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NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK A GYERMEKE IS AZ LESZ!

Purimi meghívó
A Komáromi Zsidó Hitközség Shalom
klubja ezúton hív meg minden érdeklődőt Purim ünnepe alkalmából tartandó
összejövetelére, melyre 2012. március 11-én, vasárnap 14:30-kor kerül
sor a Menház Wallenstein Zoltán termében.

Nagyfuvaros utcai zsinagóga rabbijaként működött, ma a Dózsa György úti
zsinagóga hitéletének vezetője. Fiatalos, közvetlen, érdekes magyarázatait,
tanításait hetente egyre többen hallgatják. A Shalom klubban első alkalommal találkozhatunk vele!

Az ünnepről Darvas István rabbi
tart előadást.

Meglepetésekkel és az ünnep hagyományos ételeivel várunk mindenkit!
Szeretnénk, ha erre elhoznák gyermekeiket, unokáikat. Számukra is érdekes programot biztosítunk.
-pt-

Darvas István 2005-ben végezte el
az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem rabbi szakát. Sokáig a budapesti

h´´b

(Simon Peres)

Héber
nyelvtanfolyam
A Komáromi Zsidó Hitközség héber
nyelvtanfolyamot indít kezdők számára.
A beszédcentrikus, érdekes oktatási
módszerekkel zajló tanfolyam intenzitásának meghatározása a jelentkezőkkel folytatott megbeszélés alapján történik. Az oktató maximális rugalmasságot biztosít.
Legyen Ön is részese új programunknak. Gyermekeket is várunk! Jelentkezni március végéig lehet a kile@menhaz.sk címen vagy a 035/7731-224-es
számon.

ENSZ Holokauszt emléknap. Beszámolónk a 3. oldalon.

Széderezzen velünk idén is –
foglaljon helyet idejében!
A Komáromi Zsidó Hitközség idén is
megrendezi hagyományos Széder estéjét. Az idei összejövetel több szempontból rendhagyó lesz, ezúttal nem a
második, hanem az első estén találkozunk. Péntek este lévén rövid szombatfogadással kezdünk.
Mindenkit szeretettel várunk 2012.
április 6-án, pénteken este 18:00-tól

a Menházban. Az estét Vasadi Péter,
a budapesti Lauder Iskola tanára vezeti. A kóser vacsora ára 2,50 EUR/fő.
Jelentkezni és befizetni március 30-ig
lehet a titkárságon: 7731-224-es telefonszám vagy a kile@menhaz.sk címen. Minden érdeklődőt várunk!
-p-

Egy év Izraelben – dr. Paszternák
András élménybeszámolójának folytatása lapunk 6. oldalán.

Támogatónk
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Tagsági díj

Faliújság

Ezúton kérjük hitközségünk tagjait, hogy a 2012. évre esedékes tagsági díjat szíveskedjenek átutalással, csekken vagy a titkárságon befizetni. A díjak változatlanok: 10 EUR/fő, diákoknak, nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek 4 EUR/fő. További adományokat szívesen fogadunk.

rövid hírek

Temetőgondozási díj
Kérjük a komáromi zsidó temetőben eltemetettek hozzátartozóit, hogy a 2012.
évre esedékes sírgondozási díjat lehetőleg még a tavaszi munkák megkezdése előtt szíveskedjenek rendezni. A díjak nem változtak: 10 EUR/sír, dupla sírok esetén: 17 EUR/sír.

Jewish Journal cikk
Februárban Komáromba látogatott Ian Shulman a Jewish Journal újságírója, aki
beszélgetést folytatott Paszternák Tamással, a KZSH programkoordinátorával.
Az online újságban hosszú cikkben mutatta be hitközségünket, az írásnak pozitív nemzetközi visszhangja volt. Az angol nyelvű cikk az alábbi linken érhető el:
http://www.jewishjournal.com/jewrnalism/item/101111/

Kérjük a támogatását!

 A KZSH-t, a HH-t és a Shalom klubot támogatták: Dukes Jozef (Pozsony), Földes Ondrej (Pozsony),
MUDr. Ivan Kolín (Kassa) és anonimitásukat kérő adományozók. Köszönjük!
 Március 19-én, hétfőn 15:00-tól a
Budapesti Zsidó Hitközség Hunyadi
téri körzetének (VI. ker., Hunyadi tér
3.) Generációk Klubjának vendége
lesz Paszternák Tamás, a KZSH programkoorinátora. Az eseményen bemutatják a közösségünk életéről készült
új filmet is.
 Az év első hónapjaiban új pályázatokat sikerült nyernünk. A Nemzeti Kulturális Alap az idei évben is támogatta
lapunk megjelenését. Köszönjük!

2008. január 1-tõl támogatását az alábbi bankszámlaszámokra küldheti (támogatás személyesen a KZSH titkárságán és csekken is lehetséges):

 Júniusban termet neveznek el a
komáromi Selye János Gimnáziumban dr. Schnitzer Ármin egykori komáromi főrabbiról. Hitközségünk üdvözli a gimnázium döntését, az esemény részletes programját következő
számunkban olvashatják.

Belföldi átutalás Szlovákiából:
26384962/0900 – Slovenská sporite¾òa vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia

 Számos új kiadvánnyal gazdagodott Spitzer Béla Kiskönyvtárunk, továbbra is várjuk olvasóinkat.

Nemzetközi átutalás külföldrõl:
A KZSH címe: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501
Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962
SWIFT: GIBASKBX
Bakunk címe: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804
SWIFT: OTPVSKBX
Bankunk címe: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

 Galántán idén is megtartják a hagyományos ünnepséget Zajin Adar
alkalmából. A részletes programot lapunk szlovák oldalain olvashatják.

Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetõsége szerint támogassa a Komáromi Zsidó
Hitközség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetõnk felújítását.

Köszönjük!
Magyarországi olvasóink figyelmébe: Kedves Olvasónk!
Kérjük, hogy az egyházaknak adható személyi jövedelemadója 1 százalékát a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) részére ajánlja fel a 0358as technikai számon. A MAZSIHISZ rendszeresen támogatja a KZSH munkáját!
Hitközségi Híradó (Spravodaj) – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja (mesaèník ŽNO v Komárne). Alapítva 5756-ban (1996), fõszerkesztõ –
šéfredaktor: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk), Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak – spolupracovníci: 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!
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ENSZ Holokauszt emléknap
A Komáromi Zsidó Hitközség idén is az ENSZ Holokauszt emléknapján
tartott oktatási programjával és megemlékezéssel kezdte az évet. Az elmúlt időszakban városunkban felerősödő antiszemita jelenségekre válaszul úgy gondoltuk, az a legcélravezetőbb, ha az előadók jó példákkal
szolgálnak, az események tárgyilagos ismertetése mellett az oktatás területéről gyakorlati példákat is hoznak.
A Wallenstein Zoltán teremben a
kezdésre nem maradt szabad ülőhely,
pótszékeket kellett biztosítanunk.
Paszternák Tamás koordinátor köszöntötte a megjelenteket, köztük
MUDr. Anton Marek urat, Komárom
város polgármesterét, Elek László plébános urat, Pék Zoltánt, a Com-Média
igazgatóját. Ez eseményen részt vett
Szabó Ingrid, a Selye János Egyetem
rektorhelyettese és Szarka László tanár úr, Andruskó Imre, a Selye János
Gimnázium igazgatója és dr. Ferencz
Péter, a Selye János Kórház (Dél-Komárom) igazgatója is.
PaeDr. Veronika Slneková közel két
évtizede oktat a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsészettudományi
Karának Történelem Tanszékén, fő kutatási területe a vészkorszak időszaka.
Komáromi előadása kezdetén részletesen szólt az egyetemen folyó oktatási programokról, bemutatta, milyen
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szakdolgozatokat készítettek a Vészkorszak a hallgatók és a zsidó közös-

