, de nem szólt semmit és
a meister sem. A munka egyrészt köny-
nyebb volt ugyan, másrészt a vonalon
kívül voltunk mindenki szeme előtt, a
kápók és a katonák gondoskodtak ar-
ról, hogy ne pihenjünk. Én hajtottam
magam, nem akartam, hogy Fischer
felmondjon nekem.

Ebédre egy ízetlen és tartalmatlan
löttyöt kaptunk, de legalább meleg volt.
Hajnal ötkor reggeliztünk és a leves,
csak fokozta az éhséget. Félórai pihenő
után a munka ment tovább, négyig,
ötig. Az első két kilométer haza nehe-
zebb volt, mint reggel, de a harmadik
lefelé ment. A probléma az volt, hogy a
fatalpú cipőtől a lábam mind jobban
fájt, nem én voltam az egyedüli. Láttam,
hogy azok a kárpátaljai szegény fiúk,
akik meg voltak szokva mezítláb járni,
vállukra vetve hordják a cipőt. Megér-
keztünk a tábor kapujához. Örömömre
az emberséges Wehrmacht tiszt foga-
dott bennünket, hamar befejezte a szá-
molást és küldött minket enni. A leves-
ben hámozatlan krumpli és tésztadara-
bok úszkáltak, meglepett, milyen kitűnő
íze van a krumpli héjának. Kaptunk
még egy harmad kenyeret, két deka
margarinnal és mentünk fel a szobába,
ahol, nagy örömömre, doktor Fischbe-
in már várt minket. Mesélte, hogy tiszt,
Nováknak hívták, lesz az új táborpa-

rancsnok az a gazember SS helyett. No-
vák kapitány a központi K.Z.-be, Gross-
Rosenbe vitte a doktort, ahol egy pár
előre nyomtatott lapot kellett keresz-
tény ismerőseinek megcímeznie, amin
az volt, hogy jól van  és minden rend-
ben. A kapitány kápónak akarta kine-
vezni a doktort, aki ezt nem fogadta el,
mert nem volt hajlandó a társait bün-
tetni. Azután egy irodai munkát ajánlott
neki, amit szintén nem fogadott el, mi-
vel megtudta, hogy Novák beadott egy
kérvényt, amelyben kérte az áthelyezé-
sét egy olyan egységhez, amelynek nincs
kapcsolata a lágerekkel. Haragudtam
rá, hogy miért nem vállalta el a mun-
kát, ahol több esélye lett volna, hogy vi-
gyázzon és arra is, hogy áthelyezik, de
a doktor elmagyarázta, hogy ha ezt a
Novákot a kérése szerint áthelyezik, ki
tudja, hogy nem jön-e helyette megint
egy olyan szadista és akkor jobb, ha az
ember nincs állandóan a szeme előtt.
Ez igaz és mivel ez avval járt volna,
hogy át kellett volna költöznie a veze-
tőség barakkjába, örültem, hogy itt ma-
radt velünk. 

A vasútépítési munka júliusig tartott
és Novák kapitány táborparancsnok ma-
radt majdnem a munka végéig és azt hi-
szem igyekezett tűrhetőbbé tenni az éle-
tet. Kinyitott egy betegszobát, ahol egy
kassai orvos is dolgozott, akinek a nevét
elfelejtettem, bár később sokat segített
nekem. A görög hadifoglyokat, akikből
minden pár napban volt egy halott, át-
tette a latrinapucolásra, ami ugyan ha-
vonta a gödör kitisztitásával is járt, de
dupla adag koszttal is, ami már sokak-
nak nem segített. Mindenkinek pár na-
ponként be kellett menni a borbélymű-
helybe, borotválkozni és azok voltak a
felelősek, hogy az emberek haja le le-
gyen nyírva. Szabadnap csak kétheten-
ként járt volna, de minden második va-
sárnap, délben fejeztette be a munkát
és mentünk fürödni, és alsóneműt cse-
rélni. Gondoskodott arról is, hogy az
ezerhatszáz napi kalóriából, ami a ti-
zenkét órai nehéz testi munka után járt
volna, minél kevesebbet lopjanak. Meg
kell azonban érteni egyet: az egész szer-
vezet arra volt felépítve, hogy egy bizo-
nyos idő alatt kiszívja az uralma alatt lé-

