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NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK A GYERMEKE IS AZ LESZ!
Komáromi Napok 2007

Komáromi Napok 2007
Nyitott kapuk napja

A 2007. évi Komáromi Napok keretében 2007. május 1jén, kedden 14:30-18:00-ig minden érdeklõdõ elõtt nyitva áll a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ,
ahol idegenvezetéssel tekinthetõ meg az épület.

A piros bicikli
Színházba hívjuk kedves olvasóinkat. A Komáromi Zsidó
Hitközség és Komárom Városa szervezésében a 2007. évi
Komáromi Napokon városunkban látható A piros bicikli címû színdarab

hb

(Simon Peres)

Szereposztás:
Éva: Gesler Lili
Lilla: Szoták Andrea
Rendezõ: Radó Gyula
Zene: Luis Saglie
A belépés díjtalan!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A zsidó esküvõ
Bécs Város Zsidó Múzeumának vándorkiállítása Komáromba érkezik. Május 1-tõl, június 10-ig a komáromi zsinagóga ad otthont a zsidó esküvõi szokásokat bemutató tárlatnak.
Megnyitó: 2007. május 1. 17:00

Idõpont: 2007. május 1. kedd 19:00
Helyszín: Tiszti Pavilon díszterme, Komárom
Az elõadás a Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete támogatásával jön létre.
A darabról:
Éva és Lilla soha nem találkoztak, nem ismerték egymást. A sorsuk most mégis összefonódik, hiszen oly sok
közös volt bennük. Például mind a ketten gyerekek voltak,
mindketten naplót vezettek, mind a ketten nagyon de nagyon szerettek élni, és mindketten átélték a holokauszt borzalmait.
Ecséri Lilla és Heyman Éva kézzel írott naplója nyomán
két sors elevenedik meg a színpadon. Lilla 16 éves, Éva
alig 13, Lilla színésznõ szeretett volna lenni, Éva csak élni
akart. Az idõbõl és térbõl kiemelt történet döbbenti rá a nézõt, hogy mindaz, amit a színpadon látunk, s mindaz, ami
elhangzik, valóság volt, felfoghatatlan irrealitása ellenére is
megtörtént, s milliók sorsát pecsételte meg.
Évtizedek hallgatása után érintett és nem érintett generációk keresik identitásukat. Sorsuk, tudtukkal vagy tudtuk ellenére is összekapcsolódik, s a háborús bûnökre és embertelenségre is csak közösen adhatják meg a választ: mindent el kell követni, hogy Éva, Lilla és a szenvedõ milliók
sorsa soha többé ne ismétlõdhessen meg!
A piros bicikli az elrabolt gyermekkor szimbóluma. Balázs
Ágnes egyfelvonásos színdarabja a holokauszt áldozatainak állít emléket.
(forrás: www.apirosbicikli.hu)

MEGHÍVÓ
A Komáromi Zsidó Hitközség az 5767-es évben is
megrendezi hagyományos közös Széder estéjét,
melyre ezúttal

2007. április 3-án, kedden 18:00-kor

kerül sor a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi
Központ Wallenstein Zoltán termében.
Az estet Oláh János, a budapesti Országos
Rabbiképzõ -Zsidó Egyetem tanára vezeti
Mindenkit várunk az ízletes vacsorával!
A belépés díjtalan, elõzetes regisztráció szükséges,
március 30-ig a KZSH titkárságán, vagy
a kile@menhaz.sk e-mail címen.
Tel: 0036203588676
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Tagsági díj
Kérjük a KZSH tagjait, hogy a 2007. évre esedékes tagsági díjat (200 Sk/fõ,
nyugdíjasoknak és diákoknak 100 Sk/fõ) befizetni szíveskedjenek! Lehetséges
fizetési mód: postai csekk, átutalás bankszámlánkra, készpénz- rendezvényeinken. ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Pészach 5767
Pészach ünnepe 2007. április 2-án kezdõdik (Erev Peszach). A fõünnepi napok április 3. kedd és áprils 4. szerda. A második széder este, melyet Komáromban közösen ünneplünk, 3-án kedden van. Április 5-8-ig (csürörtöktõl vasárnapig) félünnepek. Az utolsó két fõünnepi nap április 9. és 10. (hétfõ, kedd).
Április 3-án (Peszach fõünnep), 6-án (munkaszüneti nap) és 10-én (Peszach
fõünnep) a KZSH titkársága ZÁRVA tart!
A zsidó temetõ az alábbi napokon nem látogatható: április 3-4. (kedd- szerda), április 7. - Shabat, április 9-10. (hétfõ-kedd).

Temetõi hírek

Y Április 1-jén megkezdõdik a temetõ idei karbantartása, a munkálatokkal a
KZSH ismét ifj. Viszlay Tibort bízza meg.
Y Kérjük a hozzátartozókat, hogy a temetõgondozási díjat minél hamarabb
befizetni szíveskedjenek a KZSH bankszámlájára, vagy postai csekken.
Y A díj összege: 300 Sk/sír/év, dupla sírok esetén 500 Sk/sír/év
Y A temetõõri lakás rekonstrukciója a tavasz közeledtével folytatódik, jelenleg
a közfalak építése és a különbözõ vezetékek elhelyezése folyik. Az ingatlant a
KZSH szeretné 2007. júniusában befejeztetni.

Kérjük a támogatását!
Kedves Olvasónk, ahhoz, hogy a komáromi zsidó közösség
színvonalas programokat szervezhessen, újjáéledjen a vallási
és a kulturális élet, felújíthassuk a MENHÁZAT, megjelenhessen és eljusson Önhöz a HH, nem kevés anyagi forrás szükséges. Kérjük, hogy amenynyiben módjában áll, támogassa céljaink elérését. Adományait elõre is köszönjük!
Cím:
idovská náboenská obec v Komárne
Bankunk címe:
Slovenská sporitelòa a.s. Palatínova 33, 94501 Komárno
Koronaszámla:
SK 0609000000000026384962
Devizaszámla:
SK 5909000000000027668967
Támogassa ön is a KZSH-t, a HH-t és a Shalom klubot!
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Faliújság
rövid hírek

Y A KZSH-t, a HH-t és a Shalom
Klubot támogatták: Megyesi család
(Budapest), alátiová Albeta (Léva), Rujder Martin (Nyitra), Mesinger Tibor (Érsekújvár), Munschein
család (Izrael) és anonimitásukat
kérõ adományozók! Köszönjük.
Y Dr. Geréb Györgyné Szegedrõl
megküldte számunkra férjérõl, néhai Geréb Györgyrõl szóló emlékezését, melyet hamarosan megjelentetünk lapunkban.
Y Judit Shisa Arnon édesapjáról,
aki Komáromban élt küldött fotót,
ezzel gazdagította múzeumunk
gyûjteményét.
Y Orna Mudschein a munkaszolgálatból Löwinger Béla és Zoltán
által írt leveleket adományozta múzeumunknak.
Y Szalay Vilma egy 30-as évek beli
számlát ajándékozott közösségünknek.
Y A Menház felszerelése pályázatoknak köszönhetõen 20 db mûanyag kerti székkel és 1 db
flipchart táblával gazdagodott.
Y Az elmúlt hetekben, fõleg a komáromi városi TV-ben bemutatott
riport után számos, látogató kereste fel a Menházat.
Y Megérkezett a szegedi Hitközségi Hírlevél a KZSH-hoz, a könyvtárban olvasható!
Y Ábrahám Vera Szegedrõl a Somogy megyei zsidó temetõkrõl
megjelent könyve egy példányát a
Spitzer Béla Kiskönyvtárnak adományozta.
Y Az Országos Rabbiképzõ- Zsidó
Egyetem Purim címû idõszaki kiadványának 9 példánya gazdagítja
gyûjteményünket.

Hitközségi Híradó (Spravodaj)  a Komáromi Zsidó Hitközség lapja (mesaèník NO v Komárne). Alapítva 5756-ban (1996),
fõszerkesztõ  éfredaktor: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk), Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak  spolupracovníci: Gál Juli (Budapest), Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ  grafická úprava: Saláth
Richárd, olvasószerkesztõ  jazyková korektúra: Katarína Potoková (Nitra), Vadász Magda (Budapest), Kornfeldová Nelly
(Dunaszerdahely), Paszternákné Kertész Zsuzsanna (Komárom), nyomtatás  tlaè: Silvester s.r.o., a KZSH címe  adresa NO:
idovská náboenská 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: OÚ-OVVS/2003-5. ISSN 1337-091x. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el!
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Gondolatok Peszach ünnepe elé
Mint a legtöbb zsidó gyerek, én is a Pészachot szerettem a legjobban.
Fennkölt és vidám ünnep. Mint a fáraó rabszolgái, követtük Mózest az ismeretlenbe, a sivatagba, fel egészen a Színáj hegyig. Hívása a szabadság
felé erõsebb volt, mint a félelem.
A széder átformált minket. Azon az estén apám élvezte, hogy királyi hatalommal bír. Anyám - aki bájosabb volt, mint
valaha - királynõ volt; mi gyermekek, hercegek. A látogatók pedig - az utazók és a
koldusok, akiket mi hívtunk ünnepi asztalunkhoz - titkok tudóinak hírnökei, álruhába öltözött hercegek voltak.
Hogy is tudnám nem szeretni azt az
ünnepet, mely már a széder elõtt jól kezdõdött. Heteken keresztül vártunk, készültünk rá.
A házat ki kellett takarítani, a könyveket kivitték az udvarra, hogy leporolják.
A rabbi tanítványai segítettek maceszt
készíteni. A Pészach a tél végét, a tavasz diadalát hirdette.
Csak most látom, hogy múlt idõt használok. Miért? Semmi sem lenne többé
igaz? Az ünnep és a szertartások értelme alig változott. Csak én változtam.
Természetesen ma is megtartom az
ünnepet. Elmondom az imákat, eléneklem a megfelelõ zsoltárokat, elmesélem
a Kivonulás történetét, felelek fiaim kérdéseire. De valahol a lelkem mélyén tudom, hogy ez már nem ugyanaz. Nem
olyan, mint volt.
Életem elválasztott attól a gyermektõl,
aki voltam. Ma már tudom, hogy a boldogság sohasem teljesedhet be. Az ünnep
örömét mélabú árnyékolja be, ami egyre
inkább a szomorúság idejének tûnik.
Érthetõ; Pészach volt az utolsó ünnep, amit otthon ünnepeltem.
Fel kell idéznem azt az estét, hogy
meg tudjam magyarázni, miért olyan
fontos nekem, hogy Pészachról kizárólag jelenidõben beszéljek."
(A fenti szöveg a A Passover Haggadah (Elie Wiesel kommentárjaival,
Mark Podwal illusztrációival), Touchstone Kiadó, 1993 elõszava).
Miben különbözik ez az este a többi
estétõl?  kérdezik a zsidó családok
kisgyermekei Széder este szüleiktõl,
amikor az Egyiptomból való szabadulás
emlékére megült, nyolcnapos zsidó ünnep kezdetét veszi.
A történetet  Izrael elnyomatását, Mózes és Áron isteni küldetését, a fáraó kérlelhetetlenségét, az Egyiptomot sújtó tíz
csapást, majd a zsidók megmenekülését
 Mózes második könyvének 115. fejezete írja le. A pészach (szó szerint az elkerülés ünnepe) is innen ered, arra utal,
hogy a kivonulás elõtt a tizedik csapás el-

