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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
2012. MÁRCIUS – ADAR-NISZAN 5772.

X. REG. ÉVF. 3. SZÁM, 190. SZÁM

A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA

Purimi ünnepség Komáromban

Pészach
ünnepe
z egyiptomi kivonulás emlékünnepe idén 2012. április 6-án
pénteken, este kezdődik (ekkor tartjuk a széder estét a Menházban, jelentkezni továbbra is lehet a titkárságon, a 7731-224-es számon és a kile@menhaz.sk címen). A főünnepek
április 7-én és 8-án (szombat-vasárnap) lesznek. Április 9-12-ig (hétfőcsütörtök) félünnepek, ekkor szabad munkát végezni. A záró két nap
április 13-14 (péntek-szombat) ismét
főünnep. 14-én, szombaton a zsinagógákban Mazkir imán emlékeznek
az elhunytakra.
Minden Kedves Olvasónknak Kóser Pészachot kívánunk!

A

A zsidó vallás egyik legvidámabb ünnepe a purim. Beszámolónk a 3. oldalon.

Egy év Izraelben

Meghívó – Komáromi Napok
i is itt vagyunk – nyitott nap a
Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központban – Eötvös utca 15.,
94501 Komárom.
Időpont: 2012. április 29. vasárnap

M

Zsinagóga – előadások
14:00 – Közös örökségünk – a Magyar Zsidó Levéltár, a Szlovák Zsidó
Örökség Központ és a Komáromi Zsidó Hitközség utazó kiállításának megnyitója a szlovákiai és a magyarországi
zsidó kulturális örökségről. A kiállítás
első alkalommal látható Szlovákiában.
14:30 – Kik is vagyunk? gondolatok
a zsidóságról – bevezető előadás – dr.
Balázs Gábor (Budapest)

15:15 – Zsidóság és művészetek –
dr. Jana Švantnerová (Pozsony)
16:00 – Schnitzer Ármin Komárom
híres főrabbija – dr. Schweitzer Gábor (Budapest)
16:45 – A zsidók története Magyarországon – dr. Komoróczy Géza profeszszor új könyvének bemutatója.
Wallenstein Zoltán terem
15:30 – filmvetítés – 220 éves a Komáromi Zsidó Hitközség (Padlovics
Ágnes és Drozd Milán filmje) – szlovák nyelven
16:30 – filmvetítés – 220 éves a Komáromi Zsidó Hitközség – magyar
nyelven.
A belépés díjtalan.

Elveszett közösségek – kiállítás
megnyitó Jókai Gimnáziumban
Jókai Mór Gimnáziumban (2900
Komárom, Táncsics Mihály utca
32.) 2012. április 25-én, szerdán
14:00-kor nyílik meg az Elveszett közösségek című kiállítás.

A

Az iskola diákjai Beró László és
Blaskó József tanár urak vezetésével a
komáromi zsidó közösség történetét
dolgozták fel.
-p-

Dr. Paszternák András útinaplójának
folytatása lapunk 6. oldalán.

Támogatónk

Nyertes pályázatok

Faliújság

z elmúlt hónapokban a pozsonyi EZRA Alapítványtól és Komárom városa Szociális Alapjából nyertünk pályázatot, melyekből gazdagítjuk
idei programjainkat, szolgáltatásainkat gazdagítjuk. Támogatásukat ezúton is köszönjük!

rövid hírek

A

Üzlethelyiség kiadó

 A HH-t a KZSH-t és a Shalom klubot támogatták: Boček Péter (Kassa)
és anonimitásukat kérő adományozók. Köszönjük!
 Nyertes pályázatainkból új könyveket szereztünk be a Spitzer Béla Kiskönyvtár számára. Folyamatosan zajlik a könyvállomány számítógépes kategorizálása.

Komáromi Zsidó Hitközség bérbe
adja megüresedett 35 négyzetméteres üzlethelyiségét Komáromban az Eötvös utca 9. számú épületben. Érdeklődni
a KZSH titkárságán lehet. Tel: 7731-224,
e-mail: kile@menhaz.sk.

A

Békét Dél-Izraelnek!
Komáromi Zsidó Hitközség ezúton fejezi ki együttérzését Dél- Izraelben élő hittestvéreinkkel, akik az elmúlt hetekben a sorozatos rakétatámadások, riasztások árnyékában éltek. Bízunk abban, hogy hamarosan
ezen a vidéken is béke lesz. A közelgő Pészach ünnep idején imádkozunk
majd ezért is.

A

Kérjük a támogatását!
Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetõsége szerint támogassa a Komáromi Zsidó
Hitközség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetõnk felújítását.
2008. január 1-tõl támogatását az alábbi bankszámlaszámokra küldheti
(támogatás személyesen a KZSH titkárságán és csekken is lehetséges):
Belföldi átutalás Szlovákiából:
26384962/0900 – Slovenská sporite¾òa vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia

 Debrecenben megalakult a Közép
és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és
Szervezetek Szövetsége. A jelentős
nemzetközi érdeklődés övezte eseményt a KZSH purimi összejövetelével egy időben tartották, ezért hitközségünk későbbi időpontban csatlakozik majd a szövetséghez.
 Folytatódik a Schnitzer Ármin
Mikromúzeum megújítása. Terveink
szerint a felújított kiállítás első elemei a Komáromi Napok idején már
láthatók lesznek.
 Június 17-én, vasárnap a mártír
megemlékezés után a zsinagógában
családja és közösségünk emléktáblát
avat a tavaly elhunyt hittestvérünk
Tomenendal Wollner Yvonne emlékére. Mindenkit szeretettel várunk!

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
Köszönjük!
Magyarországi olvasóink figyelmébe: Kedves Olvasónk!
Kérjük, hogy az egyházaknak adható személyi jövedelemadója 1 százalékát a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére ajánlja fel a 0358-as technikai számon. A MAZSIHISZ rendszeresen támogatja a KZSH munkáját!

Vajnorsky Teri néni az Interneten olvassa lapunkat Tablet gépén.

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. Alapítva 5756-ban.
Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el!
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TRADÍCIÓ

a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

Purim Komáromban
zsidó vallás egyik legvidámabb ünnepe Purim, közösségünkben együtt emlékezünk meg Eszter királynő történetéről. A Shalom klub vendége ezúttal Darvas István rabbi volt Budapestről, aki felidézte az ünnep történetét, részletesen
szólt Eszterről, az Amalékokról és Purim jelentőségéről a mai kor számára.