vőknek az utolsó csepp életerejét és egy
jóakaratú ember ezt a folyamatot eset-
leg meg tudta hosszabbítani, de meg-
változtatni nem volt képes. Novák nem
is tartozott azokhoz az egységekhez,
amelyek a táborok őrzésére lettek kiké-
pezve, sebesülése után lett idevezényel-
ve, avval, hogy ha akar, átmehet az S.S.-
hez. Maga az a tény hogy ezt felajánlot-
ták neki, mutatja hogy hű nácinak szá-
mított és a mostani rendes viselkedése
annak volt köszönhető, hogy vagy gyen-
ge volt a gyomra, vagy talán annak,
hogy megérezte azt, hogy a háború a vé-
ge felé jár és ez jó hatással volt a lelkiis-
meretére.

Vagy két héttel a napi menetelés után
el kellett határoznom, hogy tovább
szenvedek-e a fatalpú cipőmtől, vagy
megpróbálok mezítláb járni. Ma a hi-
deg fut végig a hátamon még a gondo-
lattól is, otthon persze csak megrendelt
ortopéd cipőben jártam. De a dolog
könnyebb volt, mint gondoltam. A ci-
pővel a vállamon mentem ki a munká-
ba és úgy is jöttem vissza, cipőt csak a
munkában hordtam. Körülbelül ugyan-
akkor kezdtem bevallani magamnak,
hogy nem csak hogy éhes vagyok, de
szenvedek az éhségtől. Mint már emlí-
tettem, a lágerba kövéren érkeztem.

Nem beszéltem az éhségről, mert
féltem, hogy kinevetnek, hogy ez az
ember csak evésre gondol. A zsírtar-
talék és ez a pszichológiai hozzáállás
segítettek abban, hogy eleinte túl tud-
tam tenni magam az éhségen. Pár hét
múlva, amikor a kenyérlopások gya-
koriak lettek, és munka közben sem
lehetett a kenyeret őrizet nélkül hagy-
ni, amikor hallottam, hogy az osztály-
társaim egyikét a bátyja rajtakapta
amint kenyeret lopott tőle éjjel, én is
megértettem, hogy ez a téma az
egyetlen, amely foglalkoztat. Ételosz-
tás közben az ember árgus szemmel
figyelte, hogy a szakács beledugja-e a
kondérba végig a kanalat, és így a sű-
rűjéből oszt, vagy lustán a tetejéről
merít és így csak híg levest kapsz
majd, ez maradt a legfontosabb téma
és élet-halálkérdés. �

Folytatása következik...

Feuerstein Azriel: 

KELJFELJANCSI

STETL a Hitközségi Híradó kulturális oldala
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Löwinger Manci szakácskönyvéből

Igazuk van, mondta a barátnőm, nya-
ralni jöttünk, kirándulni, pihenni és
nem főzni, mosogatni. Maximum a
reggelit ott készítjük, napközben az
úton eszünk.

Dorgdone gyönyörű, középkori vá-
rosok és falvak, hegyek és völgyek, kas-
télyok, barlangok, kertek és parkok.
Nem lehet betelni a sok gyönyörűség-
gel. Egyik helyről utaztunk a másikra,
természetesen megéheztünk. Egyhan-
gúlag mondtuk, hogy az első étterem-
be beülünk ebédelni, de ez nem volt
olyan könnyű, mint, ahogy gondoltuk.
Két óra körül volt, mindegyik étterem
vagy kávéház, zárva volt vagy udvariasan
bezárták az ajtót, ahogy közeledtünk.
Azon gondolkoztunk, hogy melyikünk
néz ki furcsán, ijesztően, mert nem ér-
tettük a franciák viselkedését. Itthon
meg vagyunk szokva, hogy az éttermek
és kávéházak szünet nélkül nyitva van-

nak és nincs semmi akadálya annak,
hogy két órakor ebédeljünk. Ott áll-
tunk éhesen, szomjasan egy étterem-
nél, mikor két angol turista megállt
mellettünk, mosolyogva felvilágosítot-
tak minket, hogy ők most töltik a har-
madik napjukat ezen a környéken, és
ők is pont így jártak. Most már megta-
nulták, hogy ebédelni muszáj legké-
sőbb egy órakor, és vacsorát nem lehet
este hét óra előtt kapni.  A kirándulá-
sokra vittünk magunkkal vizet és gyü-
mölcsöt és igyekeztünk mindig egy óra-
kor ebédelni. 