kerülte a zsidók házait. Az ünnep hét (Izraelen kívül nyolc) napig tart. A régi idõkben ugyanis az Izraelben élõ zsidók nappal füst, éjjel tûzjelekkel továbbították Babilonban és Perzsiában élõ testvéreiknek
az újhold bekövetkeztének hírét, de ellenségeik hamis jelekkel megzavarták õket.
Ezután lovas futárok vitték a hírt, de idõvel
ezt is megakadályozták, így a bizonytalanság miatt sokáig kettõs ünnepet
(pészachkor két széder-estét) tartottak.
Idõvel a tudósok már pontosan ki tudták
számítani a jeruzsálemi újhold idõpontját,
de hagyománytiszteletbõl megmaradt a
két széder.
A Peszách nem más mint a biblia elsõ
nemzeti ünnepe. Ez volt az elsõ lépcsõ,
ami kiemelte a zsidó népet a természeti
népek közül, és bevezette a szellemi Istenismeret alapelvét. A zsidó nép ekkor
találkozik elõször a láthatatlan tanításával,
és érti meg az örökérvényû szavak igazságát, mind az egyénre mind pedig az
egész népre lebontva. A Szentírás szerint
ez hosszabb, ám minden lépésében megtervezett folyamat volt. Mert az Õ-való az
aki Mózesen keresztül felkészíti a népét,
nem másra mint a Sinai találkozásra.
Ezért mondja:
 Én vagyok az Örökkévaló!
 És ki foglak hozni benneteket Egyiptom sanyarúságából,
 Megmentelek titeket a rabszolgamunkától,

 Megváltalak benneteket, kinyújtott
karral és súlyos ítéletekkel,
 És magamhoz veszlek benneteket,
és Ti az én népem lesztek, és Én leszek
a Ti Istenetek
 És beviszlek benneteket abba az országba, ami fölé kezemet emeltem, és
odaadtam azt Ábrahámnak, Izsáknak és
Jákobnak.
(M II. 6. 2-7.)
Ugyanakkor a Peszách, a kovásztalan
kenyér (héberül többesszáma: mácot,
jiddisül: mácesz, vagyis a pászka) ünnepe is.
A zsinagógában és az otthon, a család körében végzendõ szertartások
mind arra hivatottak, hogy szemléletesen, érzékelhetõen idézzék fel a Mózes
vezetésével, végbemenõ eseményeket.
Az emlékezés és a szertartás fõ kelléke
egy könyv, a Hággádá sel Peszách, azaz a Peszáchi elbeszélés. Ez a hagyományos, évezredek óta változatlan szöveg a zsidó népnek a puszta életért és a
szabadságért folytatott, õsidõk óta szüntelenül tartó küzdelmét tükrözi. A XVI.
század óta a Hággádá több mint 2000
egyedi tehát más, addig megjelent
Hággádáktól többé-kevésbé (például illusztrációiban, magyarázataiban, fordításában) különbözõ kiadásban jelent
meg. Szövegét, stílusát, formai jegyeit
tekintve folyamatos fejlõdést mutat, tehát nem egyetlen személynek vagy
megnevezhetõ szerzõknek, de nem is
valamely korszaknak az alkotása.
(Folytatás a 10. oldalon)

Ha én pészachra gondolok...
Amikor a Pészach szót hallom, a
tavasz, a tavaszi érzések, a természet újjáéledése jut eszembe. Izraelben lassan az aratás ideje kezdõdik.
Amikor a Pészach szót hallom,
vallásos dédnagymamámra gondolok, aki mesélte, hogyan takarították
ki a lakást az ünnepre. A széder
estén az egész család a csodálatosan megterített asztalnál gyûlt össze, azzal a készlettel terítettek,
melyet csak évente egyszer,
pészachkor használtak. Elmesélte,
hogyan kóserolták ki az edényt az
ünnepre, hogyan távolítottak el minden kovászost a lakásból.
Dédnagymamám mesélt, arról is,
hogy a széder szó rendet jelent, ami

azzal kapcsolatos, hogy ezen az estén minden szigorú rendben zajlik.
Egy budapesti széder estén megfigyeltem mindent, amit lehetett, az
események pontos sorrendjét, érdekes volt számomra a kivonulás története. Emlékeimben él, amit a maceszrõl mondtak, illetve a chrajszesz
jelentése. Egy barnás keverék, almából, dióból, borból, ez szimbolizálja a
maltert, melyet a zsidók kevertek a
fáraónak.
Pészach nemcsak a tavaszt, az újjáéledést és a jó ételeket jelenti, hanem egyben emlékezést dédnagymamámra is.
Niki Losonczi (Bécs)
Németõl fordította: PT
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Jövõnk, ami összeköt  a régió oldala
Sadchenolni a rebecen feladata
Beszélgetés Verõ Bán Linda budai rebecennel

31 éves vagyok, egész kiskorom óta
vonzódom a zsidó közösségi élethez.
Mûvészettörténet szakon végeztem a
Héber Egyetemen, Jeruzsálemben,
majd egy évet Stockholmban töltöttem
a Paideia nevû iskolában, ahol európai zsidó kultúrát tanultam a legkülönbözõbb megközelítésekbõl (mindenkinek szívbõl ajánlom a helyet: info:
www.paideia-eu.org). Már 5 éve vagyok a Frankel Leó utcai zsinagóga
rebecenje (Verõ Tamás budai rabbi
felesége), 3 éve vezetem a Hillel Alapítványt (www.hillel.hu).
Több éve vezeted a Hillel Alapítványt, melyek a szervezet fõ céljai,
tevékenysége?
Az alapítvány tevékenységi köre
igen szerteágazó. Egy cél lebeg a
szemünk elõtt, amikor egy-egy projektbe kezdünk: biztosak legyünk benne, hogy amit csinálunk az hasznos,
az adott célcsoport igényeit és a zsidó
közösség épülését szolgálja.
Zsidó társközvetítéssel is foglalkozol, milyen formában?
A sadchenolásnak, vagyis társközvetítésnek hosszú múltja van a zsidóságban. Persze ilyenkor mindenkinek
egybõl Yente jut eszébe, aki Tevje, a
tejesember 5 szép lányának igyekszik
férjet találni, több-kevesebb sikerrel.
Ezért legtöbbször igen meglepõ tekintetekkel találkozom, amikor a személyes találkozásra kerül sor, mert tudat
alatt arra számítanak, hogy egy ken-

dõs néni fogja fogadni õket (aki nem
ismerne, annak elmondom: nem vagyok az ).
A házasságközvetítés hagyománya
igen messzire nyúlik vissza idõben,
egészen a bibliai idõkig: Ábrahám õsapánk volt az elsõ, aki elküldte szolgálóját, hogy feleséget találjon fiának,
Izsáknak.
Milyen tapasztalataid vannak e téren?
Határozottan vegyes. Örülök, ha két
ember az én segítségemmel talál egymásra. De sajnos vannak rossz tapasztalataim is. Gyakori, amikor interneten jelentkezik valaki, aztán amikor
válaszolok neki és megírom, hogy a
regisztráció feltétele egy személyes
beszélgetés, akkor többé nem hallok
az illetõrõl. Olyan is van, aki eljön a
beszélgetésre, kap is tõlem telefonszámot, de soha nem hívja fel a hölgyet, akit ajánlok neki. Ez persze nekem igen kellemetlen, mert én nem
egy társközvetítõ iroda vagyok. Én
sok ember bizalmát élvezem és semmiképpen sem szeretném, ha csalódnának bennem.
Olvasóink között sokan vannak,
akik elszigetelve élnek egy-egy kisebb városban, milyen tanácsot
tudnál nekik adni?
A párkeresés nagyon nehéz dolog
mindig és mindenhol. Az Északi és a
Déli féltekén, nagyvárosban a kisvárosban, hegyen és völgyben egyaránt.
Nem szeretnék általánosságban taná-

Komáromi Pedagógia Napok 2007
A Komáromi Pedagógiai Napok zárónapján, március 2-án a Selye János
Gimnázium aulájában Kovács Tamás,
a budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely csoportvezetõ történésze adott elõ Komárom és a
Holokauszt címmel.
Andruskó Imre az intézmény igazgatója pár héttel ezelõtt a KZSH ENSZ
Holokauszt napi rendezvényén figyelt

fel az elõadóra és hívta meg a pedagógiai rendezvényre.
A gimnázium csodálatosan felújított
dísztermében fõleg az iskola diákjai alkották a közönséget. Králikné dr. Novák
Zsuzsanna tanárnõ az iskola nevében
üdvözölte a megjelenteket.
A háromnegyed órás idõkeret szûknek bizonyult a vészkorszak idejének
felvázolására, majd a speciálisan Ko-

csot adni, mert minden embernek más
és más. Van aki nem tudja elképzelni,
hogy elköltözzön otthonától messzire.
Nekik nyilván fontos szempont, hogy
párjuk helybeli legyen, vagy hajlandó
legyen odaköltözni, ahol õk élnek. Aki
szívesen élne máshol, az készüljön fel
a kulturális különbségekre, amelyek
gyakran keserítik meg párok életét. Sokan akkor tudják meg, mennyire fontos
nekik szülõvárosuk vagy családjuk, miután elõször elszakadnak tõlük.
Lehet-e hozzád fordulni segítségért társkeresés és egyéb Hillelt
érintõ témában? Milyen elérhetõségeken?
Nem csak lehet, de nagyon fogok
örülni neki. Persze nem csak társkeresés terén. Mindenkinek szívesen segítünk. Ha pl. valaki szeretne eljönni
hozzánk péntek este kabalat sabatra,
de nem szeretne egyedül jönni, szívesen keresek neki "kísérõt", hogy ne
érezze magát elveszve. Sok oktatási
anyagot készítünk, amelyet a zsidóságban kevésbé jártas szülõk is tudnak használni gyermekeikkel együtt.
máromhoz kötõdõ események ismertetésére. A diákok és a pedagógusok
számos kérdést intéztek a történészhez. A KZSH nevében Paszternák Tamás koordinátor a Menházat ábrázoló
képeslapokkal ajándékozta meg a jelenlevõket. Az iskola igazgatója a
KZSH-val az oktatás területén kialakított jó kapcsolatot szeretné tovább folytatni iránt, az intézmény Kovács Tamást is visszavárja.
PT