mindkét országban. A beszámoló további részében Szlovákia (Csehszlovákia) és Magyarország összehasonlítását láthattuk a kivetített képeken a
harmincas évek végétől egészen a deportálásig. Az előadást PaeDr. Padlovics Ágnes fordította magyar nyelvre.
Dr. Kádár Gábor, a Magyar Zsidó
Levéltár történésze előadásának fő témája a magyar hatóságok felelőssége
volt a gyors deportálás megszervezésében. A számokra épülő tényszerű előa-

PaeDr. Veronika Slneková és PaeDr. Padlovics Ágnes
ségek témájában, majd kitért arra is,
hogy az 1938-ban elcsatolt területek,
köztük Komárom kutatása is különleges, „határ” helyzetben van, ezáltal elkerüli a történelem kutatás fókuszát

dás megdöbbentő hitelességgel mutatta be, hogy helyi segédlet nélkül nem
várt volna ez a szomorú sors a komáromi és környékbeli zsidóságra sem.
Az előadásokat kérdések követték,
majd a komáromi emléknap zsinagógában található emlékműnél csendes
gyertyagyújtással fejeződött be.
PT

MUDr. Anton Marek, Komárom város polgármestere és felesége, valamint
Elek László plébános úr az emléknapon

Dr. Kádár Gábor, a Magyar Zsidó Levéltár történésze

TuBiSvát és filmbemutató

tette a „Mi is itt vagyunk” oktatási program létrejöttének körülményeit. Az alkotók nevében dr. Padlovics Ágnes szólt a
filmről és a komáromi zsidó közösséghez fűződő baráti kapcsolatukról.
Az alkotás elnyerte tetszését a klub
vendégeinek A vetítés után még sokáig beszélgettek. Mindenkit szeretettel várunk márciusban is!

A téli időjárás ellenére is sokan voltak
velünk a Shalom klub összejövetelén,
melyet TuBi Svát – a fák újéve alkalmából tartottunk a Menházban. Az ünnepről Paszternák Tamás, a KZSH
programkoordinátora mondott bevezetőt, majd a jelenlevők közösen mondtak áldást a fán és a földön termő gyü-

mölcsökre. A 15 féle gyümölcsből álló
tálakat Haas Judit irodavezető és fia
Róbert készítették.
A program második részében került
sor dr. Padlovics Ágnes és Drozd Milán
filmjének bemutatójára, amely hitközségünk 220 éves történetét mutatja be. A
vetítés előtt Paszternák Tamás ismer-

PT
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Jövõnk, ami összeköt

– a régió oldala

Kárpótlási hírek – Közép- és Kelet Európai Alap (CEEF) – Tájékoztató
A Közép- és Kelet Európai Alapot (CEEF) azok számára hozták létre, akiknek jelenlegi lakóhelye a volt keleti blokk vagy a volt Szovjetunió államainak valamelyikében van.

1. pont – a jogosultság feltételei
A CEEF Alapból való kifizetésre azok
a zsidó Holocaust túlélők jogosultak,
akiket:
– hat hónapig vagy továbbá Német Szövetségi Kárpótlási Törvény (BEG) meghatározása szerinti koncentrációs táborban* vagy a Vöröskereszt Nemzetközi
Kereső_ Szolgálata nyilvántartásában szereplő, zsidók számára létesített kényszermunkatáborban tartottak fogva, vagy
– hat hónapig vagy tovább zsidó foglyok számára fenntartott (Judenlagerként
vagy Strasshofként ismert) ausztriai táborban tartottak fogva, vagy
– hat hónapig vagy tovább (Alpenfestungként ismert) kényszermunkatáborban
tartottak fogva az osztrák-magyar határ
térségében, vagy a bori (Szerbia) rézbányákban, vagy
– hat hónapig vagy tovább magyar zsidó munkaszolgálatos táborban az ukrán
fronton szolgált, vagy legkevesebb hat hónapig (1944 márciusától kezdődően) magyar munkaszolgálatban Magyarországon
tartottak fogva, vagy
– hat hónapig vagy tovább az újonnan
elismert kényszermunkatáborokban és
– munkaszolgálatos századokban Romániában (meghatározott kritériumok szerint), a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, a volt Jugoszláviában, Líbiában, Somovitban, Bulgáriában és Ferramonti di
Tarsiában Olaszországban tartottak fogva.
Fontos megjegyezni, hogy jogosulttá
az a túlélő válik, akinek az üldöztetése

konkrét, meghatározott időpontban történt, vagy
– hat hónapig vagy tovább (meghatározott kritériumok szerint) elismert munkatáborban szolgált Bulgáriában 1943 márciusa és novembere között.
Továbbá, a jogosultság megállapítása
szempontjából gettóban való fogvatartásnak minősül a fenti időpontok előtti és utáni fogvatartás elismert bulgáriai munkatáborban, vagy
– hat hónapig vagy tovább bizonyos
meghatározott munkatáborokban tartották
fogva Tunéziában, Marokkóban vagy Algériában, vagy
– 2012 Január 1-től: 12 hónapig vagy
tovább tartották fogva a német kormány
meghatározása szerinti gettóban, vagy
– 2012.január 1-től: 12 hónapig vagy tovább emberhez méltatlan körülmények
között, a külvilággal való kapcsolat nélkül
elrejtőzve élt német megszállás alatt lévő
területen vagy csatlós államban, vagy
– 2012.január 1-től: 12 hónapig vagy tovább illegálisan, hamis személyazonossággal vagy hamis okmányokkal emberhez méltatlan körülmények között élt német megszállás alatt lévő_ területen, vagy
csatlós államban.
2012. január 1-től azok a Zsidó Holocaust túlélők, akik jelenleg egy CEEF országban élnek és betöltötték 75. életévüket, és egy, a német kormány meghatározása szerinti gettóban éltek legalább 3 hónapig (de kevesebb, mint 12 hónapig), és
nem kapnak jóvátételi nyugdíjat német