Két Franciaországból származott re-
ceptet meg kedveltem és megosztom
kedves olvasóimmal.

Coq au Vin  Csirke borral
Hozzávalók (4 adag): 1/4 csirke, 1

nagy fej hagyma, 4 gerezd fokhagyma,
1 sárgarépa, 1 fehérrépa, 1 zeller, só,

bors, babérlevél és petrezselyem apró-
ra vágva, 1/2 üveg vörös bor.

Elkészítése: A hagymát és foghagy-
mát kis olajban megpirítjuk. A sárgaré-
pát, fehérrépát és a zellert apróra vág-
juk és hozzáadjuk a hagymához. Pár
perc főzés után hozzátesszük a csirke-
darabokat, a fűszereket és a bort. Lassú
lángon 45 percig főzzük. 

Szép Heléna körte
Hozzávalók: 6 körte meghámozva,

félbe vágva, 2 pohár édes fehér bor, 1
vaníliarúd félbe vágva, 1/4 kávéskanál
szegfűszeg, 1/4 kávés kanál szerecsen-
dió, vanília fagylalt.

Elkészítése: A bort a fűszerekkel fel-
forraljuk, beletesszük a körtét és kb. 10
percig főzzük. Kivesszük a körtéket és a
bort tovább sűrítjük. Aztán ráöntjük a
körtére, miután kihűlt vanília fagylalttal
tálaljuk.

Jó étvágyat! �

Orna Mondschein

Így étkeznek Franciaországban

Löwinger Manci szakácskönyvéből

Múlt évben Franciaországba látogatunk, pontosabban a Dorgdone övezetbe.
Barátainkkal voltunk, kibéreltünk egy falusi házat, amely mindennel fel volt

szerelve, ami kényelmes üdülést, biztosít a vendégeknek. Barátnőmmel azon gon-
dolkoztunk, hogy érdemes e bevásárolni és főzni. A két férfi rögtön ellenkezett
mondva, itt vagyunk Franciaországban, ahol minden étteremnek minimum egy
Michelin csillaga van, ez kissé túlzás, de jó gondolni rá, a francia konyha híres, az
otthoni főzést ismerjük. 

Shalom – legyen béke Izraelben!
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Nahliadnuc do historických doku-
mentov možno práve na tieto pojmy
mysleli aj naši predkovia, ktorí v tomto
meste žili pred sedemdesiatimi rokmi,
a ktorí ho po mnohé stáročia považo-
vali za svoj domov. Počnúc jednodu-
chými obchodníkmi až po úradníkov,
od prominentného lekára po rabína,
deti, dospelí i starší.

Boli Komárňanmi, maďarskí Židia, či
židovskí Maďari, slovenskí Židia či ži-
dovskí Slováci, neológovia, ortodoxní,
alebo v plnej miere asimilovaní. 

Napriek tomu, že pravdepodobne
tušili príchod ťažkých časov, veď opä-
tovným pripojením mesta k Maďarsku
sa od roku 1938 aj na nich vzťahovali
židovské zákony schválené maďar-
ským parlamentom, neverili, že za
mĺkvej asistencie ostatných občanov
mesta a s pomocou miestnych úradov
ich jedného dňa vyženú z Komárna
ako dobytok.

A stalo sa… Udalosti prvých júno-
vých dní pred sedemdesiatimi rokmi sú
pre komárňanskú židovskú komunitu
dodnes nepochopiteľné. Z mesta de-
portovali viac ako tritisíc ľudí. Zamysli-
me sa nad tým, aké by to bolo, keby
dnes niekto námatkovo vybral z obyva-
teľov mesta každého desiateho a dal by
ho odvliecť do neznáma, odkiať niet
návratu.

Následkom straty významných obča-
nov nášho mesta dodnes nikto nečelil. 

Je otriasajúca myšlienka, že aj po 70
rokoch sa počet tých, čo prežili, rapíd-
ne znižuje.

Pred desiatimi rokmi, pri príležitosti
60. výročia nás navštívila veľká delegá-
cia z Izraela pod vedením Haara Ban-
diho, bolo tu aj mnoho miestnych Wo-
hlsteinovci, ujo Vojto Grotter, teta Evka
Nováková a ďalší.