A

Előadása után másik vendégünk,
Dávid szólt röviden, ő pár hónapja a
Chabad pozsonyi csapatát erősíti. Fiatal rabbiként szeretné megismerni az
ország kis közösségeit, így jutott el Komáromba.
Az asztalokat a dr. Paszternák András és Paszternák Tamás által adományozott, Izraelből az esemény előtt pár
órával érkezett purimi szalvéták díszítették. Finomabbnál finomabb ételeket ehettek a jelenlevők, a budapesti
kóser pékség barchesza, perece, Hámán táskája és Dávid feleségének süteményei töltötték meg az asztalokat.
Az ünnepségen részt vett a Komáromi Jókai Színház több munkatársa is
Messinger Nóra rendezőasszisztens

helytartója című darab közelgő bemutatója kapcsán, választ adott a zsidósággal kapcsolatos kérdésekre.
Együtt örült mindenki, aki ott volt.
Csak hiányoltuk a távol maradottakat.
Pészachkor, a széder estén folytatjuk.

Shalom klub a Menházban
vezetésével. Darvas István rabbi úr a
teátrum munkatársainak t a Caligula

Mindenkit szeretettel várunk!
PT

Darvas István rabbi előadást tart

Együttműködés a budapesti kóser pékséggel –
rendeljen ön is a komáromi kiszállítás megoldott!
urimi ünnepségünkön első alkalommal kóstolhatták meg vendégeink a budapesti Semes kóser pékség
termékeit (valamennyi látogatónknak
nagyon ízlettek a péksütemények). A
pékség honlapja a www.koserpekseg.hu oldalon érhető el. Az elmúlt

P

hetekben megkezdték a külföldi szállítást, minden pénteken Bécsig viszik
a friss árut.
A KZSH tagjainak és minden érdeklődőnek ezután lehetősége van arra,
hogy kedvezményes áron rendeljen
friss kóser barcheszt és egyéb pékárut.
3

A szállítmány minden pénteken délelőtt érkezik a Menházba és 12-ig ott
vehető át. A részletek iránt a kile@
menhaz.sk címen és a 7731-224-es számon érdeklődhetnek.
-p-

JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT
Beszélgetés a Hunyadi téren
KZSH évek óta jó kapcsolatot
ápol a Budapesti Zsidó Hitközség
Hunyadi téri körzetével és az ott működő Generációk klubjával. Március
19-én délután Gál Juli klubvezető vendége Paszternák Tamás, a KZSH
programkoordinátora volt. A komá-

A

romi közösség múltjáról és jelenéről,
a közösségszervezési munka indíttatásáról Vadász Gábor, régi barátunk, a
Dózsa György úti körzet elnöke kérdezte a vendéget. A főleg idősebbekből álló közönség érdeklődve figyelte
a beszélgetést, melyen Paszternák Ta-

a régió oldala
más beszámolt az öccsével, Andrással,
szüleikkel és a hitközség többi tagjával
végzett másfél évtizedes munka eredményeiről. A program második felében az érdeklődők Padlovics Ágnes és
Drozd Milán 220 éves a Komáromi
Zsidó Hitközség című filmjét tekintették meg.
PT

Caligula helytartója – bemutató
a Komáromi Jókai Színházban

Tanácskozás
Pozsonyban

Komáromi Jókai
Színházban márciusban mutatták be Székely
János: Caligula helytartója című darabját Béres
Attila m.v. rendezésében.
A zsidó témájú színművet mindenkinek feltétlenül ajánljuk.

ebruár végén Pozsonyban tartotta
soros ülését a Szlovák Köztársaság
Kormánya Kárpótlási Tanácsa, melyen a tanács tagjaként részt vett Pasternák Antal, a KZSH elnöke. A tavalyi munkáról szóló beszámoló mellett
a legfontosabb programpont az idei
támogatások jóváhagyása volt.
Közösségünk vallási, közösségépítő
programokra, a HH kiadására és a temető felújításának folytatására kapott
támogatást az alaptól. Köszönjük!

A

F

Fotó: internet

PT

A következő előadásokról a színház honlapján, a www.jokai.sk oldalon tájékozódhatnak.

Kapcsolatfelvétel a Regionális Művelődési Központtal
közelmúltban kereste meg a
KZSH-t a Regionális Művelődési
Központ (Regionálne Ostvetové Stredisko) munkatársa Mgr. Vojtech Valko. A központ elsősorban a kisebb

A

községekbe való eljutás terén tervez
együttműködéseket, szavalóversenyekkel, kiállításokkal kapcsolatban. Hitközségünk örömmel fogadta a kezdeményezést. Bízunk abban, hogy ha-
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marosan a közös munka eredményeiről is beszámolhatunk a Hitközségi
Híradó hasábjain.
PT

STETL

a Hitközségi Híradó kulturális oldala

Feuerstein Azriel:

KELJFELJANCSI
4. fejezet 4. rész
nyám, Etelka, finom, csendes, szép
és elegáns, kékszemű asszony volt.
Nem emlékszem, hogy egyszer is kiabált volna rám. Erre nem is volt szükség, mert sokkal hatékonyabb nevelési
módszerei voltak. Egy, két lábon járó
hazugságvizsgáló gép volt. Csak meg
kellett nyomnia az orromat, és mindjárt tudta, hogy hazudok-e. Szerinte, ha
hazudtam, az orrom puha volt. Emlékszem, később, amikor detektívregényeket olvastam, azt gondoltam, hogy a
sok nyomozás helyett, miért nem fordultak anyukám egyszerűbb módszeréhez. Volt még egy keményebb büntetőeszköze is. Ha az ölében ültem, az arcom visszatükröződött kék szemében
és azt mondta, hogy ha rossz gyerek vagyok, nem leszek a szemében. Ha lelkiismeret furdalásom volt valami miatt,
gyorsan szaladtam, hogy megnézzem,
benne vagyok-e a szemében. De mindig benne voltam.
Nem tudom, nem érezte-e magát
egyedül apám városában. Egy kiterjedt,
nagy, szerető és szentimentális családot
hagyott Eperjesen, amikor apámmal
Kassára jött. Ők ketten, két különböző
típust képviseltek. Ha anyám haragudott, ami elég ritkán történt, fejfájást
kapott. Ha apám dühös volt, azt az
egész világ tudta, ami anyámat rémesen feszélyezte a szomszédok miatt.
Apám szókimondó ember volt, emelt
hangon tudatta a világgal, hogy mit ad
a szomszédok véleményére. Apám az
egész ügyet öt perc múlva elfelejtette,
és nem tudta megérteni, hogy anyuka
miért rosszkedvű.
Mint már említettem, anyukám családja, az eperjesi Altmann család, vallásos, úgy a zsidó, mint a világi kultúrában jártas, az illemszabályokhoz szigorúan alkalmazkodó család volt. Az irodalmat is értékelte és többre becsülte a
tudást, mint a pénzt. Evvel szemben az
apám családja vallási téren sokkal szabadabb volt, nem ortodox, hanem status-quo, sokkal kevésbé összetartó, szókimondó, a szentimentalizmust amennyire lehet elkerülő család, amely a
kézszorítást jobban szerette, mint a csókolózást. A két család közötti különb-
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ség állandó humoros megjegyzésekre
adott alkalmat apám és anyukám között, amelyeknek soha sem volt bántó
élük, és mind a kettő szívből nevetett
akkor is, ha a vicc az ő rovására volt.
Apám büszke volt „parasztos” szókimondására, anyám családjának túlfinomodását, szentimentalitását és túlzott egyenességét „altmániának” nevezte, ez, érdekes módon az Altmann
családban is polgárjogot nyert. Ennek
ellenére apám nagyon büszke volt minden szempontból anyámra és családjára, anyám is élvezte apám szókimondását, amely fittyet hányt a társadalmi
konvencióknak. Mindezek felett kettőjük között mély és kölcsönös megbecsülés, szeretet és szerelem volt. Nincs
nagyobb és szebb, egész életre szóló és
biztonságot adó ajándék egy gyereknek, mint a tudat, hogy a szülei szeretik őt és egymást.
Családunknak szerves része volt
Licht Ilus, anyám eperjesi Zsina testvérének és Fülöp bácsinak a lánya. Ilus
Kassán tanult, azután ott is dolgozott és
nálunk lakott. Tizenhárom évvel volt
idősebb nálam számomra olyan, mint
egy szerető és szeretett nővér, ezt az érzelmet a szüleim is osztották. Ilus is részese volt apám, a két család közötti különbségekkel foglalkozó megjegyzéseinek- Ezekhez hozzájárult Ilus erős rövidlátása, amely – apám szerint – rengeteg zavarba ejtő tévedésnek volt az
okozója. Ezeket a megjegyzéseket, a
családi szokás szerint Ilus se hagyta válasz nélkül, anyám támogatásával. Elméletileg Ilusnak külön szobája volt,
de a valóságban vagy velünk ült, vagy
én ültem nála. Igazi szeretet volt kettőnk között, a korkülönbség dacára. Az
eperjesi családját is nagyon szerettem,
és ha ott voltunk látogatóban, főleg náluk voltam, Ilus testvérei is igyekeztek,
hogy kellemessé tegyék a látogatást, cipeltek magukkal mindenhova. Az én
szüleimet apunak és anyunak hívtam
az övéit mamának és papának, úgy
ahogy Ilus.
Vagy ötéves lehettem, amikor Ilusnak egy György Feri nevű újságíró udvarlója volt Nem csak újságíró volt, de
a kiadója, tulajdonosa, főszerkesztője,
5

riportere és kifutófiúja egy „Igazság”
nevű hetilapnak, amelynek a neve szöges ellentétben állt a tartalmával. Feri
saját bevallása szerint a kenyerét azzal
kereste, amit megírt, de a vajat a kenyérre avval, amit hajlandó volt nem
megírni. Ilussal szemben bizonyos
szándékai voltak, amelyek a szüleimnek nem nagyon tetszettek, ezt nem
haboztak közölni Ilussal, mégpedig,
hogy minden haladó és liberális világnézet ellenére, a szüzességet a nászéjszakára szokás megőrizni, én magyarázatok nélkül utasítást kaptam, hogy
nem tágíthatok mellőlük. De Ferinek
kifinomult ötletei voltak, ismerve az
Ilus és köztem lévő szeretetet, ezen az
oldalon próbálkozott. Az „Igazság” legközelebbi számában megjelent egy teljes oldalas, fényképes cikk: „Interjú egy
ötéves csodagyerekkel” címen, benne
az én összes aranyköpésemmel. Az újságnak ez a száma az átlagosnak a dupláján kelt el, mert anyám elküldte minden tizedizigleni rokonnak és huszadizigleni ismerősnek. A szüleim hangneme is megváltozott Ferivel, a csodagyerek-felfedezővel szemben. Hogy Ilussal
szemben a stratégia mennyire sikerült,
azt nem tudom.
Pár évvel később együtt olvastuk
Ilussal a modern magyar költőket,
Adyt, József Attilát, a klasszikusokat,
Petőfit, Aranyt, Áprily Lajos fordításait. A Peer Gynt fordítása annyira
megfogott, hogy Svédországban a
norvég eredetiben silabizáltam ki Ibsent (a két nyelv olyan közel van egymáshoz, mint a cseh és a szlovák) azután elolvastam a svéd fordítást,
amely sokkal rosszabb volt, mint a
magyar. A világirodalom és főleg a
költészet, sokat veszt avval, hogy a magyar nyelv annyira távol van az európai nyelvcsaládoktól és a kádenciája is
annyira idegen minden nem magyar
fülnek. Ilusnak köszönhetem, hogy a
mai napig emlékszem kilométernyi
magyar versekre és népdalokra, amelyeket lelkesen énekelek. Az igazat
megvallva, a lelkesedés az enyém,
mert a hallgatók szemtelenül és egyhangúlag azt állítják, hogy borzalmasan hamisan énekelek, én élvezem és
ez is valami.
Folytatása következik...

EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
VIII. rész: Nano-túra
(2011. június 24., péntek)
edd reggel a Bar-Ilan Egyetem
előtt gyülekeztünk. Abbyvel, az
USA-ból egy évre a Technionra érkezett PhD-hallgatóval vitattuk meg az izraeli élet mindennapjait. Másodiknak
sikerült megérkeznem (csak), haladok!
Lassan jöttek a többiek is, elindultunk háromnapos túránkra. A csoport
könnyebb kezelésének érdekében mindenki kapott egy-egy számot (mennyi
szarvasi ash laylan /éjszakai bátorságpróba/ játszottuk el ugyanezt). Én lettem a 10-es.
Első állomásunk Dimona, az atomerőművéről is híres település volt. A
Brightsource Energy nevű cég napenergiát hasznosító telepét tekintettük
meg. Először buszból, majd testközelből. Természetesen csak a munkavédelmi oktatás után, speciális cipőbe és
védősisakba öltözve. Több mint 1000
tükör gyűjti össze a nap sugarait, hogy
aztán azt egy hatalmas torony irányába
verje vissza. A tükrök megtekintése
után, a toronyba is feljutottunk.
Dimonából Sde Boker kibucba mentünk. Utunk során egy holdbéli tájra
emlékeztető kráter közepén fogyasztottuk el az ebédünket. Mindeközben megismerkedhettünk a program izraeli
szervezőivel.
Sde Bokerben szintén a napenergiát
hasznosítják, a beershevai Ben Gurion
Egyetem kihelyezett laborjában ismerkedhettünk meg a szakma fortélyaival.
Bejártuk a parkot és a látogatóközpontot. A kibuc mellett van eltemetve Izrael első elnöke, David ben Gurion és
felesége. Az ő sírjukat sem hagyhattuk
ki, ha már itt jártunk.
A nap utolsó állomása Mitzpe Ramon volt. Túrával indítottuk a városka
megismerését. Sziklás domboldalakon
kapaszkodtunk fel majd le, hogy minél
többet megtudjunk a Ramon-kráter
kialakulásáról, az itt elterülő nemzeti
parkról. Ezután a szervezők által legnagyobb bulinak tartott „rappelling“ következett. Ez annyit jelent, hogy megfelelő védőruhában és biztosítással az ember leereszkedik a kráter sziklás falán.
Ha fizetnének, akkor sem, gondoltam
magamban… élvezve a csodálatos panorámát, s a fülemben szóló izraeli rá-
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diót skippeltem a programot.
Az estét egy (talán egyetlen) helyi
szállodában töltöttük. Egy hatalmas
apartmant kaptunk, három szobával, a
német, de Hong- Kongban tanuló Frederickkel és az olasz, de Spanyolországban dolgozó Robertóval. A napnak
még nem volt vége. Egy közeli kibucban vacsoráztunk, majd egy lelkes túravezető előadását hallgattuk meg a bolygókról és a csillagokról.
Ezt követően olyat láttam, amit még
sosem. A Mitzpe Ramon feletti égbolt
lenyűgöző, mintha egy sci-fi filmbe
csöppentünk volna. A nagy szél sem
tántorított el minket, hogy szemügyre
vegyük a csillagképeket, illetve tele-

szkóp segítségével pl. a Szaturnuszt is.
Tényleg ott a gyűrű körülötte!!! Az estét közös tábortűzzel zártuk.
Reggeli után indultunk a Holt-tengerhez, ahol az AHAVA cég laborjába
voltunk hivatalosak, megismerendő a
nanotechnológia és a szépségipar legújabb vívmányait. Jó lehet itt dolgozni,
fehér köpenyben járkálni ott, ahova a
legtöbben üdülni, gyógyulni jönnek.
Érdekes szakmai élmény volt!
Közös ebéd, lebegés a Holt-tengeren,
majd irány a nemzeti park. Sajnos elkéstünk (kimaradt egy túra – úgy, de
úgy sajnáltam), így az En Gedi-i vízesések miatt egyszer még vissza kell térnem ide, ez eddig mindig kimaradt.
Jeruzsálem felé vettük az irányt, a fővárosban a Beit Yehuda diákszálláson
kaptunk helyet. A pizzázás után az Óvárosba indultunk. A Fény fesztiválja volt
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ezen az estén, így buszunk csak araszolt
a dugóban. 22 óra helyett csak 23-kor
kezdhettük meg a Siratófal tuneljeinek
megtekintését. Jeruzsálemnek van egy
sajátos magával ragadó feelingje. A Siratófalnak meg duplán, mint ahogy pészachkor szoktuk mondani: „Jövőre Jeruzsálemben!“. Nekem ismét megadatott, idén már másodszor!!!
Ahogy beléptünk a tunelekbe, az első teremben egyszer csak feltűnt egy
otthoni ismerős, Benu, a szüleivel.
Szarvason dolgoztunk évekkel ezelőtt
együtt illetve az öccse madrichja voltam
vagy három évig. Kicsi a világ, pont a Siratófalnál összefutni!
Az egy órás idegenvezetés után, volt
időnk a falhoz is lemenni. Néhány kollégám az MTA Kémiai Kutatóközpontból írt egy-egy üzenetet a falba. Jelentem, a küldemény kézbesítve.
Hajnali kettő körül kerültem ágyba,
tartalmas, szép nap volt.
Utolsó napunk során visszatértünk az
Óvárosba. Idegenvezetőnk a Cion-hegyen indított. Dávid-sírja, Utolsó vacsora terme,… A háztetőkre felkapaszkodva magyarázta el a négy negyed (zsidó,
arab, örmény, keresztény) kialakulásának történetét, majd a Siratófalra néző
kilátópontra mentünk. Hallottunk az
1948-as, 1967-es eseményekről, az Óváros mai helyzetéről.
A Cardónál kaptunk szabadidőt, így
bevethettük magunkat az arab bazár és
a zsidó negyed ellenállhatatlan, szuvenírekkel zsúfolt boltjaiba.
Utolsó hivatalos programunk egy találkozó volt a Héber Egyetemen Prof.
Israel Aumannal. A Nobel-díjas kutató
Izrael jelenlegi helyzetére és a békefolyamat lehetséges kimeneteleire próbált meg válaszokat adni az általa kutatott játékelmélet segítségével.
A kicsit vontatott, és a csoport többségének témában meglévő előzetes ismereteit egyáltalán figyelembe nem vevő eszmefuttatást követően visszaindultunk Tel-Avivba. A helyi piac mellett
egy étteremben került sor a búcsúvacsorára.
Öt napot töltött együtt kis csapatunk,
igazi élmény volt a NANO IS GREEN
minden tekintetben!!! Köszönet a szervezőknek!
Háromnegyed hétkor indultam hazafelé… ez már egy másik blogbejegyzés lesz.
Készült az Interneten folyamatosan
publikált Posztdok Napló alapján –
www.kispaszti.com