forrásból (Article 2 Alap, CEEF, Német
Szövetségi Kárpótlási Törvény – BEG –,
vagy az Izraeli Pénzügyminisztérium
5717-1957 sz. törvénye alapján), jogosultak lehetnek egy havi 200 Euro összegű
speciális járadékra.
Azok a kérelmezők, akiknek jogosultságát nem állapították meg, fellebbezéssel
élhetnek a Claims Conference Független
Felülvizsgálati Bizottságánál (Independent
Review Authority).
Fontos megjegyzés: Kérjük az igénylőket, hogy rendszeresen figyeljék a Claims
Conference weboldalát (www.claimscon.org), mivel a kritériumok módosításait
és értelmezését – amint azok rendelkezésre állnak – ott közzétesszük.
Figyelem! A CEEF ALAPBÓL JÁRADÉKRA NEM JOGOSULT AZ,
AKI JELENLEG A NÉMET SZÖVETSÉGI KÁRPÓTLÁSI TÖRVÉNY
(BEG), AZ OSZTRÁK JÓVÁTÉTELI
TÖRVÉNY (OFG), VAGY A PRV,
GDR, A NÁCI REZSIM ÁLDOZATAINAK (VDN), ILLETVE AZ IZRAELI PÉNZÜGY-MINISZTÉRIUM
5717-1957 SZÁMÚ, TÖRVÉNYE
ALAPJÁN HAVI JÁRADÉKOT KAP.
Az igénylőlapot eredeti aláírással, dátumozva, és (közjegyző, bank, orvos, Német
Konzulátus, bélyegzővel rendelkező_ zsidó hitközség, vagy a Claims Conference
valamely területi összekötő irodája által)
hitelesítve kell benyújtani.
Ha a jogosultságával kapcsolatban kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a
Claims Conference legközelebbi irodájával, vagy látogasson el weboldalunkra
www.claimscon.org

KFC – 111 éve jött létre a komáromi fociklub
2011-ben jelent meg a KT Könyv-és
Lapkiadó gondozásában Böröczky József: KFC 111 c. könyve. A bevezetőből megtudhatjuk, hogyan jött létre 111
évvel ezelőtt városunk napjainkig népszerű klubja. Böröczky József, aki
1948-ban született 13 évesen kezdett
focizni a KFC kölyökcsapatában. Középiskolás évei és a katonaság alatt
más csapatokban játszott.1970-ben elvégezte a játékvezetői tanfolyamot, ez

a pályafutása 17 éven át tartott. Krónikájában 525 általa vezetett mérkőzés
szerepel. 11 évig a klub titkári teendőit
látta el. Kerületi és országosan ismert
sportvezetőként több kitüntetést kapott.
A könyv részletesen foglalkozik a komáromi zsidó focistákkal és a zsidó közösség és a labdarúgás kapcsolatával
a Vészkorszak előtti időszakban.
A szerző kötetének egy példányát
könyvtárunknak ajándékozta. Terveink

szerint hamarosan vendégünk lesz
majd a Shalom klubban.
PZS

2012. február

5

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ

Tavaszi és nyári táborok

SZARVAS: SZEVASZ
TAVASZI TÁBOR
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel, és mert mi is imádunk
táborozni, újra nekivágunk a tavaszi kalandunknak. Nincs
ennél jobb bemelegítés a nyárra – nyári programok, (leendő) nyári haverokkal. Túl messze van a nyár? Megszavaztuk: közelebb hozzuk! Gyere Te is!
MIKOR? HOL? MENNYI?
Időpont: 2012.04.27 – 05.01.
Helyszín: Balatonkenese
Ára: 15.000 Ft
AKCIÓ
Ingyen tavaszi táborozást adunk a leggyorsabb regisztrálóknak! Kedves Szülő! Amennyiben Ön az első regisztrációs napon, április 1-jén jelentkezik, és befizeti a tábor részvételi díját, gyermeke ingyen vehet részt tavaszi 5
napos programunkon. A SZARVAS: SZEVASZ TAVASZI
TÁBOR nagyszerű lehetőség a nyári bemelegítésre, az el-

ső táborozóknak pedig a leendő szarvasi barátok megismerésére. A tavaszi tábor időpontja: április 27. – május 1.
A SZARVAS: SZEVASZ TAVASZI TÁBOR részvételi díját
csak készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel tudjuk elfogadni. Fizetni a Bálint Ház információs pultjában (1065 Budapest, Révay utca 16.) nyitvatartási időben lehet. A részvételi díj befizetéséig a jelentkezés feltételes. Kérjük, hogy
a befizetést igazoló szelvényt, igazolást hozzák magukkal
az induláshoz!
MI A TÉMA?
GYEREKEK A ZSIDÓSÁGBAN – Az ötnapos időutazásunk során olyan történeteket ismernek majd meg táborozóink, melyekből kiderül, hogyan nevelték gyermekeiket az
őseink; szó lesz testvéri kapcsolatokról, miért is kap ilyen kiemelkedő szerepet a szülők tiszteletének parancsolata; és
kik voltak a zsidóság leghíresebb gyermekei?
További információkkal és személyes segítséggel szolgálnak munkatársaink a Bálint Ház (Budapest, VI. kerület,
Révay u. 16.) Szarvas irodájában, napközben, irodai órákban, valamint a Bálint Ház információs pultjában (vallási és
állami ünnepnapok kivételével).
További információ: a Szarvasi Tábor internetes elérhetőségein: www.szarvastabor.hu

Szarvas 2012
(magyarországi olvasóink figyelmébe! – A szlovákiai jelentkezésekkel kapcsolatos információkat a HH szlovák részében közöljük!)
A nyári turnusok időpontjai:
A turnusok 12 naposak, vasárnaptól péntekig tartanak.
I. turnus: július 8 – 20.
II. turnus: július 22 – augusztus 3.
III. turnus: augusztus 5 – 17.
A részvételi díj:
A tábor egy főre eső teljes önköltsége 180.000 Ft, de:
– A JDC és a MAZS Alapítvány támogatásával a tábor csökkentett
részvételi díja 58.000 Ft, amely tartalmazza a buszos utazás költségét.
– Az egy háztartásban élő második testvér 53.000 Ft-ért, további
testvérek 44.000 Ft-ért vehetnek részt a táborban.
Jelentkezés és további információ:
http://szarvastabor.hu/szarvas2012

Taglit – Felhívás!
Szeretettel várjuk jelentkezésedet, ha:
– elmúltál már 18, de nem vagy még 27
– nem voltál még szervezett úton Izraelben
– van legalább egy zsidó nagyszülőd
Regisztrálj a www.taglit-birthrightisrael.com oldalon és figyelj, hogy minden kérdésre válaszolj!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. 3. 1.
A nyári utak előrelátható időpontjai:
2012. augusztus 5 – 14 (nemzetközi Maccabi csoport sportolók és sportkedvelők számára)
2012. augusztus 6 – 16 (nemzetközi csoport)
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– nagyszülő zsidó papírja (szochnut.hu oldalon
van lista, hogy miket fogadunk el)
– szülő születési anyakönyvi kivonata
– saját születési anyakönyvi kivonat
– útlevél
Ezekre a dokumentumokra azért van szükség,
mert sajnos nagyon sokan próbálnak visszaélni
ezzel a lehetőséggel, akik nem jogosultak az útra. A programból: kirándulás, városnézés, Holttenger, tevegelés, fürdés a tengerben – 10 napig
IZRAELBEN!! :) Várjuk a jelentkezőket!
Bármi kérdésed van, keresd Nádas Katát: a
katan@jafi.org e-mail címen!
-p-
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STETL – a Hitközségi Híradó kulturális oldala
Feuerstein Azriel:

KELJFELJANCSI
4. FEJEZET 3. RÉSZ
De térjünk vissza a családomhoz.
Apám, Feuerstein Miklós, ivrit nevén
Mordechai 1896-ban született, mint második gyereke a hatgyerekes családnak.
A Kassa elővárosában eltöltött gyerekkoráról sokat mesélt nekem és ez az,
idő tíz éves koráig, kellemes emlékekkel
volt tele számára. Ekkor, mivel ott nem
volt több osztály, hogy továbbtanulhasson be kellett költözzön a városba, a
nagyapja házába, aki gazdag vállalkozó
volt addig, amíg nagyapám a tiszttársaival el nem herdálta dédapám vagyonának jórészét. A dédapám ezért nem
nagy szeretettel viseltetett a fia iránt,
ami, úgy látszik kihatott az unokájával,
az apámmal való kapcsolatára is.
Apámnak reggel négy órakor kellett felkelnie tejkihordásra a tanulás előtt és
egy jó szót nem kapott. Erről az időről
és a nagyapjáról nem volt hajlandó beszélni, csak annyit tudok, hogy tizenhárom éves korában otthagyta az iskolát
és a dédapám házát elkezdett textil üzletekben dolgozni, mint tanuló és később segéd. Megtanulta a szakmát, de
nem nagyon bánta, hogy 1914-ben az
első világháború kitörésekor, tizennyolc
éves korában besorozták. A világháború végén, mint többszörösen kitüntetett
tüzér őrmester szerelt le de, a társaival
ellentétben nem szeretett róla beszélni.
A nagyapja Méir a háború alatt meghalt,
és a legjobb tudomásom szerint apám
egyszer sem látogatta meg a sírját.
A leszerelése után apám visszatért a
háború előtti munkahelyére, már, mint
segéd majd sikerült neki kölcsönök segítségével üzletet nyitni a Fő utcán.
Már ismerték egymást anyámmal, de
nem tudtak összeházasodni, amíg
apám meg nem alapozza az üzletet.
Apám csak pár évet tanult azt is nehéz
körülmények között, de tehetséges
ember volt, akit minden újítás érdekelt.
Ő volt az első, aki behozta Kassára és
egész Szlovákiába a vérforraló. sok vitát okozó és sokak szerint, felháborító
divatcikket, a selyemharisnyát. Az elsők között, akik a mozikban hirdettek,
mégpedig maga tervezte hirdetéssel. A

vetítővásznon megjelent egy lyukas fej,
mellette a szöveg: „Lyukas lesz a feje”
utána egy lyukas harisnyafej: „a harisnyájának, ha nem Feuersteinnél vásárolja”. Ez a hirdetés hosszú ideig széles körökben emlegették, voltak akik
azt mondták, hogy ízléstelen és visszatetsző egy lyukas fejet mutatni a moziban, voltak akik nem voltak képesek
megérteni, hogy mi a köze ennek a harisnyához, de a reklám sláger lett, a selyemharisnya nélkülözhetetlen, apám a
„harisnyakirály” végre megnősülhetett.
Még itt Izraelben is voltak kassai nénik,
akik Salom helyett azzal köszöntöttek
hogy:„lyukas lesz a feje”.
Anyám, Altmann, Etelka 1898-ban
született Eperjesen, negyven kilométerre Kassától, egy szigorúan ortodox, de
evvel együtt liberális és a világi kultúrát
is ismerő és kedvelő, népes, kilenc
gyermekes családban. A családot nagy
szeretet és sűrű, gyakori postai összeköttetés kapcsolta össze, minden családi hír és pletyka futótűzként terjedt, amelyet az illemszabályok szigorú betartása
jellemzett.
A szüleim 1926-ban házasodtak öszsze, én 1928-ban születtem. Házasságuk után apám anyukámnak is nyitott
egy üzletet nem messze az övétől egy,
a színházzal szembe lévő mozi paszszázsában. Ezt az üzletet anyám sikeresen vezette egészen a szülésig,
amikor is helyettesre volt szükség.
Apám választása – későbbi nagy bánatára – az öccsére, Árpádra esett, aki
ismert és kedvelt labdarúgó volt, amellett nem kis kártyás is. Ez nem okozott
különösebb bajt addig, amíg az egész
város tudta, hogy nincs egy büdös vasa sem. Most, mint „üzlettulajdonos” a
helyzet megváltozott és Árpádnak sikerült pár hónap alatt nemcsak elveszteni anyám üzletét, de apámat is majdnem a tönk szélére juttatni, mert kénytelen lett Árpád adóságait kifizetni,
hogy a család nevét be ne mocskolja.
Ez az esemény nem segítette elő a
testvérek közötti jó viszonyt. Az egész
család felszabadultan lélegzett fel,
amikor Árpád egy messzi városkába

nősült – gazdagon. A városka 1938
után Szlovákiához tartozott, Árpád, a
felesége és három kislánya a Soá áldozatai lettek.
Egyetlen gyerek voltam, a legfiatalabb unoka úgy az apám, mint az
anyám családjában, és mint ilyen, jól
el voltam kényeztetve. A szülés után
anyukám otthon maradt, cselédünk
mindig volt és egy éves koromtól három évig volt egy német ’nörszöm”,
mert anyu azt akarta, hogy megismerjem a második nyelvét is. A társadalmi
élet főleg a családok körében zajlott.A
heti, egyszeri mozin és a mindenkori
magyar színielőadáson kívül a szüleim
nem igen „viziteltek”. A vasárnapok a
délelőtt tízórai záróra után, télen, nyáron kirándulásoknak voltak szentelve,
ha az időjárás megengedte. Ha hó
esett, apámmal szánkázni mentünk,
vagy csak sétáltunk az utcán. Apám
különleges ember volt, úgy beszélt velem, mint egy felnőttel. Mesélt nekem,
a problémáiról az üzletben a válaszaimra komolyan figyelt. Óvodás koromban, sétálás közben számtani kérdéseket adott fel nekem és mire az iskolába kerültem, már tudtam az egyszeregyet. Ezeken a téli sétákon apám városi bundát hordott, ami akkor nagy divat volt. Ez a bunda kívülről úgy nézett
ki, mint egy télikabát, de belül szőrme
volt. Sétálás közben bedugtam a keze
apám szőrme zsebébe, soha sem fogom elfelejteni azt a meleget, azt a
nyugodt, megelégedett biztonságot és
büszkeséget, amit akkor éreztem. Volt
apámnak még egy különleges tulajdonsága, amit csak később tudtam értékelni. Minden kérdésemre egyenesen, őszintén válaszolt, nem körítette
fölösleges adatokkal. Vagy négy éves
lehettem, amikor megkérdeztem, hogy
honnan jönnek a gyerekek. „Az anyjuk
hasából” volt a válasz, ami engem ki is
elégített. Ha nem tudta a választ, azt
mondta, hogy majd utánanéz másnap.
A kérdést már rég elfelejtettem,
eszembe juttatta és elmagyarázta, hogy
ez és ez a válasz, vagy, hogy nem sikerült megtalálnia, majd megpróbáljuk
együtt megfejteni.