Nedávno sa mi do rúk dostala foto-
grafia, na nej tí, čo prežili sediac pred
budovou Útulku počas odhaľovania
pamätnej tabule – medzi nimi ujo
Knöpfler, teta Horská, moja mama.
Dnes z nich už nikto nie je medzi na-
mi. Zmizli ľudia, ba čo viac: celé ži-
dovské rodiny.

Tento víkend patrí spomienkam a
nostalgii. Prišli sem komárňanskí Židia,
predovšetkým členovia druhej generá-
cie z celého sveta. V budove Útulku sa
opäť ozýva modlitba. Ako dobre, že sa s
vami môžeme stretnéť práve tu, v Ko-
márne. Sme veľmi radi, že ste prišli. Sú
medzi vami takí, ktorí sú tu po prvý-
krát, iní tu už boli mnohokrát, ďalší pri-
viedli svoje deti. Žiaľ, mnohí z tejto ge-
nerácie už tiež nie sú medzi nami. Bo-
lo by dobre, keby tu teraz boli medzi
nami: Yvonne Wollner, Bandi Novák,
Valter Horsky, Marlen Zuck, Luli Föl-
des, Péter Gregus, Laci Bikk, Tomi De-
likát, ujo Jancsi Sanyi Megó. Boli by vý-
znamnými osobnosťami našej komuni-
ty. Namiesto toho sa na nás, žiaľ, dívajú

už len z neba. V tomto roku oslavuje-
me okrúhle, 25. výročie nežnej revolú-
cie a 10. výročie členstva v Európskej
únii. Tieto dve udalosti významnou
mierou prispeli k tomu, že komárňans-
ká židovská komunita, ktorej rady pre-
riedil najprv Holokaust, potom udalos-
ti v roku 1968, dodnes žije.

Generácia, ktorá prežila holokaust –
medzi nimi ujo Laci Guttman, ujo Feri
Raab, ujo Miki Gregus a môj otec – ne-
dopustili, aby sa splnil sen mnohých,
aby komárňanská židovská náboženská
obec zanikla a my nemôžeme dopustiť,
aby sa tak stalo dnes. Dnes je už všetko
dané: budovy sú zrekonštruované, o
krátky čas odovzdáme do užívania krás-
nu záhradu Útulku i našu novú výstavu.

Tradície však dokážu udržiavať len
ľudia. Táto komunita ráta s každým.
Niet inej cesty, len tej, ktorá našich čle-
nov privedie k nám a budeme sa spolu
učiť od základov: židovské tradície, kul-
túru, náboženstvo a hebrejský jazyk. 

Čo môžeme urobiť?
Budovať ďalej našu malú, ale silnú

komunitu, a hľadať partnerov, pretože
spomínanie, ako aj Holokaust nie sú
len vecou židovstva. Pre generáciu, kto-
rá ho prežila a aj pre nás je dôležité vi-
dieť, že sú a vždy budú okrem nás aj iní,
ktorí budú spomínať. 

Po pietnom akte bude nasledovať vy-
hodnotenie vedomostnej súťaže vyhlá-
senej našou náboženskou obcou. Do
súťaže sa prihlásilo vyše tridsať osôb z
celej Karpatskej kotliny – žiaci, vysoko-
školáci i starší sú dali tú námahu, aby
svoju esej, štúdiu, báseň, fotografiu ale-
bo kresbu venovali tematike holokaus-
tu alebo židovstvu.

Patrí im osobitná vďaka za to, že tak
konajú dnes, keď sa aj tu, v Komárne
opäť objavuje antisemitizmus a popie-
ranie holokaustu. Práve pre nich sú
dobrým príkladom tí, ktorí sem dnes
prišli – či už sú z tohto mesta, alebo pri-
šli zo vzdialenosti stoviek kilometrov.

A mi sa medzitým snažíme udržiavať
naše tradície a tešíme sa každému, kto
medzi nás príde… jedine takto doká-
žeme ďalej niesť pochodeň, vieru na-
šich predkov. �

Komárno, 8. júna 2014

Príhovor Antona Pasternáka, predsedu
ŽNO v Komárne

Dunaj, Váh, Benediktínske gymnázium, Palatínova ulica, Klapka, Jókai, hrad,
pevnosti, Csokonai, komárňanské dievča – slová, ktoré nám dodnes pripo-

mínajú naše milované mesto.
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Porota mala ťažkú úlohu, nakoľko
témy a vybrané metódy boli rôznoro-
dé. Pri hodnotení sme sa snažili vyja-
driť uznanie vašej práci. 