Löwinger Manci szakácskönyvéből
Purim után és Pészach előtt
zraelben purim után már rövidesen
kezdődnek a pészachi készülődések.
Ez a négy hét a két ünnep között a reklámügynökök legjelentősebb hónapja,
kivéva az őszi ünnepek előtti hasonló
készülődéseket. Purim előtt reklámozzák a tél végi kiárusítási akciókat, utána
kezdik a tavaszi újdonságokat reklámozni. Rádióba, újságban televízióban
meg az interneten megállás nélkül kínáljak a legcsábítóbb árakon a pészachi új árukat. Fogyasztói társadalom lettünk, könnyen kidobjuk a régit és veszünk újat, amit jövőre kidobunk, mert
az divat mást fog nekünk diktálni.
Nemcsak divatáruban keressük az újat,
a szupermarketokban is vannak divatos
áruk, például új ízű maceszfélék, pészachi levestészták, pizza, zsemle, sütemények és más újdonságok, amikkel
mélyen a zsebünkbe nyúlnak a kereskedők. Ilyenkor vágyódva emlékszek a
régi ünnepekre, mikor sokkal nagyobb
volt a különbség az ünnep és a hétköznap között.
A Feiner család volt a mintaképünk
mivel ők voltak a legvallásosabb család
a mi kis utcánkban. Feiner sojchet
volt, de mindenki rabbinak hitte és
vallásügyi dolgokban mindig ő hozzá
fordultak. Az ő okos, tanult válaszai
igazolták, hogy ha nem is rabbi, valójában az csak azért van így, mert a sors
igazságtalan volt hozzá. A felesége is
ismert volt a sok jótettével, sokaknak
segített tanáccsal, jó szóval, ha kellett,
pénzzel, amire mindig azt mondta,
hogy az csak kölcsön, amit vissza fog
adni az igénylő.
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Ahogy szokás Yom Kipur kimenetele után kezdeni a Szukát építeni, úgy
szoktak Feinerék a purimi sláchmonészt kiosztani az utolsó morzsáig, és
rögtön kezdték a lakást nagy buzgalommal takarítani. Mások még ették a
purimról maradt süteményeket, Feineréknél már bezártak egy szobát,
amit nemcsak kitakarítottak, hanem
kifestettek fehérre a falakat. Abba a
szobába lehozták a padlásról a pészachi edényeket és oda rakták az ünnepi élelmiszereket. Lassan a többi
szobát is kitakarították és morzsamentessé tették.
Reggel mikor az iskolába mentünk,
az erkélyeket már a frissen kimosott
függönyök, ágyneműk, téli ruhák díszítették. Ami a háziasszony szorgalmát bizonyította. A délutáni megszokott barátnői találkozások elmaradtak, nekünk már nem engedték meg,
hogy bevigyünk a szobánkba chomeciget, illetve a vajas kenyeret a friss
zöldpaprikával a konyha egyik sarkában ehettük meg, nagyon vigyázva nehogy egy morzsa a ruhánkra ragadjon
és bevigyük a másik szobába.
Ránk ragadt az ünnepi készülődés
anélkül, hogy kértek volna, mi egyedül kitakarítottuk a szekrény- meg az
íróasztalfiókokat és dicsekedve meséltük Feineréknek, hogy nálunk már
minden ünnepi.
A pészach előtti napokba a legnagyobb félelmünk az volt, nehogy jöjjön a sivatagi meleg, poros szél,
amelynek pont az a szezonja. Máig is
idézzük Feinernét aki avval nyugtatta

Temetői hírek
emetőnkben megkezdődött a tavaszi nagytakarítás. A Boldi cég
munkatársai kitakarították a sírkertet,
megtörtént a fák metszése, az elszáradt részek levágása.
Az egykori kocsiszín tavaly félbemaradt felújítása az új ajtó behelyezésével folytatódott. Terveink szerint
anyagi lehetőségeink függvényében
az idén sor kerülhet további ledőlt sírkövek felállítására.
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magát meg másokat is, hogy a „por
nem chomecig“ és az a fontos hogy az
előkészületekkel mindenki nemcsak a
környezetét tisztította meg, hanem a
lelkét is mivel rávette magát, hogy
nyolc napig elhagyja a régi szokásokat
és tiszta szívvel és lélekkel megemlékezik a zsidó történelem legfontosabb
eseményéről mikor a zsidóság a szolga népből függetlenné vált.
Feinerné emlékére szeretném ezt a
receptet, amit tőle tanultunk, megosztani a kedves olvasóimmal.
PÉSZACHI PISKÓTA
Hozzávalók: 6 tojás, 1 pohár cukor,
ha lehet porcukor, 2 evőkanál olaj, 2
evőkanál citromlé, 1 és 1/4 pohár
krumpli liszt, 1 kávéskanál vanília eszszencia, 1 kávéskanál reszelt citromhéj, pici só.
Elkészítése: A tojásokat szétválasztjuk fehérjét a sóval habosra verjük
1/4 pohár cukorral. A sárgájákhoz
hozzáadjuk a többi cukrot és jó elkeverjük. A sárgája keverékhez adjuk az
olajat, citromlevet, citromhéjat és a
vaníliát. A lisztet lassan beleöntjük a
sárgája keverékbe és lapáttal beleforgatjuk a fehérjébe.
24 cm átmérőjű kerek formába olajak vékonyan kent sütőpapír teszünk
és meghintjük kevés krumpli liszttel.
Beleöntjük a masszát és 180 fokos sütőben kb. 40 percig sütjük.
Boldog és kóser Pészachot kívánok!
Orna Mondshein
Ashkelon, Izrael

2% vašich daní pre Menorah n.o.
ovoľte, aby sme Vás informovali o pripravovanom projekte stálej expozície histórie bratislavskej židovskej komunity v objekte jedinej zachovanej
synagógy na Heydukovej ulici v Bratislave.