2007. febuármárcius

5

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ

STETL  a Hitközségi Híradó kulturális oldala
A három kapu

Megemlékezés az ENSZ Soá napján, Komáromban, 2007. január 28-án
Jó néhány héttel ezelõtt egy elmosódott fénykép került elém, és egyik tanítványom arra kért, fejtsem meg a képen látható zsinagóga külsõ oldal fel-

egy tût. Végül is szerencsém volt, mert
a modern tudomány egyik csodája a
komputer egy különleges programjának segítségével megtudtam, hogy a

iratát. Általában a szövegek megfejtése nem egyszerû. Az esetek egy részében a betûk elmosódottak, ilyenkor
nagyon nehéz kiböngészni. Boldogult
Mesterünk megtanított nekünk egy
speciális módot, amelyet õ a Vakok Intézetében tanult, hogy nemcsak szemmel lehet látni, hanem tapintással is,
és nem utolsó sorban, - hogy egy kicsit
biblikus asszociációra is hivatkozzak -,
szívvel is. A képen szemmel nem érzékeltem annyira ezt a szöveget, de amikor alkalmam volt e zsinagógát személyesen megnézni, tapintással a bemélyedt szövegeket, a bevésett betûk
formáját kezdtem érezni. Becsuktam a
szemem és láttam, látni véltem, hogy
melyik betû mit jelent. És amikor biztos
voltam már egy betûben akkor beírtam
a komputerembe. Kicsit jobbra, kicsit
balra tapintottam. Ez olyan mintha valaki egy szénakazalban keresne meg

Szentírásban hol találhatók azok az
idézetek, ahol az elsõ betû pé, a hetedik betû sin, a kilencedik rés .. A komputernek néhány másodperc után sikerült megfejteni-igazolni azt, amit az
ember tapintással és látással igen nehezen, legfeljebb "szívével" láthat. A
következõ zsoltár idézet íródott ki a
képernyõre:
Nyissátok ki nekem az igazság kapuit, bemegyek és magasztalom az
Örökkévalót (Zsoltárok 118.19.)
Megrendített ez a nagyon ismert
szentírási mondat. Most hadd ragadjam ki belõle a ??? (sáár) azaz a kapu
szót. Engedelmükkel néhány kapuról fogok beszélni, most az ENSZ által
kijelölt soá emléknapon.
1.
Az elsõ kapu, mely felrémlik, Rómá-

ban található, s a magyar köznyelvben Titusz diadalíve nevet viseli. Héberül: Sáár Nicahon sel Titusz. Azaz
Titusz diadalkapuja. Ismert egy speciális kapuforma egy különleges építészeti remek, amely a gyõzelmi kapu
címet viseli. Az ilyen diadalkapuk, lett
légyen Berlinben, Párizsban, vagy Ró-

mában, egyeseknek dicsõséget hoztak, másoknak nagyon, nagyon sok
fájdalmat. Ez a Titusz-félé gyõzelmi
kapu nagy diadalt hozott Vespasianusnak, az ókori Róma egyik legdinamikusabb császárának. Mindenekelõtt azonban fiának, Titusznak, aki a
római hadsereg hadvezére volt, s aki
Jeruzsálem ostromát irányította idõszámítás szerint 70-ben.
A hatalmas fizikai és technikai túlerõ
következtében, Róma, Vespasianus,
illetve Titusz elfoglalja egész Jeruzsálemet.

(Folytatás a 9. oldalon)
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A zsidó otthon  a család oldala
Nagymegyertõl Givatayimig  15. rész
Egyedül maradtam
Néhány héttel késõbb, levelet kaptam Cipitõl. Az otthont végleg feloszlatták és
napokon belül mindenkinek
el kellett hagyni a helyet.
Hori már nem volt velük, behívták munkaszolgálatra, a
gyerekek szétszéledtek, és
õ súlyos állapotában, tehetetlen és tanácstalan volt.
Nem volt semmi lehetõsége
lakást keresni, még kevésbé egyedül átköltözni és
boldogulni valahol. A segítség váratlan helyrõl jött. A
mozgalom központi vezetõségének tagja, aki az ellenállási mozgalomban is
kulcspozíciót töltött be,
Teichmann (Agmon) Efrájim
(röviden, Efra), hallott kétségbeesett helyzetérõl és
készségesen felajánlotta,
hogy lakhat nála, ahol biztonságban lesz (Efra MÁV
tisztnek volt álcázva az ellenállási mozgalom keretében, így lakása viszonylagos biztonságot jelentett). A
levelet már onnan írta. Efra
gondoskodott róla és mindennel ellátta. A hír megnyugtatott, mert addig nagyon aggódtam Cipi sorsa
miatt. Válaszomban incselkedve megkérdeztem, hogy
mi a lakbér ezért a luxus
megoldásért.
Jehúda bátyám akkor már
Budapesten volt. Tõle is
kaptam levelet azokban a
napokban, amelyben írta,
hogy kapott egy összegyûrt
levelezõlapot édesapánk
írásával, amit apánk egy
zárt marhavagonból dobott
ki. Valaki megtalálta és postaládába dobta. Vele voltak
édesanyánk és a két húgunk, Blanka és Margit.
Nem tudták, hova utaznak,

ilyen rettenetes körülmények között. Jehúda így fejezte be levelét: Nagyon félek, hogy családunk fele el
van veszve. Én akkor még
nem tudtam, hová utaznak
azok a vonatok. Õ már tudta, mert rövid idõvel azelõtt
szökött át Szlovákiából,
ahol már 1942-ben mentek
a vonatok és szállították zsidó rakományukat határontúli munkára, ahonnan senkitõl sem jött azóta hír. Nehéz leírni, mit éreztem a
szörnyû hírt olvasva. Megtört szívvel képzeltem el
szeretetteimet abban a borzalmas zsúfoltságban, Hívõ
édesapámat, akit hite megcsalt, finom lelkû édesanyámat, aki irtózott a tömeges
durvaságtól és a félelemtõl
reszketõ kis húgaimat A komor valóság, a sötét gyász
érzete szakadt rám.
Új, hosszú levél jött
Cipitõl, nagy újság volt benne. Az összes testvéreim,
Jehuda, bátyám, Frida, nõvérem, Rózsi és Sári húgaim elindultak Palesztinába,
egy közel 1700 tagú csoporttal, a semleges Spanyolországon keresztül. Ez
egy próba csoport, ami, ha
sikerül, ezreknek nyitja meg
az utat. A német hatóságokkal létrejött megegyezés
alapján a világ zsidósága
beszerez és a német hadseregnek szolgáltat teherautókat és egyéb, nemharci
felszerelést, aminek ellenében a náci hatóságok kiengedik a magyarországi zsidókat Palesztinába. Az elsõ
csoport már elindult, de a
németek, a bergen belseni
táborba irányították õket, túszok gyanánt, amíg meg-

kapják az elsõ részletet.
Szóval, már õk is a németek
kezében vannak! Úgy éreztem, hogy minden összedõlt
körülöttem, mindenki, aki jelentett valamit az életemben, vagy már elpusztult,
vagy kilátástalan veszélyben van. Az egyetlen reménysugár, ami ezt a szörnyû sötétséget áttörte,
egyetlen kapcsolatom az
élethez - Cipi volt. Tovább
olvastam a hosszú levelet.
Lakbér, persze, nincs, olvastam dobogó szívvel, de
van természetes fejlemény, az együtt lakás, Efra
figyelmessége és nap-napi
gondoskodása, õt sem
hagyja hidegen. Efra élete
az ellenállási, embementõ
mozgalomban rém sok feszültséggel és állandó veszéllyel jár. Ezeknek hatása
otthon is érezhetõ és csak
az õ részérõl tanúsított
gyengédség képes ezen
enyhíteni, hogy másnap,
megnyugodva és felújult
erõvel tudja folytatni embertelenül nehéz, fontos tevékenységét.
Ez nagyon szépen és
meggyõzõen hangzott, de
nem voltam képes tovább
olvasni. Zsebembe gyûrtem
a levelet (Isten õrizz, hogy
valamelyik keretlegény
meglátta volna, a cenzúra
nélkül érkezett levelet!) és
kétségbeesett, vigasztalan
zokogás vett erõt rajtam. Az
utolsó, vélt támaszom is elveszett és zuhanok a sötét,
feneketlen
mélységbe.
Schaeffer Joszéf, barátom
vállamra tette a kezét és
részvétteljesen kérdezte, mi
történt. Csatlakozott hozzánk Meyer Jóska is, aki
megneszelte a furcsa hangokat, míg, mint ügyeletes,

a közelben volt. Mint igazi jó
barátaimnak, elmeséltem
nekik a szörnyû csapásokat, amik, egymásután értek. Késõ éjszakáig velem
voltak és vigasztaltak. Milyen jó, hogy együtt vagyunk, mondták, és támogathatjuk egymást a bajban.
Ebben a szellemben folyt a
beszélgetés és biztatás,
amíg, késõ éjjel valamelyest
megnyugodtam. Másnap
reggel felkeltem az ébresztõre és kimentem a zsákjainkhoz. Válaszlevelemben
Cipinek nem sopánkodtam
és nem lamentáltam. Örömemet fejeztem ki, hogy
egészségi állapota megjavult, de a legfontosabbat
nem említettem. Pár napon
belül jött a válasz, amelyben
Cipi írta, hogy mielõbb kell
találkoznunk, hármasban,
problémánk
személyes
megbeszélésére. Napokon
belül kaptam tõle egy levelet (a cenzúrán keresztül),
amiben bátyám értesít,
hogy a házat, amelyben lakik, bombatalálat érte és
kér, hogy, valamilyen módon jöjjek neki segíteni. Ez
hét napos szabadságra jogosított, amit kérésemre, a
parancsnok meg is adott,
miután akkoriban kinyitottam íróasztalának egy zárt
fiókját, amibe beletört a
kulcs.
Efra gondoskodott szállásról egy barátságos laktanyában, ahol sok Budapestre érkezett munkaszolgálatos tartózkodott és ebédet is kapott. A találkozó valahol a budai hegyekben
volt megbeszélve, egy tisztáson, ahol, azelõtt, a vasárnapokat szoktuk tölteni. Cipi
nem viselte a sárga csillagot, mert keresztény iratokkal élt. Egyszerre érkeztünk
meg és vártuk Efrát.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Macesz Maci és Sófár Süni kalandjai
avagy az ifjúság oldala
Ledor Vador - nemzedékrõl
nemzedékre
Zsidó Fiatalok Nemzetközi Találkozója Komáromban
2007. június 8-10.