Na začiatku by som chcel hodnotiť
diela, ktoré vznikli v oblasti výtvarné-
ho umenia. Upozorňujem vás na to,
že diela sú vystavené v hale synagógy,
kde si ich môžete pozrieť. 

Zo základných škôl by som rád oso-
bitne vyzdvihol prácu žiakov Základnej
školy Vodcu Árpáda zo Záhonyu – sú
to žiaci  5-8 triedy Zsombor Mitru, Pet-
ra Danics, Evelin Varga, Szabolcs Szé-
les a Eszter Dicső, ktorí nakreslili veľmi
výstižné kresby. Učitelia, ktorí ich vied-
li, sú Szvák Jánosné a Szvák Enikő.    

Dávid Danis a Csaba Nagy zo zá-
kladnej školy Móra Jókaiho v Komár-
ne pripravili koláž, ktorá svedčí o dô-
kladných znalostiach dejepisu a lite-
ratúry. Prácu riadil učiteľ dejepisu Ta-
más Jóba. 

Musíme spomenúť aj žiakov Evy
Csicsay z Čilizskej Radvane: autormi
diel sú Margarita Szabó a Dóra Ollé.

Žiaci z lýcea Endre Adyho z Oradei:
Henriett Oláh, Zsuzsanna István, Or-
solya Kádár, Kinga Pénzes a Vivien
Szabó pripravili vynikajúce kresby, ko-
láže a fotografie. V práci im pomáhal
Gábor Fazekas.

Dániel Megyeri, žiak budapeštian-
skej Židovskej komunitnej školy Lau-
dera na svojich fotografiách predstavil
dnešný židovský život. 

Fotografie Erika Sörösa zo Základ-
nej školy na Ulici práce v Komárne
zobrazujú mesto Komárno dnes a v
minulosti. 

Zo stredoškolákov treba vyzdvihnúť
fotografie Mártona Németha zo Šiah,
plagáty Orsolya Bodonyi a Inez Gál
zo Szolnoku . V práci im pomáhali pe-
dagógovia: Tibor Tóth, resp. Márta
Baráth a Lajos Tóth.

Zo slovenských škôl sa na súťaži zú-
častnila  Viktoria Hradecsná z Hurba-
nova, pomáhala jej pani učiteľka
Zdenka Vráblová. 

Boli aj dospelí účastníci, z Dorogu
Sára Magdics urobila fotky  dvoch ma-
ľovaných obrazov a Teréz Kálmán, tak

isto z Dorogu, nakreslila pastel s ná-
zvom: Pamiatka na hrôzy vojny.
Okrem nich sa na súťaži zúčastnila
Anita Paldeák z mesta Túrkeve, foto-
grafie boli o neobvyklom Jom kipure.  

Podobne ako v kategórii výtvarného
umenia, aj v iných žánroch, napr. v
oblasti literatúry boli zastúpené  rôz-
norodé práce. Z mladších autorov
môžeme spomenúť žiačku Fanni Gál
zo Szolnoku, ktorá napísala veľmi
peknú novelu  Kamienok, jej učiteľka
je Márta Baráth.

Gymnazistka zo Šiah Zsuzsanna Be-
ňo napísala štúdiu Pochod živých,
ilustrovanú fotografiami s dojímavým
záverečným slovom. Učiteľom je Ti-
bor Tóth. 

Rád by som vyzdvihol báseň Z pra-
chu prach, ktorú napísala Erzsébet
Berecz, pod vedením učiteľky pani
Eva Csicsay ktorej žiaci sa zúčastnili na
súťaži aj v odbore výtvarné umenie.

Zaujímavé bolo čítať Históriu lekár-
ne zo Senca od Jánosa Németha, kto-
rý je žiakom Móniky Matús.

Ákos Balogh je žiakom z Kosíh a na-
písal esej Prezradený občan, ktorá si
vyžadovala dôkladné štúdium.

Irma Rósinger z Karcagu spracovala
históriu Židov z Karcagu, je to zaují-
mavá práca, bohato ilustrovaná a mi-
moriadne zaujímavá z hľadiska histó-
rie mesta.

Spomedzi dospelých vypracovala
mimoriadne peknú prácu učiteľka zo
Szolnoku Marta Baráth, ktorej práca

Korene pocítia svetlo je doplnená ob-
sažnými citátmi a svedčí o tom, že au-
torka má obsiahle znalosti z tematiky.     