D

Naším cieľom je v záujme budúcnosti priblížiť minulosť a súčasnosť
bratislavského židovstva. Našou dlhodobou víziou je plne integrovať židovské pamiatky Bratislavy do turistického spektra mesta ako aj do vzdelávacích programov pre mládež.
Synagóga bude aj naďalej v plnej
miere slúžiť svojmu pôvodnému účelu ako miesto židovských bohoslužieb,
ale naším cieľom je sprístupniť tento
architektonicky príťažlivý objekt aj
pre verejnosť – občanom Bratislavy,
zahraničným turistom, hlavne však
mladým ľuďom prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných na prezentáciu jedinečnej pestrosti kultúrneho dedičstva nášho mesta. Stane sa
hlavným objektom Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva,
úspešnej iniciatívy na medzinárodnej
úrovni, ktorá prezentuje 25 najdôležitejších židovských pamiatok Slovenska. Výstavu bude sprevádzať reprezentačný katalóg v slovenskom a anglickom jazyku.
V roku 2012, kedy stálu expozíciu
plánujeme otvoriť, si pripomíname
250. výročie narodenia veľkého brati-

slavského rabína a významného židovského učenca Chatama Soféra.
Aby sa nám podarilo realizovať náš
výstavný projekt v plánovanom časovom harmonograme so slávnostným
otvorením v júni 2012, realizovali sme
od marca 2011 stavebné úpravy budúcich výstavných priestorov v objekte
synagógy. Táto dôležitá fáza bola dokončená v novembri 2011.
V súčasnosti pripravujeme výrobu a
osadenie výstavnej architektúry a vitrín, inštaláciu výstavného osvetlenia a
bezpečnostných zariadení (kamery,
pohybové senzory atd.). Časť finančných prostriedkov už máme k dispozícii. Popri vlastných zdrojoch sme sa
úspešne uchádzali o prestížny grant
od Rothschildovej nadácie z Veľkej
Británie a od Cahnmanovej nadácie z
New Yorku. Exponáty už niekoľko rokov reštaurujeme vďaka podpore N.f.
židovského kultúrneho dedičstva –
Menorah a Nadácie EZRA.
Veríme, že vaša priama finančná
podpora a príspevky z 2% vašich daní
sa stane nápomocnou pri zachovaní
židovského kultúrneho dedičstva v
Bratislave.

Záverom mi prosím dovoľte vyjadriť
presvedčenie, že aj vďaka Vášmu pochopeniu a podpore sa podarí realizovať unikátny projekt sprístupnenia
bratislavskej synagógy a otvorenia novej expozície židovského kultúrneho
dedičstva Bratislavy. Verím, že spolu
takto napomôžeme rozvíjaniu vedomostí o našom meste, v prvom rade
však k tolerancii a odstraňovaniu pretrvávajúcich predsudkov medzi kultúrami a náboženstvami v našej spoločnosti. V prípade Vašich ďalších dotazov Vám rád odpovie Maroš Borský,
ktorý je zodpovedný za tento projekt
(synagoga.slovaca@gmx.net). Za Vašu
podporu nášho úsilia Vám vopred ďakujeme. Navštívte náš web www.synagogue.sk.
Pre tlačivá a pomoc pri vypĺňaní
môžete navštíviť web http://www.rozhodni.sk/index.php.
Ďakujeme.
Forma: Neinvestičný fond
Neinvestičný fond židovského
kultúrneho dedičstva – Menorah
Kozia 18
814 47 Bratislava
IČO: 3182154

Nadviazanie kontaktov s Regionálnym
osvetovým strediskom
ie je tomu tak dávno, čo nás vyhľadal spolupracovník
Regionálneho osvetového strediska Mgr. Vojtech Valko. Stredisko by chcelo s nami spolupracovať hlavne v oblasti stykov s malými komunitami, v usporiadaní recitač-

ných pretekov, výstav. Túto iniciatívu sme s radosťou prijali. Veríme tomu, že zanedlho Vás budeme môcť informovať na stránkach Spravodajcu už o výsledkoch spolupráce.
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Správy z cintorína

13. apríla 2012, piatok
14. apríla 2012, sobota

cintoríne sa začali jarné práce. Pracovníci firmy Boldi
upratali cintorín, vykonali potrebné práce, odstránili
vysušené konáre. Vlani boli zahájené práce na bývalej kôlni, teraz tam umiestnili nové dvere. Podľa disponibilných
finančných prostriedkov sa budeme snažiť o to, aby sme v
tomto roku pokračovali v postavení ďalších zrútených náhrobných kameňov.

V

Pesach VII.
Pesach VIII.

zatvorené
zatvorené

Od 15. apríla (nedeľa) bude cintorín otvorený ako obvykle.

V priebehu sviatkov bude cintorín otvorený nasledovne:
6. apríla 2012, piatok
Erev Pesach 8:00-12:00
7. apríla 2012, sobota
Pesach I.
zatvorené
8. apríla 2012, nedeľa
Pesach II.
zatvorené
9-11. apr. 2012, po. - str. Pesach III-V 8:00-18:00
12. apríla 2012, štvrtok
Pesach VI.
8:00-12:00
5

Zájin Adar v Galante
úverci z Galanty, ale aj z okolitých náboženských obcí, ba aj rodáci zo zahraničia, sa každoročne stretávajú, aby si na prelome zimy a jari, 7. adara
pripomenuli deň narodenia a úmrtia proroka Mojžiša. No zároveň aj významnú kapitolu dejín Židovskej náboženskej obce v Galante. V tomto roku pripadol tento deň na štvrtok 1. marca 2012.
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„Tento deň je mimoriadne významný pre galantskú komunitu z mnohých dôvodov. Tak, ako všade na svete, aj my si pripomíname veľkého uči-

stretli s rodinou a známymi, konštatoval V. Fahn.
Po dopoludňajších tradičných návštevách členov chevra kadiša v každej

teľa tóry. Je tu však ešte niečo, čo je
špeciálne naše, pretože sa dotýka osudu našich predkov,“ povedal vo svojom príhovore predseda náboženskej
obce Vojtech Fahn. Keď v meste prepukla morová epidémia, všemožne
hľadali pomoc. Keď prišli za rabínom
Telčom, položil im otázku, či dodržiavajú všetky predpisy a zvyky. Vtedy si uvedomili, že bola prerušená tradícia návštevy a pohostenia v každej
židovskej domácnosti. Keď ju obnovili, epidémia ustala. „Odvtedy sa dodržiava zvyk, ktorý robí galantskú
obec jedinečnou v celom židovskom
svete. Zároveň nás spája dokopy. Pre
mnohých našich rodákov a priateľov
je to dnes jedna z mála príležitostí,
keď sa vracajú do Galanty aby sa tu

rodine, sa konalo pietne stretnutie na
židovskom cintoríne a následne bohoslužba a spoločenské posedenie v
priestore modlitebne a kultúrnej
miestnosti obce. Pozvanie prijali členovia náboženských obcí, ale aj ďalší
hostia, medzi inými predseda ÚZ
ŽNO v Bratislave Igor Rintel, bratislavský rabín Baruch Myers a nový košický rabín Károly Asztalos. Domáci
privítali priateľov a rodákov z blízkeho okolia, ako aj zo vzdialenejších
miest na Slovensku a zo zahraničia, z
Anglicka, Ameriky, Švajčiarska, Írska,
Rakúska aj Maďarska.
Pri príležitosti 7. adaru, ktorý je zároveň aj dňom chevra kadiša, si účastníci stretnutia každoročne pripomínajú aj súvercov, ktorí nás opustili v

Získali sme ocenenie

uplynulom roku. Boli medzi nimi aj
niektorí pravidelní návštevníci tohto
podujatia: p. Katka Müllerová, p. Adela Müllerová a p. Zuzana Sternová z
Galanty, najstarší člen ŽNO v Dunajskej Strede p. Alexander Feldmár, p.
Alžbeta Dolanová z Nitry a p. Ernő
Kollmann z Izraela. Na ich počesť zaznela zádušná modlitba El mole rachamim, ktorú predniesol rabín Baruch Myers a pán Messinger z Nových
Zámkov.
Po oficiálnej časti slávnosti sa už
medzi hosťami rozprúdilo živé spoločenské posedenie, spojené s tradičným pohostením. Vajíčko, veľká žemľa zvaná „lábelli“, vynikajúce ryby v
orechovej omáčke z kuchyne pani
Blanky Löwingerovej, to je už klasika,
ktorá sa aj tento rok veľmi dobre vydarila. Pri slávnostne prestretých stoloch bol priestor na rozhovory a milé
stretnutia po rokoch, ktoré sú v Galante každý rok rovnaké, a predsa vždy
iné! Dovidenia na budúci rok!

K. Potoková

moch podporene. O víťazoch rozhodujú dosiahnuté výsledky, úspešné zrealizovanie stanovených cieľov a riadne
predloženie programovej a finančnej záverečnej správy.

obrý deň pán Paszternák, radi by sme Váš informovali o ocenení, ktoré Nadácia Orange udeľuje každoročné v troch grantových programoch, ktoré korešpondujú s troma primárnymi oblasťami podpory – vzdelávanie, sociálna integrácia a regionálny rozvoj.
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Je pre náš veľkým potešením, že Vám môžeme oznámiť,
že v oblasti vzdelávania sa Nadácia Orange rozhodla ocenenie udeliť organizácii Židovská náboženská obec v Komárne za realizáciu projektu „220 rokov v Komárne“. Ocenenie je spojene s finančnou odmenou vo výške 1 500 €,
ktorú je možné použiť na pokračovanie v realizovaných aktivitách čí na rozvoj organizácie.

Za rok 2011 sa Nadácia Orange rozhodla ocenenie Projekt roka udeliť v grantových programoch Otvorená výzva
v oblasti vzdelávania pre MVO, Prekročme spolu bariéry a
Šanca pre váš región.

S pozdravom
Škultétyová Erika
programová manažérka
Centrum pre filantropiu

Nominácie na toto ocenenie navrhujú hodnotiace komisie spomedzi projektov, ktoré boli v daných progra4

Purim v Komárne
eden z najveselších sviatkov Židov je práve Purim. Aj naša komunita sa tradične každoročne stretáva, aby sme si pripomenuli históriu kráľovnej Ester.
Hosťom klubu Šalom bol tohto roku rabín z Budapešti – István Darvas. Hovoril o histórii tohto sviatku, podrobne popísal kráľovnú Ester, Amalekov a spomenul aj význam Purimu pre dnešnú dobu.

J

Po jeho prednáške hovoril náš druhý hosť, bol to David, ktorý už niekoľko mesiacov je v Bratislave, kde zosilňuje tím Chabadu. Ako mladý rabín,
chce spoznať malé komunity v krajine
a preto navštívil Komárno.
Stoly ozdobené purimovými servítkami, ktoré obdržali iba niekoľko hodín pred udalosťou darovala rodina
Paszternákovcov . Prítomní mali možnosť ochutnať a jesť veľmi chutné kóšer jedlá. Stoly boli zaplnené barchesom, praclíkmi, Hámánovými taštičkami z kóšer pekárne z Budapešti a
Davidová manželka napiekla chutné
zákusky.
Na oslave Purimu boli prítomní aj

hostia z Divadla Jókaiho z Komárna
pod vedením Nóry Messingerovej.
Hosťom divadla poskytol pomoc prí-

tomný rabín István Darvas, nakoľko sa
v teátri pripravuje premiéra hry Caligula. Rabín odpovedal na otázky týkajúce sa židovstva.
Všetci prítomní sa spolu radovali.
Mnohí ale chýbali. Pokračovanie bude, očakávame Vás z príležitosti Pesachu na séderovú večeru!
Aj vtedy Vás srdečne uvítame!
PT

Spolupráca s kóšer pekárňou v Budapešti –
objednajte si a mi Vám dodáme!
príležitosti Purimu naši hostia mali prvýkrát možnosť ochutnať výrobky budapeštianskej kóšer pekárne
Semes, ktoré každému veľmi chutili.
Domovská stránka pekárne je
www.koserpekseg.hu Nedávno zahájili pravidelnú dodávku aj do zahrani-

Z

čia, každý piatok nosia čerstvý tovar
do Viedne.
Členovia našej ŽNO a záujemcovia
majú možnosť nato, aby za výhodné
ceny si na piatok objednali čerstvý
barches a iné výrobky. Tovar bude
prichádzať v piatok doobeda do Meh3

náz, kde si ho môžete prevziať od
12:00. Ďalšie informácie na adrese
kile@menhaz.sk a na telefónnom čísle 7731-224.

-p-

Získali sme granty

Krátke správy

minulých mesiacoch sme získali finančné prostriedky z Nadácie EZRA a
zo Sociálneho fondu mesta Komárno, čím môžeme značne obohatiť naše
tohoročné programy a poskytnuté služby. Za ich podporu aj touto cestou
ďakujeme!

 Spravodajcu, Komárňanskú židovskú náboženskú obec a klub Šalom podporili: Peter Boček (Košice)
a darcovia, ktorí si priali zostať v anonymite. Ďakujeme!

V

V Bratislave zasadala Rada na
odškodnenie obetí holokaustu v SR
ada na odškodnenie obetí holokaustu v SR zasadala koncom februára v
Bratislave. Na zasadnutí bol prítomný predseda našej ŽNO Ing. Anton Pasternák, kde odznela správa o činnosti za rok 2011 a odsúhlasili najdôležitejšie
body programu na tento rok. Naša komunita obdržala od fondu finančnú dotáciu na programy, na vydávanie Spravodajcu a na pokračovanie prác na obnove cintorína. Ďakujeme!

R

Mier južnému Izraelu!
NO v Komárne touto cestou vyjadruje spolucítenie
s našimi súverencami, ktorí
žijú v južnom Izraeli a ktorí
boli v poslednom čase vystavení sériám raketových útokov, žijú v stálom tieni poplachov. Veríme tomu, že aj v
tejto časti bude zanedlho
mier. V priebehu blížiacich sa
sviatkov Pesachu sa budeme
aj za nich modliť.

Ž

Žiadame Vašu podporu
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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 Z víťazných súbehov sme kúpili
nové knihy do našej malej knižnice
Bélu Spitzera a priebežne prebieha
počítačová kategorizácia existujúcich kníh.
 V Debrecíne založili Konfederáciu židovských náboženských obcí a
organizácií strednej a východnej
Európy. Udalosť bola doprevádzaná mimoriadnou pozornosťou zo
zahraničia.
 Pokračuje obnova Mikromúzea
Ármina Schnitzera. Prvé exponáty
obnovenej výstavy by sme chceli
ukázať pri príležitosti Komárňanských dní v tomto roku.
 V nedeľu 17. júna pri príležitosti
tohtoročnej tryzne by chcela rodina a naša komunita odhaliť v synagóge pamätnú tabuľu našej súverkyne Tomenendal Wollner Yvonne.
Očakávame Vás!

ÚZ ŽNO
sa odsťahoval
týchto dňoch sa ÚZ ŽNO
odsťahoval z doterajšej Kozej ulici do nového sídla.
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike:
Panenská 4, 811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 5441 8357
Tel.: 02 / 5441 2167
Fax: 02 / 5441 1106
E-mail: kancelaria@uzzno.sk
Web: www.uzzno.sk

V

SPRAVODAJCA
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MESAČNÍK žNO V KOMÁRNE

h´´b

X. ROČNÍK 3. REG. ČÍSLO, 190. ČÍSLO

Spravodajca aj na internete

Sviatok
Pesachu
esach je sviatkom slobody, dňom
spomienky na udalosti spojené s
odchodom Židov z Egypta. V tomto
roku sa začína piatok večer 6. apríla
2012., (prvý séder v Menháze). Prihlásiť sa môžete na sekretariáte na
tel. čísle 7731-224 a na internete kile@menhaz.sk. Hlavné sviatky budú
7. a 8. apríla (sobota – nedeľa)., od 9.
do 12. apríla (pondelok – štvrtok) je
tzv. chol hamoed , vtedy je dovolené
pracovať a posledné dva dni 13-14.
apríla (piatok – sobota) sú znovu
sviatky. V synagógach v sobotu 14. apríla na modlitbe mazkir spomíname
na našich zosnulých.
Našim milým čitateľom prajeme
kóšer Pesach!

P

Naše noviny môžete prečítať aj on-line na Internete, ako to robí aj pani Terézia
Vajnorská v Jeruzaleme

Pozvánka – Komárňanské dni
j my sme tu – Deň otvorených
dverí v Židovskom kultúrnom a
spoločenskom stredisku Menház –
Ulica Eötvösa 15., 94501 Komárom

A

Dátum: nedeľa, 29. apríla 2012
Synagóga – prednášky
14:00 – Spoločné dedičstvo – otvorenie putovnej výstavy o židovskom
kultúrnom dedičstve Slovenska a Maďarska – usporiadatelia Maďarský židovský archív, Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva a
ŽNO v Komárne Výstava je prvýkrát

na Slovensku s pomocou OSI. Bude
otvorená do 15.mája.
14:30 – Kto sme my? myšlienky o
židovstve – úvodná prednáška – dr.
Gábor Balázs (Budapešť)
15:30 – Židia a umenie – dr. Jana
Švantnerová (Bratislava)
16:30 – Ármin Schnitzer, známy
hlavný rabín Komárna – dr. Gábor
Schweitzer (Budapešť)
17:45 – Prezentácia novej knihy
profesora dr. Gézu Komoróczy – História židov v Maďarsku – s profesorom diskutujú: Zsuzsanna Toronyi vedúca Maďarského židovského archívu
a dr. Gábor Balázs.
Sála Zoltána Wallensteina
15:30 – premietanie filmu – ŽNO v
Komárne má 220 rokov (film Ágnesa
Padlovicsa a Milana Drozda – v slovenčine
16:30 – premietanie filmu – ŽNO v
Komárne má 220 rokov (film Ágnesa
Padlovicsa a Milana Drozda – v maďarčine.
Očakávame Vás na programoch,
vstup je bezplatný.

Vyšla nová
publikácia

Nová sprievodca Slovenského centra židovského kultúrneho dedičstva nám priblíži židovské pamiatky Bratislavského a
Trnavského samosprávneho kraja.