A Komáromi Zsidó Hitközség kiemelt feladata a zsidó kulturális és vallási élet fenntartása, biztosítása városunkban.
Elsõ alkalommal 2002-ben szerveztünk találkozót fiataloknak Magyarországról, Szlovákiából és Csehországból.
Öt év elteltével úgy gondoltuk, szükség van arra, hogy ismét találkozzanak a közeli és távoli régió fiataljai 18-30
éves korig. Ezúttal nemcsak a fent említett 3 országból, hanem hozzájuk csatlakozva, Ausztriából, Romániából és
Szerbiából is.
A találkozó három napjának fõ témája a regionális
együttmûködés, a közös munka, a helyi kezdeményezések
felkarolásának segítése.
A program pénteken délután a Menházban kezdõdik,
majd a Szombatot közösen köszöntjük a felújított komáromi zsinagógában. Este a párbeszédé, egymás játékos
megismeréséé lesz a fõszerep.
Szombaton délelõtt hagyományos I´tentiszteletre kerül sor,
majd kisebb szekciókban folyik a munka. Délután városunk
nevezetességeivel ismerkednek a fiatalok, este a Havdalamajd, a hagyományos zsidó zene és tánc következik.
Vasárnap reggel más egyházak fiataljaival lesz találkozó,
majd következik a Holokauszt emléknap. Tradíció, hogy
minden évben június második vasárnapján emlékezünk
városunk és a környék áldozataira, ezúttal a fiatalok, a jövõ generáció jelenléte is bizonyítja majd a zsidó közösség
továbbélésének vágyát, értékeink továbbvitelét nemzedékrõl nemzedékre.
Jelentkezési lap letölthetõ a KZSH honlapjáról!

Felhívás
Egy nagymúltú, nemrég újraalakult zsidó ifjúsági szervezet,
a Hanoár Hacioni szól most Hozzád.
Szeretnénk ismét lehetõséget biztosítani zsidó fiatal képzõ- és iparmûvészeknek, mûvészlelkû alkotóknak, hogy
bemutassák a nagyközönség elõtt tehetségüket, ezért pályázatot hirdetünk, korhatár nélkül.
A kiállítás témája a mindenki számára szubjektív SZíV.
A pályázat feltételei:
 A technika szabadon választott (fotó, festmény, szobor,
graffiti, matrica, stencil stb.)
 Méret: A4, A3,A2 maximum B2-es
 A beadandó munkákat keretezve/paszpartozva illetve
olyan módon kell beadni, hogy lehessen szögelni/lógatni
Leadási határidõ: 2007. április 13. (személyesen a szervezõnek).

A kiállítás helyszíne: Gödör Klub, Budapest
A kiállítás megnyitója: 2007. április 29. 18:00
A rendezvényen a Szívbeteg csecsemõkért Közhasznú
Alapítvány kuratórium elnöke Nagy Károly mond köszöntõt.
További információk:
Szenoner Noéminél
a 0036703393770 telefonszámon.
Az idei kiállítás több helyszínen kerül bemutatásra: Budapest, Pécs, Szeged, Komárno illetve Izrael.
Szenoner Noémi, fõszervezõ

Egyedül maradtam
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Örömmel láttam, hogy Cipi jól néz ki, a betegség nyomai
alig voltak észlelhetõk rajta. Efra több mint egy órás késéssel érkezett meg, halálsápadtan. Motorkerékpáron
utazott a városban és egy rendõr megállította, valamilyen
kihágás ürügyével. Kitömött aktatáskáját mindjárt elvette. Az tele volt hamis iratokkal és nagy összeg pénzzel.
Efra biztos volt, hogy ebbõl a csávából nem mászik ki. Az
elsõ rendõrszobában a rendõr eltûnt az aktatáskával.
Efra, persze, nem várt rá, hanem, a lehetõ leggyorsabban kereket oldott, és hajtott Budára a találkánkra.
Miután kifújta magát, azt mondta, hogy érzik, mennyire
meg vagyok bántva és õk hajlandók mindent visszacsinálni, ha én úgy akarom. Cipi beleegyezõen bólintott.
Szavai megdöbbentettek és nem tudtam szóhoz jutni.
Össze kellett szednem gondolataimat és megfontolni az
új helyzet teljes jelenõségét. Mikor hangom visszajött, azt
mondtam, hogy abban a lehetetlen helyzetben, ami fennáll, nem merem magamra vállalni a felelõsséget Cipi jólétéért és sorsáért, mikor én nem is lehetek mellette.
Semmiképpen sem tudom neki azt nyújtani, amit Efra és
tiszta szívbõl kívánom kettõjüknek a legteljesebb boldogságot. Meghatottan ölelkeztünk össze mindhárman. Õk
megígérték, hogy mindent megtesznek a mi csoportunk
mielõbbi megmentésére. Ezzel el is búcsúztunk, és én
visszautaztam Pécsre, századomhoz és bajtársaimhoz.
Weisz Józsua
(Izrael)
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Kile Kaleidoszkóp
TuBiSvát Komáromban
Februárban tizenegyedik évfolyamát
kezdte meg a Komáromi Zsidó Hitközség Shalom Klubja, hagyományaink
szerint a tavasz kezdetét jelzõ TuBiSvát
alkalmából jöttünk össze a Wallenstein
Zoltán teremben. A helyieken kívül a régió más településeirõl, Tatáról, Érsekújvárból és Párkányból is érkeztek hittestvérek, külön öröm volt viszont látni több

olyan idõs barátunkat, akik már rég
nem jártak nálunk.
Paszternák Tamás köszöntõje után
Radnóti Zoltán rabbié volt a szó, aki
felidézte az ünnep szokásait, számos
kérdést is intézett a megjelentekhez,
akik minden tudásukat összeszedve,
próbáltak elmélyedni az ünnep rejtelmeiben.
Az asztalon 15 féle gyümölcs volt,

Törzstagok a Shalom klubban

köztük több Izraelben õshonos is, a jelenlevõk közösen mondták el az áldásokat.
A könnyed hangvételû beszélgetés
után Lang Tamás, az Érsekújvári Zsidó Hitközség elnöke mutatta be Strba
Sándorral közösen a pozsonyi
Kalligram kiadó gondozásában szlovák nyelven megjelent, Holokauszt
Dél- Szlovákiában címû kötetét, melybõl egy példányt a Spitzer Béla Kiskönyvtárnak adományozott.
A programajánló után a hangulatos
délután zárásaként Mesinger Tibor érsekújvári elõimádkozó elénekelte el
Szól a kakas már címû dalt.
Radnóti Zoltán rabbi és érsekújvári vendégek a klubban

PT

Az Eötvös u. 9 hírei
Az épületben megüresedett üzlethelyiséget a KZSH 2007. március 1-jétõl
bérbe adta Ján Lesko vállalkozónak, aki ablakok és ajtók árusításával
foglalkozik.
A ház elsõ emeletén megüresedett lakás bérlõje elállt a szerzõdéstõl, ezért
új bérlõ kiválasztása folyamatban van.
Március hónapban megkezdõdik a házban a kémények és a tetõ javítása.
További felújítási munkák a KZSH anyagi lehetõségeitõl függenek.

Gyertyagyújtások
2007. március 17.
B:17:31
2007. március 24.
B:17:41
2007. március 31.
B:18:51
2007. április 2. Erev Pészach B:18:55
2007. április 3. Pészach 1
B:20:02
2007. április 4. Pészach 2
2007. április 7.
B:19:01
2007. április 9. Pészach 7.
B:19:04
2007. április 10. Pészach 8.
2007. április 14.
B:19:11
(Gy  gyertyagyújtás ideje, K  ünnep kimenetelének ideje,

K:18:37
K:18:47
K:19:57
K:20:03
K:20:08
K:20:13
K:20:19
szombat este)

Boldog
születésnapot!
Februárban ünneplenek:
Knöpfler Lajos,
Hanzlíková Petra,
Koníèeková Gabriela,
Nagy Etelka,
Várnai Péter