Učitelia zo školy Laudera z Buda-
pešti Cecília Horváth a Ágnes Fenyő
sa na súťaži zúčastnili s popisom pro-
jektu Hľadáme ozajstného  človeka,
ktorú  môže využiť každá škola, ktorá
sa zapojí do projektu. 

Eliza Borbély: Ako sa život stáva bez-
cenným – práca prináša  príklady na
formy spomínania.

Sándor István Nagy: Útočisko v
Zugló – cenná esej poskytuje užitočné
poznatky pre čitateľov.

Radmila Markovic zo Srbska napí-
sala rozbor básne Realizovaná vízia
básnikov s podobným osudom.

Osobitne spomeniem diela krásnej
literatúry. Zsuzsanna Wáry z Dorogu
napísala novelu s názvom Denník
mladého odbojára.

Judit Kohut z Budapešti napísala
poviedku V mene domu označeného
hviezdou a Zsófia Árvay z Pécsu napí-
sala veľmi dobrú poviedku o Mórovi
Hidasovi. Noémi Pető Herman z Du-
nakeszi sa zúčastnila  básňami. Kto
som? Kto je Žid? Z tejto básne citujem
niekoľko riadkov: 

„Kto je dnes Židom?
Ten, kto sa k tomu prizná a je na to hrdý,
stráži  si vieru a pamätá  na to, 
že strážcom pamiatok môže byť iba mozog. 
Odovzdaj to svojim deťom.“

Účastníkom ďakujeme za hodnotné
práce a zo srdca blahoželáme odme-
neným! �

-p-

Vyhlásenie víťazov vzdelávacej súťaže
„Musíš skúmať minulosť a jej dedičstvo” 

Prejav odznel na hodnotení verejnej súťaže dňa 8. júna 2014 a synagóge v
Komárne: V mene ŽNO v Komárne a v mene poroty sa chcem poďakovať

za to, že ste sa zapojili do súťaže a svojou prácou ste prispeli k dôstojnej spo-
mienke pri príležitosti 70. výročia holokaustu.  
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Holokaust 70 – spomienka na okrúhle výročie
deportácie Židov z Komárna

Na začiatku tryzny predniesol zaslúži-
lý umelec Mátyás Dráfi báseň Miklósa
Radnótiho Siedma eklóga. Následne
sme na pamiatku obetí zapálili šesť fa-
kieľ. Prvé tri zapálili preživší, teta Teri
Vajnorsky z Jeruzalemu, Katalin Har-
dy z Zürichu a Nagy Strasser Etelka z
Komárna, ďalšie tri zapálili predstavi-
telia druhej generácie, ktorí prišli z
rozličných kontinentov - Feuerlicht
Holczer Ági zo Sydney, Wilheim Par-
nes Ági z Izraelu a Peter Glatz z Chi-
caga. Následne Tamás Paszternák pri-
vítal prítomných, medzi ktorými boli
aj predstavitelia maďarského veľvysla-
nectva z Bratislavy, vedúcich predsta-
viteľov mesta, hostí z iných ŽNO a
všetkých prítomných. Slávnostný pre-
jav predniesol primátor mesta MUDr.
Anton Marek a predseda ŽNO Anton
Pasternák. V liturgickej časti vystúpil
kantor Immanuel Zucker. Myšlienky
rabína Istvána Darvasa sa týkali pre-
dovšetkým dnešných členov komuni-
ty. Program v cintoríne sa ukončil
modlitbou Kadiš a slovami herečky
Aranky Szentpétery.

Po smútočnej modlitbe kantora
Imanuela Zuckera sme zapálili sviečky
pri pamätnej tabuli v synagóge. V za-
plnenej synagóge sa uskutočnilo otvo-
renie výstavy, kde kurátorka, riaditeľ-
ka Židovského archívu Zsuzsanna To-
ronyi, predniesla svoje myšlienky, kto-
ré do hebrejčiny tlmočila Miriam Ne-
iger Fleischmann a do slovenčiny Ta-
más Paszternák. Prítomní mali mož-
nosť pozrieť si obnovenú záhradu a
výstavu v sále Móra Lipschera.  Hostia
sa ďalej rozprávali v Klube Šalom. Me-
dzitým sa v synagóge konalo vyhláse-
nie víťazov súťaže vo vzdelávaní pod
vedením pani Zsuzsanny Paszternák
Kertész a dr. Andrása Paszternáka.
Účastníkov súťaže, ktorí prišli zďaleka,
z  Rumunska,  Maďarska a zo Slovens-
ka sme pohostili slávnostným obe-
dom. Súťaž podporil Balassiho ústav.