Folytatása következik...
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Egy év Izraelben – Dr. Paszternák András útinaplója
VII. rész: Tényleg zöld
a nanotechnológia?
(2011. június 20. hétfő)
A sábesz gyorsan elsuhant, reggel sokáig szunyókáltam – talán érezve, hogy
a hét elején majd felpörögnek az események -, olvastam, hébert tanultam,
megpróbáltam elmélyedni az infravörös
spektroszkópia rejtelmeiben. Egyszer
csak arra lettem figyelmes, hogy sötétedik, lassan kimegy az ünnep. Először arra gondoltam, kiugrom valamit enni, aztán kis kutatást végezve a hűtőmben arra a megállapításra jutottam, hogy akad
még itthon elegendő táplálék.
Vasárnap reggel ismét 6:00-kor keltem, irány az egyetem. Pár hete vettem
észre az egyetem weboldalán, hogy
szerveznek egy NANO IS GREEN (értitek, IS, mint Izrael) konferenciát a kampuszon. 2 nap előadás, 3 nap túra az izraeli zöld-nanoiparban. Miután témavezetőm rábólintott a részvételemre, s mivel most nem kellett az izraeli repülőjegyre külön költeni, bejelentkeztem a viszonylag elfogadható árú rendezvényre.
Persze a naptáramban is akadt már
egy-két bejegyzés. A pénteki szerelő ismételt látogatása, munkavédelmi oktatás, csoportszeminárium…
Vasárnap reggel elsőként érkeztem (!)
a konferenciának otthont adó előadóhoz. Amúgy az épületünk földszintjén
van, s szinte mindennap tartanak benne
egy-egy konferenciát, ilyenkor a kávészünetezők hadán kell átverekednie magát az embernek.
Lassan szállingóztak a résztvevők, németek, dánok, angolok, bolgárok, izraeliek. Egyenpóló, közös fotózás, Szarvasról ismert névmemorizáló játék. Aztán előadások, előadások,… mindarról,
ami nano és zöld. Napenergia, kórházi
textíliák, elemek,…
Aztán újra csoportkép. Ebédre a büféből már ismert, s végigpróbált szendvicsek.
Délután intézetlátogatás, amelyet kihagytam, mert szólított a munka. A pénteken kapott műszerrel kellett egy kicsit
foglalkozni. Életemben először dolgoztam glove boxban, hát igen, ha hoszszabb karjaim lennének, mindent elérnék, s lehet, hogy még az üvegre se kéne feltapadnom. Elsőre egész jól ment.
A munka után vissza az előadásokra,
majd közös vacsora a kampusz főbejá-

ratával szemben található falafelesnél.
Utána irány az éjszakai Tel-Aviv. A logisztikai problémákat orvosolva, sikerül
mindenkit autóba ültetni. Magát a konferenciát lelkes diákok szervezik, akik kötődnek a STAND with Israel szervezethez. Igazi kék-fehér (ex-szarvasi) hozzáállásuk van a dolgokhoz. “A nanotechnológia elhelyezi Izraelt a világ térképén” – mondotta elvileg Simon Peres,
Izrael elnöke – legalábbis a kutatói fórum lelkes, s kicsit túlpörgő moderátora
szerint.
Az éjszakai Tel-Aviv, hát igen, a Hayarkon utcában vagyunk a szállodák
övezte sétánynál egy bárban. Elsőnek
érkezünk, fokozatosan telik meg a hely,
mire éjfél után távozunk, már egy gombostűt sem lehetne leejteni. A hosszú
combú pincérnő csak hordja az italokat.

Nincs Makabi, így beérem a Goldstarral.
Aztán emeljük poharunkat még egy vodka-karamellel is (hogy mik vannak). Beszélgetünk, hallgatjuk a tucc-tucc zenét.
Lassan indulunk hazafelé. Alkalmi taxisom, az egyik szervező lelkesen hallgatja diaszpórabeli tevékenységemet, majd
közli, cionistább vagyok az izraelieknél,
illetve, hogy ő még sosem járt a Yad
Vashemben.
Éjjel egy, mire ágyba kerülök. Ja és
nincs net, elmarad az e-mail olvasás.
Kedden kicsit feszülten kelek, ma tartom a csoport előtt a bemutatkozó előadásomat. Azaz, csak tartottam volna,
mert a főnök negyed kilenckor lefújta,
hogy a sok hiányzó miatt csúsztatunk
egy hetet. Hát jó, a rozsdásodó vasak és
az STM képek nem futnak el.
Irány a konferencia, kezdünk csapattá