Márciusban ünneplenek:
Baráth Magda,
Saláth Richárd,
Szalay Vilma
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A három kapu
(Folytatás az 5. oldalról)
Beveszi Jeruzsálem Templomát, a
Szentélyt, Jeruzsálem legszentebb
helyét, és elraboltatja onnan a legdrágább szellemi értékeket, mint például
a Menórát a zsidóság legõsibb szimbólumát, a Kõtáblákat, amelyeket Mózes tanítómesterünk Istentõl személyesen kapott és egyéb különlegesen
fontos, klasszikus bibliai tárgyakat.
Ezeket elviszik Rómába. Emberek
százezreit, millióit ölik meg a korabeli
Júdeában, az egykori zsidó országból
csak egy kicsi töredékterület marad. A
hadifoglyokat az impérium fõvárosába
szállítják. A gyõzelmes hadsereg katonái, fejükön babérkoszorúval, vállukon
a Menórával, körülveszik a foglyokat,
és átmennek a diadaloszlop alatt, Titusz diadalíve alatt. Mindez a polgári
idõszámítás szerinti 83-bantörténik, 13
évvel Jeruzsálem eleste után.
Honnan ismerjük a jeruzsálemi
templom Menórájának hiteles formáját? A gyõztes önmagát és a legyõzöttet egyaránt felvésette Titusz diadalívének belsõ reliefjére. Az egyik legszebb építészeti emlék Rómában,
számunkra az egyik legtragikusabb,
mert ez volt az elsõ (?) genocídiuma a
zsidóságnak, ez volt, a holocaust prefigurációja 2000 évvel korábbról. Elpusztult akkor majdnem az egész zsidó nép.
Mikor Rómában jártam, az elsõ
utam Titusz diadalíve elé vezetett. Egy
régi zsidó hagyomány szerint a hitéhez kötõdõ zsidó ember nem megy át
Titusz diadalíve alatt. 2000 évvel ezelõtt átvittek bennünket, mi nem megyünk át alatta. Ott álltam Titusz diadalíve elõtt és meditáltam. Átmenjek?
Hiszen 2000 évvel ezelõtt elpusztítottak bennünket, s ennek dicsõségére
emelték e diadalkaput. Másrészt azonban pont most kellene átmenni alatta.
Megmutatni, hogy Isten népét nem lehet elpusztítani. Hogy azokat az embereket, akiknek a szívében ott lakozik
a hit, azt a történelmi traumák, sem
tudják elpusztítani. Ugyanis van Valaki, aki ezt nem engedi, aki vigyázza az
õ népét.
Még akkor is, ha a mi képességeink
kevesek, minimálisak, hogy fölérjük az
Õ döntéseinek a súlyát. Végül is ugyan hû maradtam a tradícióhoz - de
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zsebemben az ereci útlevéllel, belülrõl
megnéztem a híres dombormûvet.
2.
Szabolcsban, egy Szatmár megyei
kicsiny faluban születtek a szüleim.
Édesapám Csengerben, édesanyám a
szabadságharcos Esze Tamás falujában, Tarpán. Én a háború után születtem. Édesapám 46 éves volt, Anyám
meg 43. Édesapám egész családját
elvitték Auschwitzba és mindenkit
meggyilkoltak. Anyám családját is deportálták, õ szerencsésebb volt. Az õ
családjából csak 20 embert gyilkoltak meg Auschwitzban.
A tábor felszabadulásának 60. évfordulóján elmentem " a világ legnagyobb zsidó temetõjébe". Amikor megérintettem a koncentrációs tábor falát,
amikor megláttam azt a bizonyos kaput, - és ez a második kapu, amirõl beszélek - amelyen olvasható: Arbeit
macht frei. Láttam a feketén üszkösödõ falakat, a krematórium szörnyû
száját. láttam azokat a kis csilléket,
amikbe az elgázosított embereket beletették , és beküldték a kemencébe.
Füstként szálltak fel a magasságokba,
összeszorult a szívem. Belebetegedtem. Amikor ott álltam abban a
Birkenau-i barakkban, ahol talán mindkét nagyapám, s apám is állhatott,
meg a családtagjaim. Ott mondtam el
a Káddis imát
Jiszgádál v'jiszkádás sömé rábo
Kijöttem a koncentrációs táborból
Másnap visszatértünk oda, de valahogy alig volt erõm bemenni a
barakokba. Magamra öltöttem a
táliszt, és a tfilint, s mintegy nyolcvanad magammal a S'má Jiszráél
Adonáj Elohénu Adonáj Echád Halljad Izrael az Örökkévaló a mi Istenünk
az Örökkévaló egyetlenegy mondatot
mormoltam.
S azt gondoltam, drága Úristenem
ott fent az örökkévalóságban, mondd
meg a hozzátartozóimnak, hogy én
most ugyanazon a helyen imádkozom,
ahol õk 60 évvel ezelõtt, ugyanazt az
imát mondom el ugyanazzal a dallammal, mint õk.
Ám abban a pillanatban az unokáim
arca villant fel elõttem. Õk már Izraelben születtek, és csak héberül beszélnek. Ekkor fellélegeztem, s kicsit
megkönnyebbültem ?
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3.
A harmadik kapu néhány hónappal
ezelõtt készült el Németországban.
Münchenben avatták fel egy-két hónappal ezelõtt Európa talán legnagyobb zsinagógáját. A Német Szövetségi Köztársaság indíttatva érezte magát, hogy az egykori Reichskristallnacht tragikus emléknapján új zsinagógát avasson. A zsinagóga kapuját
egy magyarországi, szentendrei mesterember készítette, hogy pontosabban fogalmazzak, készült a Lehoczky
Kft mûhelyében. (Lásd: Kertész Péter
Pultzer-diijas újságíró blogjában,
2006. okt. 7. Valamint: Wagner István:
Bajor zsinagóga magyar bronzkapuja.
ÉS. 2006. nov. 3.)
Mielõtt felavatták volna a zsinagógát, Arthur Schneier, régi barátom, hívott fel telefonon. Schneier rabbi
Ausztriában született, majd az Anschluss elõl a 30-as évek végén Magyarországra menekült, és Pesten a Zsidó
Gimnáziumban tanult. A háború után
kikerült Amerikába, és ott az egyik legtekintélyesebb zsinagóga, a ParK East
Synagugue rabbija lett. Mikor Amerikából Magyarországra visszakerült a
Szent Korona, õ is az amerikai delegáció tagja volt.
Izrael volt fõrabbijával együtt õ avatta fel az új a müncheni zsinagógát. A
zsidó templomhoz vezetõ úton a
chupá, azaz esküvõi baldachin alatt
vitték a rabbik a Tórát. Az Örök Törvényt. Az Isten által az ember számára adott elvehetetlen és elidegeníthetetlen törvényt. A Tórával léptek be a
müncheni zsinagógába, és Schneier
rabbi úgy érezte, hogy meg kell osztania velem a pillanat varázsát. Jellegzetes angol akcentusával azt mondta, Itt
állok a müncheni zsinagóga elõtt,
amelyet több mint 6 évtizeddel ezelõtt
elpusztítottak, felégettek, felgyújtottak,
s most visszaviszem oda a Tórát, mert
azt nem lehetett elégetni!
Embereket meg lehetett semmisíteni. Hatszázezret, hat milliót Európában. De azt a szellemet, amit Isten az
embernek adott, amely a Kõtáblára
vésetett, amely Szent Könyveinkben
belefoglaltatott, azt sem elégetni, sem
elpusztítani nem lehetett és soha nem
is lesz lehetséges.
Van, aki vigyáz ránk. Aki nem alszik,
nem szunnyad! Õ, Izrael Õrzõje!
Schõner Alfréd
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Gondolatok Pészach...
(Folytatás a 3. oldalról)
Tartalmának bizonyos részei a zsidó történelem korai szakaszából hagyományozódtak reánk.
Józsua könyve 5. fejezetének 1011versében áll, hogy az általa (Jozsua)
vezetett zsidók megtartották Peszach
ünnepét Gilgálnál. A Királyok Könyve elbeszéli, hogy az i.e. VII. században,
Josijáhu uralkodása alatt különös ünnepélyességgel tartották meg az ünnepet
(Kir. II. Könyve, 23/21-23). Pészách eredeti formájában a második Szentély
pusztulásáig tartották meg. Josephus
Flavius lejegyzett korabeli  i.sz. I. századbeli  peszachi szertartásokat, melyen becslése szerint a jeruzsálemi áldozatbemutatáson összegyûlt résztvevõk
száma nem volt kevesebb, mint három
millió. Jeruzsálemben és környékén milliós nagyságrendû tömeg koncentrálódott, amely a városban, a környékén elhelyezkedõ falvakban, valamint szabad
ég alatt a környezõ parkokban, gyümölcsösökben, földeken szállt meg. Az
ünnep nagyságáról, forgatagáról még hívebb képet alkothatunk, ha elképzeljük,
hogy a templom körüli hatalmas téren is
elfért ugyan egyszerre mintegy százezer
ember, de az ünnep alatt a több százezer családfõ mindegyikének be kellett
jutnia a templomba. A Talmud, megerõsítve Josephus leírását, Pöszóchim trak-

tátusának 63b lapján így tudósít: Agrippa
király (Judea uralkodója, i.e. 10- i.sz.
44.) egyszer azt gondolta, hogy megszámláltatja Izrael népét. Azt mondta a
fõpapnak: 'Tartsad a szemedet a
peszachi adományon.' (Mármint: használd fel valamiképpen az adományokat a
népszámlálásra. Régi zsidó szokás,
hogy az embereket nem számolják meg.
Az elsõ népszámlálás, melyrõl a Tóra tudósít, úgy történt, hogy fejenként fél
sekelt kellett beszolgáltatni. Az így befolyt összeg mutatta meg az 'adózók'
számát.)  ami kétszer annyi volt, mint
ahányan kivonultak Egyiptomból, s nem
lehetett beszámítani azokat, akik tisztátlanok voltak vagy távoli úton voltak; és
nem volt bárány, amire több mint tíz ember jutott; és a nép így kiáltott: 'Ez a hatalmas tömeg Pészáchja'. Megjegyzendõ, hogy az óriási tömeg kiszámítása az
áldozati bárányokból való gyûjtés alapján nem lehetett messze a történelmi valóságtól. A Misnában, az i.sz. II. századi
törvénygyûjteményben az áll (Pöszóchim 9: 5), hogy csak Egyiptomban kellett meghinteni vérrel az ajtófélfát, a honfoglalás után ezt már mellõzték. A bárányt megsütötték, és gyorsan megették.
Voltak többen is, akik nem ünnepelhettek együtt a többiekkel, mert tisztátalanok voltak a megadott idõben. Ezek az
emberek odamentek Mózeshez, mondván, hogy igazságtalannak érzik azt,
hogy kimaradtak a Peszach ünneplésébõl (Bámidbár) . Ekkor kapja meg Mózes

ijúca tradícia v Galante
Zájin Adar, t.j. siedmy deò mesiaca
adar, má v mojom rodnom meste osobitnú atmosféru.
Je to pamätný deò, deò narodenia i
úmrtia Mojia. Znamená celodenný program pre vetkých èlenov naej náboenskej obce, pre ve¾kých aj malých. Zaèína u ráno. Èlenovia Chevra Kadia
navtívia spoloène kadú jednu rodinu
v meste i pri¾ahlých obciach. S modlitbou
vchádzajú do kadej domácnosti, kde na
nich èaká slávnostne prestretý stôl s najrôznejími dobrotami. Kadá gazdiná sa
usiluje, aby ten jej stôl bol najbohatí a
najkrají. Mui si na chví¾u posadajú okolo
stola, ochutnajú daèo z pripravených dobrôt, do pokladnièky pribudne zopár mincí
èi bankoviek, do koíka nieko¾ko vajec.
Nikto nemá v tento deò zatvorené dvere
Po návtevách nasleduje spoloèná
návteva èlenov Chevra Kadia na miestnom cintoríne. V podveèer sa v Bet
Hamidrai (po naom besemedre) zíde
celá obec, prichádzajú hostia zo irokého
okolia, ba i zo zahranièia. Po bohoslube
a slávnostnom príhovore si komunita

kadiom pripomenie tých súvercov, ktorí
v tom-ktorom roku odili spomedzi nás.
Po vánom úvode si potom vetci posadajú k prestretým stolom. Zájin Adar má
svoje presne stanovené menü. Prvým
chodom je vajíèko uvarené na tvrdo a
velikánska em¾a z bielej múky, zvaná lábelli. Druhým chodom je u tradiène ryba
v orechovej omáèke, tunajia pecialita.
Pri dobrom jedle sa rozprúdi ivá debata, ba aj spev. Spomíname, èasto so slzami v oèiach, na tých, ktorí tu u nie sú.
Mnohí známi aj menej známi sa tu stretnú,
porozprávajú, povedia si o vetkom
monom, poukazujú fotografie vnúèat
Nie je ve¾a takýchto príleitostí poèas roka.
Je to aj èas bilancovania. Tí, ktorí sme sa
odsahovali z rodného mesta, sa pod¾a
moností snaíme v tento deò prís
domov. Nielen my, ktorí ijeme tu v okolí.
Èasto si aj nai krajania z ïalekej cudziny
naplánujú svoje cestovanie tak, aby boli v
tento deò s nami. Nie je to tak dávno, keï
sme ako deti chodili s naimi otcami po
návtevách a dnes sa u mnohí z nás
pýia fotografiami vnúèat. Naastie, aj

2007. febuármárcius
azt az utasítást, hogy ha valaki szándéka ellenére nem tud résztvenni a
Peszachban, az egy hónappal késõbb, a
mai naptár szerint Ijjár hónapban, a hónap 14. napján mutassa be a Peszacháldozatot, amelyre hasonló törvények érvényesek, mint az elsõ hónap (ma:
Niszán hó) 14-én bemutatott Peszacháldozatra. Érdekesség egyébként, hogy
ez az egyik azon eset közül, amikor egy
általános törvényt néhányan a nép közül
igazságtalannak találnak, és odamennek Mózeshez reklamálni. Majd Mózes
megkérdezi az Ö-valót, aki erre a speciális esetre nézve hoz egy kiegészítõ szabályozást, vagyis megfordul a törvényhozás eddig egyirányú menete.
Végezetül egy megható feljegyzés,
egy Jeruzsálemben székelõ római konzul tollából: Mivel ez az este a Tóra szerint az õrzés éjszakája Jeruzsálem kapui közül egyiket sem zárták be peszách
éjszakájára, a sok jövõ és menõ ember
tiszteletére.
Mindenkinek szép, nyugodt,
ünnepet kívánok:
Totha Péter Joel.
Totha Péter Joel rabbi- 2006-ban szerzett diplomát a budapesti Országos
Rabbiképzõ- Zsidó Egyetemen. 2007
áprilisától a budapesti Páva utcai zsinagóga rabbija, rendszeresen mûködik
Székesfehérváron is. Komáromban eddig két alkalommal hallhattuk.

nae deti poznajú túto tradíciu a radi sa tu
schádzajú. A keï niet dostatok miesta na
sedenie a postávame v hlúèikoch, ktoré sa
neustále preskupujú, aby sme s kadým
známym stratili slovo-dve, je to tá správna atmosféra.
Zájin Adar má v Galante ete aj inú
dimenziu. Traduje sa, e v èase ve¾kej
epidémie moru, ktorý tu kosil v dávnej
minulosti, neastie a smr obili iakov
tunajej slávnej jeivy. Zájin Adar je aj
spomienkou a vïakyvzdaním za tento
zázrak.
Aj poèas tohtoroèného siedmeho adara
sme sa chvála B. opä zili v hojnom
poète. Naa galantská modlitebòa
praskala vo víkoch! Slávnos, ktorá sa
konala v nede¾u 25. februára, poctili svojou návtevou súverci z okolitých
náboenských obcí, ale aj zo zahranièia, z
Gyõru, ale aj ïalekého Írska. Nechýbal
bratislavský rabín Baruch Myers, ktorý
predniesol slávnostný príhovor, ani zástupcovia vetkých generácií. Vïaka vedeniu NO v Galante a vetkým, ktorí sa
prièinili o pekný záitok!

K. Potoková

FebruárMarec 2007

Od Levíc do Prahy

Frantiek Bányai- predseda O v Prahe
Ako ste sa dostali z Levíc do prezidentského kresla idovskej náboenskej obce v Prahe?
V roku 1965 nebola v Bratislave
Matematicko-fyzikálná fakulta, tak
som sa dostal na túdia do Prahy.
Samozrejme, Praha vdy bola ve¾mi
pekná, a tak vo¾ba, kde sa usadi po
skonèení fakulty, nebola zloitá. U
cez túdiá som chodil na idovskú
obec, ale dá sa poveda, e a do
roku 2002 som sa skôr staral o kvalitu
idovskej kuchyne, o spoloèenské a
kultúrne stránky èlenstva v obci.
Potom vznikli problémy, spory, a jednou z iskrier bol problém okolo výpoèetnej techniky. Od konca túdií pracujem vo výpoètovej technike, najskôr ako
prográmator analytik a neskôr ako
obchodník. Bolo teda logické a normálne sa zapoji do diskusie a do
h¾adania rieenia. Nikdy predtým som
nemal iadnu ani politickú, ani
funkcionársku skúsenos. Tak som postupoval pod¾a zdravého rozumu a s
repektom k tomu, èo som sa nauèil
doma. Moná bolo dôleité, e som
neh¾adal na obci oporu, zdroj príjmov a
mal som priestor a zázemie, aby som
túto funkciu mohol robi dobrovo¾ne.
Aké poslanie má v súèasnosti O
v Prahe?
V prvom rade máme ve¾a ve¾mi
starých èlenov - viac ne 300 nad 80
rokov, ïalích 150 nad 75 rokov. Preto
venujeme najviac pozornosti sociálnej
starostlivosti. Poskytujeme naim
èlenom domácu opateru, prevádzkujeme jeden penzión pre starích a jeden
domov seniorov pre tých, ktorí u potrebujú celodennú starostlivos.
Teraz staviame nový domov, ktorý
namiesto 20 lôok ich bude ma 60.
Naviac bude ma priestor pre ïalie
sluby. Praská obec zaloila kolu
(základnú aj gymnázium), a tak venujeme pomerne ve¾a prostriedkov aj na
vzdelávanie a na novú generáciu.
Vetko to môeme robi vïaka retitúciám, ktoré v Èeskej republike dopadli
relatívne dobre, asi najlepie zo vetkých bývalých socialistických tátov.
Prosím, predstavte nám struène
Vau obec, aké intitúcie máte?
Tomu, èo som u uviedol, dodávam:

4

SPRAVODAJ

máme sociálne oddelenie, domácu
starostlivos, Penzión a Domov Charlesa Jordana, základnú kolu aj gymnázium a okrem toho vetko, èo patrí k
obci, to znamená rabinát, synagógy,
kuchyòu. Organizujeme kultúrne akcie,
oslavy sviatkov, rôzne spoloèenské
udalosti a vydávame mesaèník Obecní
noviny pre potreby naich èlenov.
Verejne prístupné informácie nájde
kadý na internetových stránkach www.
kehilaprag.cz. Mono je dobé vedie, e
idovská obec v Prahe nie je jedinou
intitúciou, která organizuje idovský
ivot. Napríklad ve¾mi dobre spolupracujeme so idovským muzeom v Prahe, s Terezínskou iniciativou a s mnohými záujmovými spolkami.
V posledných rokoch sme ve¾a
poèuli o konfliktoch v praskej idovskej náboenskej obce. Akým náboenským smerom pokraèuje v súèasnosti?
idovská obec v Prahe je tradiène
ortodoxná, ale vetina èlenov je sekulárna, to znamená, e majú ve¾mi zvlátný postoj k náboenstvu. OP podporuje nepriamo ïalie smery judaismu. Budovu radnice aj synagógy pod¾a
potreby vyuíva aj konzervatívna kongregácia Bejt Praha, Masorti a reformná kongregácia Bejt Simcha. Myslím si,
e spory neboli o náboenstve.
Ako vidíte budúcnos idovstva
v hlavnom meste ÈR?
Dúfam, e dobre. Naviaza na neuverite¾ný rozvoj za prvej republiky je ale
skoro nemoné. Èasy, keï 4 % obyvate¾stva sa hlásili k idovskej národnosti, sú preè. idovská populácia sa
premiestnila do Izraela a Ameriky.
Nedávno som èítal èlánok od PhDr.
Bedøicha Noska, kde osudy idovského
národa prirovnáva k mesiacu. Tak, ako
mesiac priberá a ubúda na ve¾kosti, tak
aj idovský národ strieda obdobia
ve¾kej slávy a tragických èasov. Teraz
pomerne ve¾a ¾udí bez rozdielu veku
h¾adá cestu k náboenstvu, pretoe v
minulosti sa o tom nehovorilo, alebo sa
to dokonca utajovalo.
Vieme o Vás, e máte ve¾kú a
cennú zbierku starých poh¾adníc.
Kedy ste ich zaèali zbiera?

Zaèal som zbiera asi pred 20 rokmi.
Zbieram iba poh¾adnice so idovskou
tematikou, to znamená, synagógy,
¾udí, obchody, idovské ulice apod.
Mal som u v roku 2000 výstavu v
idovskom múzeu v Prahe. Pekné na
poh¾adniciach je skutoènos, e neexistujú iadne katalógy a zbieranie
nikdy nemá koniec. Vdy nájdete
nieèo nového.
Máte nijaký odkaz pre malé
idovské komunity?
Malé komunity majú výhodu osobného kontaktu. Prajem vetkým, aby nali
dos dobrovo¾níkov a ochotných èlenov
pre nezitnú prácu pre komunitu.
Ïakujeme.

História idovskej...
(Pokraèovanie zo strany 3.)
Sallay, èlenovia MZ YMCA v T.
Luanoch, evanjelický farár Mgr.
¼ubo Trnavský z Júra nad Hronom,
kazate¾ BJB v T. Luanoch Mgr. Pavel
Kondaè, zástupkyòa celoslovenského
OZ Chevra so sídlom v iline Andrea
Betková. Výstava sa zaèala 1. 12.
2003 a trvala do 12. 12. 2003 v priestoroch kninice na Potovej ulici.
Okrem iakov vyích roèníkov slovenskej a maïarskej základnej koly v
T. Luanoch si ju prili pozrie aj obyvatelia obce, ktorí tak odha¾ovali staré
Luany, na ktoré si pamätajú ich
rodièia. Na intalácii výstavy pracovali
PhDr. Katarína Holbová, etnografka
z Tekovského múzea v Leviciach,
Helena Zubèeková a tefan ebo.
V nede¾u 18. septembra 2005 sa na
luianskom idovskom cintoríne konalo pietne stretnutie so spomienkou na
tých, ktorí zahynuli v koncentraèných
táboroch poèas holokaustu. Nadácia
EZRA poskytla finanèné prostriedky a
skupina väèinou mladých ¾udí poskytla pracovité ruky, aby vzniklo toto
pietne dielo, pomník obetiam
holokaustu.
Záver
Vzdelávanie a poznanie histórie
spojené s ¾udskosou a obyèajnou
schopnosou súcitu nám mono umoní rozpozna zárodky staronových
hrozieb a spúta démonov nenávisti a
zla skôr, ne sa nás znovu zmocnia.
(Václav Havel, október 1999)
(Zdroj: tefan Sebo)
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História idovskej náboenskej obce v Tekovských Luanoch
Tekovské Luany leia v juhozápadnej èasti Levického okresu a vzh¾adom
na poèet obyvate¾ov sú najväèou
obcou okresu. V súèasnosti v obci ije
2942 obyvate¾ov. Pod¾a súpisu idov v
Tekovskej upe ilo v Tekovských
Luiankach v r. 1841 u 15 idovských
rodín, spolu 66 ¾udí. V Tekovských
Luanoch sa idia usadili o nieko¾ko
rokov neskôr, od r. 1854 tu ilo 80 idov
a v Hulvinkach od r. 1873 bývali 3 idia.
Tekovské Luany boli sídlom idovského matrièného úradu. Matriku od r.
1851 a do r. 1875 viedol B. L. Prizner.
Synagóga idovskej náboenskej obce
stála bezprostredne na hranici medzi
Tek. Luiankami a Luanmi, na brehu
potoka. Voda z tohto potoka sa
privádzala aj do rituálneho kúpe¾a, ktorý
bol v zadnej èasti proti¾ahlej budovy
idovskej koly. Ved¾a synagógy bola
malá modlitebòa, ktorá sa zachovala do
súèasnosti, na jej èele dodnes jasne
vidie Dávidovu hviezdu. Do dnených
èias sa zachoval jeden z dvoch
idovských cintorínov v Tekovských
Luanoch, je umiestnený na pravej
strane cesty vedúcej do Levíc. Druhý,
mení a oplotený ivým plotom, leí na
okraji cesty vedúcej do viníc. Ako zaujímavos mono spomenú, e na
idovskom cintoríne je vraj aj jeden
kresanský hrob. Pod¾a legendy tento
kresan daroval pozemok NO s podmienkou, e bude pochovaný na tomto
cintoríne. Prvá ortodoxná idovská
¾udová kola v T. Luiankach bola
zaloená v r. 1880, jej prvým uèite¾om
bol Ferdinand Rosenbaum, ktorý kvôli
svojej impulzívnej a prísnej povahe
musel miesto behom roka opusti. Na
jeho miesto nastúpil Leopold Kohn z
Trnavy a neskôr levický dôchodca
Frantiek Bányai, ktorého vystriedal
Viliam Goldstein Farkas (Radnai) z
Egru. V r. 1887 bol uèite¾om na kole
krátku dobu Samuel Rosenbaum a v r.
1891 Július Lõwi, ako uèite¾ náboenstva tu v r. 1901 pôsobil Majer Lindenfeld.
Riadite¾om, správcom koly a zároveò
uèite¾om od 1. 4. 1911 a do r. 1938 bol
Július Róth, uèite¾om náboenstva od
1. januára 1927 bol Jozef Burger a
ruèné práce vyuèovala od r. 1919
Johanna Fischerová. Prvým idovským
lekárom, ktorý mal ambulanciu v
Tekovských Luanoch a zdravotnú
starostlivos poskytoval aj okolitým

obciam, bol od r. 1870 Leo Spitzer.
Zomrel v r. 1888 v Tek. Luanoch vo
veku 47 rokov na otravu krvi. Od r. 1908
pracoval v obci Ignác Róth ako
zverolekár. MUDr. Július Baumgarten,
od r. 1929 èlen zastupite¾ského zboru
obce, ordinoval v obci od r. 1923 a do
r. 1944 ako súkromný lekár. Od r. 1932
- 44 mal v obci zubotechnickú prax
Alexander Heller, Móric Waldmann pracoval ako zubný technik a laborant.
idovskí obchodníci a podnikatelia sa
podie¾ali aj na práci v obecnej správe, v
r. 1908 bol do Obecného zastupite¾stva
zvolený Henrik Rubinstein a v r. 1910
Henrik Weinstangel. U v r. 1912 patrili
medzi tých predstavite¾ov obce, ktorí
platili najvyie dane a odvody tátu.
Zaslúili sa významne o rozvoj obce.
Ármin Adler, ako jeden z najstarích
èlenov zastupite¾stva, v júli r. 1925
navrhol ustanovenie komisie, ktorá by
zodpovedala za prípravu a úradné
vybavovanie elektrifikácie Tekovských
Luian, Luianok a Hulviniek. Náklady
na elektrifikáciu mali by 250 000 korún.
Súèasnos
V Tekovských Luanoch ila poèetná
idovská komunita. Vye 100 rokov
budovala obec po stránke ekonomickej,
kultúrnej aj duchovnej. V roku 1944 boli
odvleèení do koncentraèných táborov.
Hàstka, ktorá preila, po návrate
nenala v obci vhodné ivotné podmienky a vysahovala sa. V súèasnej
dobe neije v Tekovských Luanoch
iadny idovský obèan. Niektorí èlenovia kresanskej mládee, zdruení v
MZ YMCA Tekovské Luany, si uvedomili, e sme sa ako spoloènos na
tomto národe dopustili krívd, a preto sa
rozhodli na znak pokánia venova
pozornos pamiatke na týchto naich
spoluobèanov.
V týdni od 11. do 18. augusta 2001
sa prevádzali aktivity venované
idovskému národu. V modlitebni BJB
bola intalovaná výstava - Izrael a my,
ktorú zostavilo a zapoièalo Medzinárodné kresanské ve¾vyslanectvo v
Jeruzaleme. Modlitby, pobonosti,
semináre, prednáky, to vetko bolo
zamerané na Izrael, Jeruzalem, synagógu, tóru, idovskú rodinu a idovské
komunity na Slovensku. Poèas celého
týdòa sa brigádovalo na idovskom
cintoríne v obci. Prevádzal sa etno-

grafický prieskum a zbieranie materiálov o idovskej komunite v Tekovských Luanoch. Akcie sa zúèastnilo
výe 20 úèastníkov z Bratislavy, B.
Bystrice, Levíc, Júra nad Hronom,
Nových Zámkov, Farnej, Plavých
Vozokán a z Tekovských Luian. Vetci
s ve¾kou radosou pracovali na
záchrane historických pamiatok naich
bývalých spoluobèanov. O stravovanie
sa starali kuchárky z cirkvi reformovanej. Akcii ve¾mi pomohol aj starosta obce Ing. Marián Kotora po stránke
technickej, organizaènej a finanènej.
idia v T. Luanoch boli do roku 1944
významnou skupinou obyvate¾stva.
Pozitívne prispeli k rozvoju a modernizácii obcí v druhej polovici 19. a v prvej
polovici 20. storoèia. Ich pribline
storoèný príbeh - vznik, rozvoj a násilný
zánik komunity v r. 1944 spracovala
publikácia H. Zubèekovej ili medzi
nami - História idov v Tekovských
Luanoch, ktorá vyla zaèiatkom r.
2003. Miestne kresanské zdruenie
mladých YMCA sa snaí oivi pamiatku idov, ijúcich na území obce pred
druhou svetovou vojnou.
Do projektu Záchrana historických
pamiatok NO v Tekovských Luanoch
patrí aj obnovenie slávenia sviatkov. V
novembri r. 2002 miestne MZ YMCA
pripravila ukáku idovského sviatku
Chanuka - Sviatok svetiel. Slávnos sa
konala v modlitebni tunajieho zboru
Bratskej jednoty baptistov. Medzi
hosami boli predseda OZ Hatikva z
Levíc MUDr. Ondrej Vas, kazate¾ Cirkvi
Bratskej v Leviciach Mgr. tefan Evin,
starosta obce Ing. Marián Kotora,
Tomá Roth s manelkou a príbuznými
z Nových Zámkov. T. Roth zapálil na
Chanukovom svietniku symbolicky
jednu svieèku. Zo slávnosti urobila
Slovenská televízia dokumentárnu
reportá do relácie Televízny posol,
ktorá bola odvysielaná na STV1 v
nede¾u 8. decembra a v repríze v pondelok 9. decembra 2002. Vo tvrtok 17.
4. 2003 sme si v priestoroch modlitebne
BJB pripomenuli idovský sviatok
Pesach. Slávnostné stretnutie a
sederový obrad viedol Ing. Pavol
Deutsch zo NO v Nových Zámkoch.
Stretnutia sa zúèastnilo 19 ¾udí.
Hosami na idovskom sederovom
veèere boli zástupca OZ ICEJ z Levíc I.
(Pokraèovanie na strane 4.)
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Pedagogické dni v Komárne 2007
Závereèný deò Pedagogických dní
v Komárne dòa 2. marca 2007 sa
uskutoènil v aule Gymnázia J. Selye
kde prednáal historik Tamás Kovács
z Budapetianskeho múzea a dokumentaèného centra holokaustu. Jeho
prednáka mala názov Komárno a
holokaust.
Mgr. Imre Andruskó  riadite¾ gymnázia sa s prednáajúcim zoznámil na
Dni holokaustu vyhláseného OSN,
ktorý sme s úspechom usporiadali
pred nieko¾kými týdòami, a vtedy
pozval historika, aby pri príleitosti
Pedagogického dòa prednáal..
V krásne rekontruovanej slávnostnej
sále v radoch obecenstva sedeli
hlavne tudenti. V mene koly poz-
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dravila úèastníkov profesorka Paedr.
Zuzana Králiková.
Èas vymedzený na prednáku  45
minút  bol krátky nato, aby sa úèastníci mohli dôkladne oboznámi s obdobím tragédie, a s udalosami ktoré
sa viau peciálne k mestu Komárno.
tudenti a uèitelia mali ve¾a otázok k
prednáajúcemu. V mene NO v Komárne, koordinátor Tomá Pasternák
obdaril prítomných s poh¾adnicami,
ktoré znázoròujú Menház.
Riadite¾ koly vyjadril zámer, aby aj
naïalej pokraèovali v kontaktoch
s NO v oblasti vzdelávania a výuèby.
Tamása Kovácsa by radi uvítali aj
v budúcnosti.
PT

TuBivat v Komárne
Vo februári tohto roku sa zaèal jedenásty roèník podujatí Klubu alom, a to stretnutím èlenov pri príleitosti sviatku TuBivat, ktorý je u poslom novej jari.
Okrem domácich prili aj hostia z okolia, z Taty, Nových Zámkov, túrova a bolo
pre nás poteením opä vidie nieko¾kých starích priate¾ov, ktorí nás dávno
nenavtívili.
Po úvodnom slove Tamása Paszternáka sa prítomným prihovoril rabín Zoltán
Radnóti. Hovoril o význame tohto sviatku a hostí oslovil viacerými otázkami. Tí
sa snaili pozbiera vetky svoje vedomosti a ponori sa do tajov sviatku. Na
stole bolo 15 druhov ovocia, viaceré pochádzajúce zo Svätej zeme. Spoloène
sme odriekali poehnania na ne.
Po príjemnej konverzácii nasledoval príhovor Tomáa Langa, predsedu NO
v Nových Zámkoch, ktorý predstavil novú knihu o holokauste na junom
Slovensku, ktorá prednedávnom vyla vo vydavate¾stve Kalligram. Napísal ju
v spoluautorstve so Sándorom Strbom a jeden exemplár venoval do kninice
Bélu Spitzera. Na konci programu zazneli melódie v podaní Tibora Messingera
z Nových Zámkov.
PT

Krátke správy
Y NO v Komárne, Spravodaj a
Klub alom podporili: rodina
Megyesi (Budapest), alátiová Albeta (Levice), Rujder Martin (Nitra),
Mesinger Tibor (Nové Zámky), rodina Munschein (Izrael) a anonimný
darcovia! Ïakujeme!
Y Dr. Geréb Györgyné zo Szegedu nám zaslala spomienky svojho
nebohého manela Györgya Geréba, ktoré onedlho zaèneme uverejòova v naich novinách.
Y Judit Shisa Arnon obohatila nae
múzeum o fotografie svojho otca,
ktorý il v Komárne.
Y Zariadenie budovy Menház sa
vïaka prostriedkom z rôznych projektov doplnilo o 20 plastových
stolièiek a flipchartovú tabu¾u.
Y V uplynulých týdòoch navtívilo Menház mnoho záujemcov, a to
najmä po reportái, ktorú odvysielala komáròanská televízia.
Y V naej malej kninici si môete
preèíta spravodajcu idovskej obce
v Szegede. Tvorcom gratulujeme k
jeho vydaniu.

Pesach 5767

Uvo¾nenú predajòu, nachádzajúcu sa v budove, dala NO do prenájmu podnikate¾ovi Jánovi Leskovi, ktorý sa zaoberá predajom okien a dverí.
Nájomca bytu na 1. poschodí odstúpil od zmluvy, a preto sa h¾adá nový nájomník.
V marci sa zaène oprava strechy a komínov. Ïalie rekontrukèné práce sa
budú realizova v závislosti od finanèných moností NO v Komárne.

Sviatok Pesach zaèína 2. apríla 2007
(Erev Pesach). Hlavné sviatoèné dni
sú 3. a 4. apríla (utorok a streda).
Druhý sederový veèer oslávime v Komárne spoloène (utorok 3. apríla).
Polosviatky sú v dòoch 5. a 8. apríla
(od tvrtka do nedele). Dva posledné
hlavné sviatky sú 9. a 10. apríla (pondelok, utorok).
V dòoch 3., 6. a 10. apríla bude sekretariát NO v Komárne zatvorený.
idovský cintorín nemono navtívi v týchto dòoch:
3. - 4. apríla (utorok - streda)
7. apríla (abat)
9. - 10. apríla (pondelok - utorok)

Správy o cintoríne

Èlenské na rok 2007

Dòa 1. apríla sa zaène tohtoroèná jarná údrba cintorína, prácami bol opä poverený Tibor Viszlay ml.
Prosíme pozostalých, aby èo najskôr uhradili príspevok na údrbu cintorína, a
to na bankový úèet NO alebo potovou poukákou.
Príspevok: 300 Sk/hrob/rok, dvojitý hrob 500 Sk/hrob/rok
Rekontrukcia bytu pre správcu cintorína bude pokraèova príchodom jari, v
súèasnosti sa pracuje na výstavbe prieèok a rôznych intalácií. Nehnute¾nos by
NO chcela odovzda do uívania v júni 2007.

Prosíme èlenov NO v Komárne, aby
èlenské na rok 2007 (200 SK/osoba,
100 SK/ dôchodcovia a tudenti), èo
najskôr uhradili! Monosti platby:
potovou poukákou, bankovým prevodom, v hotovosti pri príleitosti naich stretnutí. OÈAKÁVAME AJ NOVÝCH ÈLENOV!

Správy z Eötvösövej ulice 9.

ZALOENÉ V ROKU 5756
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Ledor Vador  z generácie
na generáciu
Medzinárodné stretnutie idovskej mládee v Komárne 8-10. júna 2007
Význaènou úlohou NO v Komárne je udranie idovskej kultúry a
náboenského ivota v naom
meste. Po prvýkrát v roku 2002
sme organizovali stretnutie mladých z Maïarska, z Èiech a zo
Slovenska.
Po piatich rokoch si myslíme, e je
na èase sa opä stretnú s mladými
¾uïmi -18 a 30 roènými - tak z
blízkych ako aj zo vzdialenejích
regiónov. Teraz nepozývame mladých ¾udí iba zo spomenutých troch
krajín, ale aj z Rakúska, z Rumunska
a zo Srbska.
Hlavnou témou trojdenného stretnutia bude regionálna spolupráca,
spoloèná práca, pomoc miestnym
iniciatívam.
Zaèiatok programu je v piatok poobede v Menház, neskorie spoloène
v obnovenej synagóge pozdravíme
abat. Veèer bude patri diskusii,
vzájomnému hravému spoznaniu sa.

V sobotu pred obedom pôjdeme do
synagógy a neskorie budeme zasada v sekciách. Poobede budú ma
hostia monos sa oboznámi s
mestom a veèer po havdola budeme
spoloène poèúva tradiènú idovskú
hudbu a zatanèíme si.
V nede¾u ráno sa nai mladí stretnú s predstavite¾mi iných cirkví a
následne sa zúèastnia na pamätnom
dni Holokaustu v komáròanskom
idovskom cintoríne. U nás je tradíciou, e kadoroène druhú nede¾u v
júni spomíname na obete z náho
mesta a z okolia. Teraz prítomnos
mladých, budúcej generácie je dôkazom toho, e idovská komunita ije
a chce aj naïalej i, a prenáa
svoje hodnoty z generácie na generáciu.
Prihláka je na webovej stránke
NO Kománo  prosíme o vyplnenie a zaslanie!

Deò otvorených dverí
V rámci Dní Komárna 2007
otvoríme

dvere

Menházu

v idovskom kultúrnom a
spoloèenskom centre dòa
1. mája 2007 v utorok medzi
14:30-18:00 hod., kedy si
môete prezrie nau budovu,
kde zabezpeèíme prehliadku
s odborným výkladom.

POZVÁNKA
idovská náboenská obec
v Komárne usporiada aj v roku 5767
tradièný Pesach. Stretneme sa

3. apríla 2007 v utorok veèer
o 18:00 hod.

v idovskom kultúrnom a spoloèenskom centre v sále Zoltána
Wallensteina.
Tradièný Séder vedie János Oláh,
profesor idovskej univerzity
v Budapeti. Oèakávame Vás s ve¾mi
chutnou veèerou.
Úèas je bezplatná, potrebná je
predbená registrácia na sekretariáte
komáròanskej NO do 30. marca t.r.
na tel. èísle 0036203588676 alebo email-om na adrese kile@menhaz.sk.

Èervený bicykel
Naich milých èitate¾ov pozývame do
divadla. NO v Komárne a mesto Komárno v rámci Dní Komárna 2007 organizujú divadelné predstavenie Èervený
bicykel.
Termín:
1. mája 2007 - utorok 19:00 hod.
Miesto:
Ve¾ká sála Dôstojníckeho pavilónu
v Komárne
Predstavenie sa uskutoèní s finanènou
podporou Kultúrneho strediska MR
v Bratislave.
Éva: Lili Gesler
Lilla: Andrea Szoták
Reisér: Gyula Radó
Hudba: Luis Saglie
Vstup je bezplatný! Srdeène oèakávame
záujemcov.