Touto cestou ďakujeme za pomoc
pri realizácii tohto intenzívneho víken-
du Judite Haasovej, Ing. Alici Weisso-
vej, Ferencovi Piczekovi, Zoltánovi Kol-
lárovi, dr. Vojtechovi Novákovi, Mi-
riam Neiger Felischmannovej, rodine
Toledano a rodine Paszternák. �
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Vážení èitatelia!
Prosíme Vás, aby ste pod¾a Vašich možností podporovali programy ŽNO v
Komárne, 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 v Komárne a klub Šalom
podporili:  Oláh Ilona (Komárno),
Viera Kamenická (Bratislava), rodina
Kertész (Izrael-USA), Terézia Vaj-
norská (Izrael) a darcovia, ktorí si
priali zostať v anonymite. Ďakujeme!

� V Tate (Maďarsko)  pomocou mes-
ta a nadácie Goldberger úplne obno-
vili židovský cintorín, ktorý odovzdali
pri príležitosti 70. výročia deportácií
dňa 15. júna. V márnici umiestnili pa-
mätné tabule s menami deportova-
ných z mesta a okolia. Na spomienko-
vej tryzne sa zúčastnil predseda ŽNO v
Komárne Anton Pasternák. Ďakujeme
za túto hodnotnú prácu!

� Malá knižnica Bélu Spitzera sa vďa-
ka nadačnej podpore rozšírila o nové
knihy. Očakávame čitateľov!

� Z mnohých miest v regióne sme ob-
držali pozvánku na smútočnú tryznu
pripríležitosti 70. výročia deportácie Ži-
dov. Očakávame referáty našich čitate-
ľov o udalostiach konaných pri príleži-
tosti okrúhleho výročia.

Žiadame Vašu podporu

Spomienka vo Veľkom Mederi
Veľký Meder patri medzi tie obce v našom regióne, kde sa napriek tomu, že už
v meste nie je židovská komunita, predsa zachováva pamiatka bývalej kehily.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, teraz už tradične vedúci predstavitelia
mesta, zástupcovia vzdelávacích a kultúrnych inštitúcii a občania mesta sklo-
nili hlavu pred pamätníkom zavraždených Židov. Pri príležitosti 70. výročia de-
portácií sa na výstave v Kultúrnom dome a na tryzne pri pamätnej tabuli  na-
skytla  možnosť spoznať aj tých, ktorí žijú teraz v Izraeli. Výstava sa realizovala
zo zbierky pána profesora László Vargu, ktorému patrí naša vďaka. V mene
občanov prehovoril Marián Soóky. Tibor Kornfeld hovoril v mene ŽNO v Du-
najskej Strede. Vo svojom prejave spomenul aj neblahý osud stĺpov - pochá-
dzajúcich zo ženského balkóna synagógy - ktoré teraz stoja pred pamätníkom.
V mene preživších spomínali na tragickú minulosť hostia  z Izraelu Soshana
Goldstein a Sara Epstein. Dr. Avraham Weisz spomínal na svojho otca Jehosua
Weisza, pričom upozornil na nebezpečenstvo znovu sa objavujúceho antise-
mitizmu. Na spomienke - tryzne vystúpil rabín István Darvas, rabín Zev Stiefel,
zmiešaný zbor Lajosa Bárdosa a herec Gyula Zakál. Prítomní boli aj predstavi-
telia ŽNO v Komárne. �
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Premietaním dokumentárneho filmu Susi a Petra Scheinerovcov „Naivné sny“
pokračoval program Svetového stretnutia  komárňanských Židov v Menhá-