érni. Reggel az izraeli Tudományos és
Technológiai Miniszter látogatott el hozzánk, ő egyébként rabbi is, s mondandója végén nem marad el egy kis bibliai
tanítás sem. Megtudjuk, hogy a “tudomány mindannyiunk közös nyelve”, vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül.
Előadások. Rövid villámbemutatkozások 3 dia erejéig. Aztán újabb előadók: a
haifai Technionból, a rehovoti Weizmann Intézetből, a jeruzsálemi Héber
Egyetemről és a Tel-Avivi Egyetemről.
Délután poszter szekció, azaz előtte
még elugrom a munkavédelmi oktatásra. Keresem a 301-es épületben a földszinti termet. Végül ráakadok, egy amerikai diákcsoporttal együtt képeznek. Ők
6-10 hétre jöttek, s a nanointézetben illetve a kémiai tanszéken dolgoznak
majd a nyáron. Van még néhány izraeli
diák, s egy-két kakukktojás, mint én. Egy
nyugdíjas bácsi oktat, olyan forma, mint
a KK-ban Tmuci bácsi. Ha baj van 7777,
remélem nem lesz rá szükség.
Poszterezünk, előadásokat hallgatunk, majd egy srác érdekes játékot játszik velünk. Jövőkutatással foglalkozik,
s minket is erre ösztönöz másfél órán át.
Már megint, mintha Szarvason lennénk.
Kiscsoport, feladatlap, nagycsoport
nincs új a nap alatt.
Ötfős csapatunk, az általam mondott
ötletet dolgozza fel (demokratikus szavazáson győzött). Az elején szkeptikus
voltam, de a végére hatalmas sikerrel
zárult a workshop.
A nap zárása, tészta és salátavacsi a
kampusz Greg kávézójában. Utána éjszakázás, de most inkább hazaindulok,
reggel folyt. köv.
U.i.: Két német sráccal elindultam felfedezni a kampusz északi, újabb részét,
amerre még nem jártam. Útközben kiderült az egyiküknek van egy magyar ismerőse, Balla Zsolti, a lipcsei rabbi. Kicsi
a világ, Zsoltit évek óta ismerem, hát
igen, persze, hogy Szarvasról.
U.i.2.: Mielőtt hazaérem, a ház előtt
egy fekete macskával találkoztam, egy
autó tetején ült, s egészen fura feje volt
(sajna mindkét kezem tele volt, s a fotó
most elmaradt).
Reggel korán kelek, Lajla Tov, kedves
Olvasóim.
Készült az Interneten folyamatosan
publikált Posztdok Napló alapján –
www.kispaszti.com
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Löwinger Manci szakácskönyvéből
Mikor a tél kint uralkodik
Mikor fúj a szél és a kemény eső vagdalja az ablakokat, Edit mosolyog. Lehet, hogy azért, mert tudja, hogy Izraelben minden csepp víz aranyat ér.
Fontos, hogy a Kinneret tó minél
több esőt kapjon, hiszen az az ország
fő vízforrása. De Edit nem azért mosolyog, tudja, hogy hamarosan a család
és barátok az ő különleges téli főztjét
fogja fogyasztani.
Edit egész életében keményen dolgozott, mint szakácsnő éttermekben
meg privát házaknál. Nem ismert fáradtságot, de főleg tudta, hogy neki kell
eltartani három iskolás gyerekét és a
szüleit, akik vele jöttek az országba, a
koruk meg egészségük már nem tudtak dolgozni, de mindennel meg voltak
elégedve, mert örültek, hogy Izraelbe
telepedtek le és a jövőt szépnek látták.
A gyerekek főleg a nagymama főztjét
ismerték, Edit a hétvégén túl fáradt volt
az otthoni főzéshez. Mindig arra nevelte gyerekeit, hogy tanuljanak, hogy ne
kelljen nekik fizikai munkát végezni.
Egyik nyári szünetben Ávi, Edit fia,
kereset nyári munkát keresett és elment anyja munkahelyére ahol, szívesen felvették napi 4 órára. Ávi addig
még egy rántottát se csinált egyedül,
egy szelet kenyeret se vágott magának. De ott a konyhában a gőzölgő
edények és a bőséges élelmiszerek
között, mint egy zenei virtuóz, akit a
Múzsa megáldott, az ismeretlen tehetség a lelke mélyéből előjött.
Gyönyörű ételeket készített. A hoz-

závalók tökéletesen összepasszoltak,
mindenki csodálkozva nézte. Azon a
nyáron határozta el Ávi, hogy ő szakács lesz. A katonai szolgálat után elutazott Párizsba tanulni a leghíresebb
szakácsiskolákba és utána New Yorkban folyatta.
Mire visszatért, Edit már nyugdíjas
lett, segített Ávinak az új éttermében.
Új receptek néha véletlenül születnek. Egyik téli délután Edit egyedül maradt az étteremben, amely még nem
működött. Egy nagy lábasba berakott
zöldségeket, húsokat és más hozzávalókat és a sütőbe tette, de mikor beállította a termosztátot, úgy látszott, hogy
valami elromlott, vagy talán rövidzárlat
történt, mert az egész helyiség sötétbe
borult. Edit fogta magát, bezárta az
konyhát és az éttermet, hazament.
Másnap reggel mikor Ávi kinyitott az éttermet csodás illatok lepték meg. Besietett a konyhába. Ott találta Edit főztjét. Ávi nem tudta, hogy örüljön vagy
haragudjon, mivel az elfelejtett tál, ha
hosszabb ideig marad, talán tüzet okozott volna, de mivel semmi kár sem történt elnevezte az ízletes ételt Edit Téli
Táljának, de kérte anyját, hogy máskor
csak otthon főzze ezt az ételt.
Hozzávalók: 1 pohár rizs, 4-5 krumpli, vastag szeletekre vágva, 1 nagy fej
hagyma, 2 nagy sárgarépa, 1 fehérrépa, fél pohár gersli, fél pohár lencse, fél
pohár mazsola, fél pohár aszalt szilva
kimagozva, 4-5 kemény tojás a héjá-

val. Lehet nyers tojást tenni, de szerintem, ha valaki fél, hogy elpattan és kicsurog-, inkább kemény tojást tegyen.
Hús tetszés szerint, csirkeaprólék és
csirke mell, vagy pulykamell és comb,
vagy marhahús, vagy vegyesen.
Só, bors, édes paprika, reszelt szerecsendió, fokhagymapor, olaj, víz
Elkészítése: tűzálló tálat vagy olyan
fazekat használunk, amelyet sütőbe lehet tenni.
Az aljára egy kis olaját öntünk, rá a
szeletelt hagymát, szeletelt sárga és
fehér répát. Utána rátesszük a rizst,
összekeverve a lencsével meg a gerslivel.
Belekeverjük a mazsolát és az aszalt
szilvát. Erre jönnek a húsdarabok és a
kemény tojások.
Egy kis tálban összekeverjük a fűszereket egy kis olajjal és ráöntjük a
hozzávalókra.
Az összesre annyi vizet öntünk, hogy
elfedje és közepesen meleg sütőben
fedővel letakarva 3-4 órát sütjük, addig, míg a húsok puhák lesznek. Lassú
meleg sütőben lehet egész éjszakára
hagyni.
Tálaláskor mélyen nyúljunk a fazékba, hogy mindenkinek jusson mindenből és a tojásokat előtte tisztítsuk meg.
Káposzta-, uborka-, vagy céklasalátát adjunk mellé.
Jó étvágyat!
Orna Mondshein
Ashkelon, Izrael

Üdvözlet Judaikából! – ismerje meg
Ön is a zsidó ünnepeket!
Hiánypótló új, színes kiadványt jelentetett meg a budapesti Magyar Zsidó Levéltár
Üdvözlet Judaikából címmel, melyet a Judaica Europeana projekt keretében készítettek el.
A digitalizált régi képeslapokból összeállított könyv a zsidó ünnepek tanulmányozásába enged betekintést minden érdeklődőnek. A könyv a KZSH titkárságán térítésmentesen hozzáférhető.
PT
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Izrael ocenil ďalších
17 Slovákov titulom
Spravodlivý medzi národmi
Slovenska republika ma nových držiteľov titulu Spravodlivý medzi národmi. Sedemnástim Slovákom, ktorí počas holokaustu zachránili židovských spoluobčanov, udelili v stredu 1.2.2012 večer na slávnostnej ceremónii významné izraelské ocenenie.
Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v Historickej budove Národnej
rady Slovenskej republiky v Bratislave za účasti prezidenta SR Ivana
Gašparoviča, predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, podpredsedu Národnej rady SR Milana Hora, ďalších statných činiteľov, zástupcov zahraničných diplomatických misii a iných významných hosti.
Titul Spravodlivý medzi národmi získali Anna Igumnova, Maria a
Štefan Lichi, Jozefina a Ján Truskovi a ich syn František, Zuzana a
Ján Urbanovci, Juliana Bugárova, Juliana a Štefan Kantorovci, Joachim Koszorús, András Nagy, Imre Nagy, Rozália Szőkeová, Jolana
a János Szutterovci.
Na ceremónii sa zúčastnili potomkovia a rodinní príslušníci záchrancov. Vďaku záchrancom prišli vyjadriť zachránení, ich potomkovia a príbuzní nielen zo Slovenska, ale z rôznych kútov sveta –
Izraela, Spojených štátov amerických, Nemecka čí Veľkej Británie.
Príbuzní záchrancov prebrali medailu a cestný diplom z rúk veľvyslanca Štátu Izrael na Slovensku, J.E. Alexandra Ben-Zviho a konzula Štátu Izrael Ziv Bilausa.
Zdroj: (webstránka veľvyslanectva) bratislava.mfa.gov.il

Szarvas 2012
Vážení rodičia,
Nezabudnite si vo Vašom kalendári označiť nasledovný termín:

22. JÚL – 3.AUGUST 2012
V tomto termíne sa tento rok uskutoční
medzinárodný letný tábor v Szarvasi.
Tábor je určený pre deti a mládež vo
veku od 7 do 17 rokov. Názov tohoročnej témy je: Judaism through senses
teda Judaizmus prostredníctvom zmyslov. Používanie a zapájanie jednotlivých zmyslov ako chuti, čuchu, zraku,
sluchu a hmatu sa odráža na každodenných úkonoch a rituáloch, ktoré
tvoria základ Judaizmu.

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy,
ktorá sa uskutoční 1. marca 2012 o 17:00
v Starej radnici v Bratislave.

dala, Pesach a hmat nám umožňuje
bližšie priblížiť témy, ktoré sú spojené
so starostlivosťou jeden o druhého,
vzťahov a podobne. V lete si spoločne
priblížime spojenie Judaizmu a jednotlivých zmyslov.
Okrem každodenných „peúl“, na ktorých sa budeme zaoberať už spomínanými témami čaká na Vaše ratolesti
glat kóšer strava, klimatizovaná jedáleň, športové, tanečné, hudobné, výtvarné a mnohé iné aktivity pod vedením skúsených a školených vedúcich.
Viac informácií o spôsobe prihlasovania, cene ako aj spôsobe dopravy
Vám poskytneme už čoskoro.
S pozdravom,
Tomáš Färber a Petra Müllerová

Prostredníctvom sluchu si vychutnávame jednotlivé modlitby, počujeme
zvuk shofaru na Rosh Hashana, zrak
nám umožňuje vnímať farebnosť Judaizmu a je úzko spojený s našou
predstavivosťou, čuch a chuť nám
umožňujú preniknúť do podstaty jednotlivých sviatkov ako sú Shabbat, Hav-

AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITEE
ZASTÚPENIE PRE SLOVENSKÚ
REPUBLIKU
Kozia ul. 21, 814 47 Bratislava
Tel: 0910/803613, Fax: 02/ 4444 1690
E-mail: farber@meracrest.com

TAGLIT 2012
Taglit-Birthright Israel provides the gift
of first time, free, peer group, educational 10 days trip to Israel for Jewish
young adults aged from 18 to 26.
Taglit-Birthright is a unique, historical partnership between people of Israel through their government, local
Jewish communities (North American
Jewish Federations, Keren Hayesod
and the Jewish Agency for Israel), and
leading Jewish philanthropists.
Taglit-Birthright Israel's founders
created this program to send tens of
thousands of young Jewish adults
from all over the world to Israel to give
them opportunity to explore Israel,
meet their Israeli peers and learn more about Jewish world.
Summer 2012 Registration
Registration for Summer 2012 trips
has just opened. To pre-register please follow the link www.taglit-birthrightisrael.com and contact Anna Pokorna
anna.pokorna@gmail.com to finish
your registration. The registration
deadline for the Czech Republic and
Slovakia is 29th of February 2012.
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Medzinárodný deň pamiatky obetí Holokaustu
vyhláseného OSN
ŽNO v Komárne aj v tomto roku z
príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí Holokaustu vyhláseného OSN usporiadala vzdelávací program. Ako odpoveď na prejavy antisemitizmu v uplynulom období v
našom meste sme si mysleli, že by
bolo najlepšie ak by prednášajúci
poskytli dobré príklady, a popri objektívnych prednáškach poukázali
aj na príklady z oblasti vzdelávania.
O pol tretej, keď bol začiatok programu už sme nemali voľné miesto v sále
Zoltána Wallensteina, museli sme priniesť náhradné sedadlá.
Prítomných pozdravil koordinátor
programov Tamás Paszternák, medzi
ktorými uvítal primátora mesta Komárno MUDr. Antona Mareka, pána farára
László Eleka, riaditeľa Com Media Zoltána Péka. Na programe bola prítomná

aj zástupkyňa rektora Univerzity Jánosa Selye Ingrid Szabó a pán profesor
László Szarka, riaditeľ gymnázia Jánosa Selye Imre Andrusko, riaditeľ nemocnice Jánosa Selye z Komáromu
dr. Ferencz Péter.
PaeDr. Veronika Slneková PhD. už
skoro dve desaťročia prednáša na katedre dejepisu filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa zaoberá výskumom obdobia hrôzy. Na začiatku prednášky podrobne predstavila
vzdelávací program prebiehajúci na
univerzite, odborné práce vypracované študentmi o období druhej svetovej
vojny a o židovskej tematike, neskôr
hovorila o oblastiach odtrhnutých po
Viedenskej arbitráži v roku 1938, medzi ktorými spomenula aj to, že Komárno je v „hraničnej“ situácii, nakoľko sa
nedostalo do stredobodu pozornosti

TuBiŠvát a premietanie filmu

ani v jednej krajine. V ďalšej časti prednášky sme si vypočuli a na obrázkoch
aj pozreli sa na porovnanie Slovenska
(Československa) a Maďarska od konca tridsiatich rokov až po deportáciu Židov. Prednášku do maďarčiny tlmočila
PaeDr. Ágnes Padlovics.
Historik z Maďarského židovského
archívu Dr. Gábor Kádár vo svojej
prednáške hovoril o zodpovednosti
maďarských orgánov v organizácii deportácie Židov. Jeho prednáška obsahovala fakty a až vydesila poslucháčov
keď povedal, že bez pomoci miestnych
síl by nepostihol taký smutný osud Židov v Komárne a v okolí.
Po prednáškach nasledovali otázky
poslucháčov. Pamätný deň sa skončil
zapálením sviečok a poklonou pred pamätnou tabuľou v synagóge.
PT
miéra filmu dr. Ágnes Padlovics a Milana Drozda, ktorý natočili z príležitosti
220 výročia založenia našej komunity.
Pred premietaním Tamás Paszternák
oboznámil prítomných so vzdelávacím
programom „Aj my sme tu“. V mene
autorov hovorila Paedr. Ágnes Padlovics o filme a o priateľských kontaktoch
so židovskou komunitou v Komárne.
Hosťom sa film jednoznačne veľmi
páčil. Po premietaní sa ešte dlho zhovárali v sále Zoltána Wallensteina.
Srdečne Vás očakávame na našom
programe aj v marci.
PT

Napriek zimnému počasiu, snehu nás
bolo veľa v klube Šalom na prvom
stretnutí v roku 2012 ktoré sme usporiadali v Menház pri príležitosti sviatku
TuBiŠvát – nového roku stromov.
O sviatku hovoril koordinátor programov Tamás Paszternák, následne
prítomní povedali požehnania na ovocie, ktoré sa urodí na zemi a na stromoch. Misy na ktorých bolo 15 druhov
ovocia pripravila naša riaditeľka kancelárie Judita Haasová spolu so synom Róbertom.
V druhej časti programu bola pre-
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Chabad Stredné Slovensko a ŽNO Piešťany Vás pozývajú

na 5. ročník oslavy „Purim vo svete“
Festa di Purim Italiano „Purim po taliansky“. Vo štvrtok 8. marca 2012 o
17.00 v hoteli Atom, Krajinská cesta 32, Piešťany.
Program: čítanie Megily – hamentašen – ochutnávka talianskych špecialít –
príprava vlastnej pizze na originálnom pizza kameni – živá hudba – tvorivé dielne pre deti. Priďte v karnevalovom kostýme! Rezervácie do 5. marca 2012 na
JewishSlovakia@gmail.com. Vstupné: dospelí - 8 Eur, deti ( 3 - 12 ) - 5 Eur

Článok v Jewish Journal
Vo februári bol v Komárne na návšteve žurnalista Jewish Journalu Ian Shulman.
ktorý viedol rozhovor s Tamásom Paszternákom, s koordinátorom ŽNO Komárno. V online novinách vyšiel dlhý článok o našej náboženskej obci. Článok vyvolal pozitívny ohlas v zahraničí. Článok môžete prečítať na nasledujúcej adrese:
http://www.jewishjournal.com/jewrnalism/item/101111/

Členský poplatok
Žiadame všetkých našich členov ŽNO, aby zaplatili v nezmenenej výške členský poplatok za rok 2012: 10 €/osoba, študenti, nezamestnaní a dôchodcovia 4
€/osoba. Platiť môžete bankovým prevodom, šekom, alebo na sekretariáte. Radi prijmeme aj ďalšie príspevky.

Poplatok za cintorín
Žiadame tých, ktorí majú pochovaných rodinných príslušníkov, známych v židovskom cintoríne v Komárne aby zaplatili poplatok za údržbu hrobov ešte pred
zahájením jarných prác. Poplatky sa nezmenili: 10 €/hrob, dvojité hroby 4 €/hrob.

Žiadame Vašu podporu
Zmena ÈÍSLA ÚÈTU!
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 možnos 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!
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Krátke správy
 Spravodajcu, Židovskú náboženskú
obec a klub Šalom podporili: Jozef Dukes – Bratislava, MUDr. Ivan Kolín –
Košice a darcovia, ktorí si priali zostať
v anonymite. Ďakujeme!
 19. marca v pondelok bude hosťom Klubu generácii pri synagóge na
ulici Hunyadi tér v Budapešti Tamás
Paszternák, koordinátor programov
ŽNO v Komárne. Pri tejto príležitosti
premietnu film a našej komunite.

 V prvých mesiacoch tohto roku sa
nám podarilo zúčastniť a získať financie na viacerých výberových konaniach. Národný kultúrny fond Maďarska aj v tomto roku podporuje vydávanie Spravodajcu. Ďakujeme!

 Naša knižnica Bélu Spitzera obdržala nové knihy, aj naďalej čakáme čitateľov!
Židovská náboženská obec
Galanta

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať 7 Adara
5772 t. j. 1. Marca 2012 (štvrtok) o
16.OO hod. do našej modlitebne na
bohoslužbu po ktorej prednesie
HESPED – kázeň pán rabín Baruch
MYERS.
po kázni bude spoločné posedenie
CHEVRA SUDA
kde si spomenieme aj na zosnulých
súvercov za uplynulý rok.
ráno od 9.30 hod.
podľa starých tradícií naši členovia
navštívia každú židovskú rodinu
v Galante. Tešíme sa na spoločné
stretnutie.
Predstavenstvo ŽNO

ZALOžENÉ V ROKU
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Pozvánka na oslavu Purim
Klub Šalom pri ŽNO v Komárne Vás
pozýva na stretnutie z príležitosti sviatku Purim ktoré sa uskutoční v nedeľu
11. marca 2012 o 14.30 hod v sále
Zoltána Wallensteina v Menház.
O pôvode sviatku bude hovoriť rabín
István Darvas.
István Darvas absolvoval Židovskú
univerzitu, kde ho v roku 2005 promovali za rabína. Dlho bol rabínom v synagóge na ulici Nagyfuvaros, dnes je
rabínom v synagóge na ulici Dózsa

György. Rabín je mladý, priamy človek, jeho zaujímavé kázne, vysvetlenia
vábia z týždňa na týždeň viacej súvercov do synagógy. Toto bude prvá príležitosť, keď sa s ním stretneme u nás
v klube Šalom.
Čakáme Vás s mnohými prekvapeniami, s tradičnými jedlami. Boli by
sme radi, keby sme pri tejto príležitosti
mohli privítať aj Vaše deti a vnukov!
Pripravili sme aj pre nich zaujímavé
programy.

Už teraz si objednajte miesto!

Aj v tomto roku sa stretneme
na sederovej večeri

Kurz
hebrejského
jazyka
ŽNO v Komárne Vás pozýva na kurz
hebrejského jazyka, ktorý otvárame
v Menháze v Komárne.
Výučba hebrejského jazyka od základov, konverzácia v h.j. a rôzne zaujímavé materiály v tomto jazyku.
Intenzita kurzu bude závisieť od
Vašich časových možnosti s maximálnou flexibilitou.
V prípade záujmu kontaktujte
sekretariát ŽNO e:mail: kile@menhaz.sk, tel: 035/7731-224 do konca
marca 2012.

ŽNO v Komárne aj v tomto roku usporiada tradičnú sederovú večeru. Tento rok
to bude trochu iné, totiž stretnutie a večera nebude druhý sederový večer, ale
sa stretneme prvý večer, nakoľko to bude piatok, tak sviatok začneme vítaním
soboty .
Očakávame Vás 6. apríla 2012 v piatok večer o 18.00 hod v Menháze.
Večer povedie profesor zo školy Laudera v Budapešti Péter Vasadi. Cena kóšer večere je 2,50 €/osoba. Prihlásiť sa a platiť môžete do 30. marca na sekretariáte: tel. číslo: 7731-224 alebo adresa: kile@menhaz.sk. Očakávame každého, kto o to prejaví záujem.

TuBiŠvát a premietanie filmu. Čítajte na strane 3.

Medzinárodný deň Holokaustu OSN.
Pamätný deň sa skončil zapálením
sviečok a poklonou pred pamätnou
tabuľou v synagóge. Podrobnejšie
sa dočítate na strane 3.