ze. Keďže preživší už nie sú najmladší,   zástupcovia  druhej, tretej a štvrtej ge-
nerácie sa podujali na to, aby si spoločnou modlitbou, rozhovormi a spomien-
kami  pripomenuli slávnu minulosť niekdajšej židovskej komunity, ktorá mala
vtedy viac ako 2000 členov. Privítanie soboty celebrovali rabíni Peter Deutsch z
Budapešti a Zef Stiefel z Piešťan, spoluúčinkoval kantor z Budapešti Gergely Nó-
grády. Bolo dojímavé spievať starodávne piesne spolu so súvercami, ktorí prišli
z rozličných kútov sveta – z Izraela, Švajčiarska, z Ameriky ... Po dlhej dobe sme
aj ženský balkón používali na stanovený účel. Prítomných uvítal koordinátor Ta-
más Paszternák,  v príhovore pripomenul stretnutie pred 10 rokmi, pri príleži-
tosti 60. výročia. Melódie modlitieb sa ozývali medzi starými múrmi malej syna-
gógy v Menháze.

Členov miestnej komunity a tých, ktorí „sa vrátili domov“ z ďalekej cudziny
sme vítali spoločnou kóšerovou večerou. Jedlá pripravené rebecen Stiefelovou
aj teraz zožali úspech. Približne 60 účastníkov vo forme krátkeho predstavenia
hovorilo o tom, čo ich viaže ku Komárnu. Popri slovenčine a maďarčine odzne-
li anglické a hebrejské slová, pri ktorých sa mnohým orosili oči. Ešte dlho bu-
deme spomínať na spoločné spevy a na tradičnú piatkovú večeru, na ktorú dlho
nezabudneme.    

Na druhy deň sme sa stretli na rannej modlitbe a znovu sme položili zvitok Tó-
ry na bimu. Súverci, ktorých v túto sobotu vyvolali k Tóre, si ani sami nemysleli
že 70 rokov po strašidelných udalostiach obdobia hrôzy práve čítanie staroby-
lých riadkov bude hlásať to, že židovská komunita pri Dunaji ešte vždy žije a za-
chováva svoje tradície. 

Po modlitbe sme pohostili tých, ktorí s nami spolu oslavovali sobotu a odzne-
li sobotňajšie piesne. Poobede bol čas na odpočinok, na spoločné posedenie v
obnovenej záhrade Menházu. Nasledovala prehliadka  pamätihodností s výkla-

„Sobota sobôt” v Menháze

Holokaust 70 v Komárne

Náš článok na strane 3.

dom turistického sprievodcu. Pred ve-
černou modlitbou nasledovalo tretie
občerstvenie, sobotu sme vyprevádza-
li na dvore počas obradu  havdaly. Po-
pri vôni besamimu, plameni pletenej
sviečky a aróme vína sme si odnášali
veľa príjemných spomienok z tohto
výnimočného sviatočného víkendu,
aby sme mali na čo spomínať vo všed-
né dni. �
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Prijatie
na radnici

Svetové stretnutie komárňanských
Židov sa začalo na radnici. Veľkú

sálu radnice 6. júna zaplnili rodinní
príslušníci bývalých Komárňanov a čle-
novia ŽNO. Prichádzajúcich vítal pri-
mátor mesta dr. Anton Marek, vicepri-
mátori dr. Vojtech Novák a Béla Sza-
bó. Žiaci Umeleckej školy predniesli
hudobné diela. Po uvítacích slovách
primátora prehovorili  viacerí, ktorí
prišli zo zahraničia, napr. teta Teri Vaj-
norsky, preživšie holokaust Katalin
Hardy a Feuerlicht Holczer Ági. V me-
ne ŽNO sa za pozvanie poďakoval
predseda Anton Pasternák. �

Navšteva
z Veszprému

Dňa 9. júna t.r. prišla k nám na ná-
vštevu malá skupina zo ŽNO vo

Veszpréme pod vedením Evy Máthé a
dr. Zsuzsanny Wittmann. V Menháze
hostí  sprevádzal András Paszternák. Ná-
sledne si pozreli synagógu, záhradu a aj
nové múzeum. Možnosť na rozhovory
sa naskytla v sále Zoltána Wallensteina,
kde sa rozprávali o živote komunít. Kaž-
dodenný život malej komunity má s na-
mi  veľa spoločného. Predsedkyňa ŽNO
dr. Zsuzsanna Witmann obdržala vlani
cenu Kehila, ktorú vtedy nemohla pre-
vziať. V komárňanskej synagóge jej ju za
prítomnosti členov odovzdal predseda
ŽNO Anton Pasternák. Naši hostia po
príjemnom dopoludní pokračovali v
ceste  do Bratislavy. �


