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

A csodák délutánja

Emléktábla avatás és Hanuka Komáromban
Az 5768. év hanukája két programot is tartogatott közösségünk tagjai és barátaink számára. December
9-én, vasárnap délután egy különleges helyen, a volt ortodox zsinagóga - ma idõsek otthona - bejáratánál
találkoztunk, azzal a céllal, hogy a
100. születésnapját ünneplõ épületen leleplezzük az emléktáblát.

A felavatott emléktábla

Paszternák Tamás koordinátor üdvözölte a megjelenteket, köztük Váradi
Lajost a Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetsége elsõ beosztottját,
dr. Basternák Tibort, Komárom város
polgármesterét, dr. Hortai Éva és Szabó Béla alpolgármestereket, a városi
képviselõtestület tagjait, Miroslav Harga evangélikus lelkészt, Fináli Gábor
rabbijelöltet, Várnai Gábort, aki a kán-

Chanuka a Shalom klubban
(Szverle Balázs felvétele)

tori feladatokat látta el, Ipóth Évát az
idõsek otthona igazgatónõjét. Várnai
Gábor éneke után Fináli Gábor osztotta meg gondolatai a jelenlevõkkel, Komárom városa nevében dr. Basternák
Tibor polgármester úr emlékezett. A
KZSH elnöke, Pasternák Antal beszéde zárta, az ünnepség elsõ részét. A
Szülõföld Alap és Csemadok támogatásával elkészült emléktáblát, mely közösségünk régi álma volt, a komáromi
Boldi vállalkozás készítette Ryavý
Baltazár vezetésével. A héber fordítás
dr. Schõner Alfréd fõrabbi, a szlovák
Vadász Magda munkája. A táblát a
polgármester úr, az igazgató asszony
és a KZSH elnöke leplezték le, majd a
megjelent szervezetek elhelyezték koszorúikat.
Ipóth Éva vezetésével bejárhattunk
az otthon azon részeit, melyeket az
1907-ben épült zsinagógából alakítottak ki, így jártunk a földszinti étkezõben (az egykori alsó rész) és az emeleti közösségi teremben (a zsinagóga
karzata).
A délután a Menházban folytatódott,
melynek felújított folyosóján örömmel
sétáltak végig vendégeink. Jó érzés
volt számunkra, hogy a város vezetõi
és a nagykövetség képviselõi is átjöttek a hanukai rendezvényre. Az eseményen ezúttal is ott voltak magyarországi barátaink, akik már törzstagjai a
komáromi Shalom Klubnak.
Paszternák András megnyitója után,
Várnai Gábor gyújtotta meg a színes
gyertyákat, majd énekelte az áldásokat. Fináli Gábor rabbijelölt az ünnep
jelentõségét ismertette, szívhez szóló
gondolatai és tanítása megragadták a
jelenlevõket.
Megemlékeztünk közelmúltban elhunyt tagunkról Földes Klári nénirõl,

hb

(Simon Peres)

majd meglepetésként ez Izraelrõl szóló számítógépes prezentációt láthattunk a klub új kivetítõjén.
Ezúton köszönjük Haas Judit és
Pasternák Antal segítségét, akik nélkül
a csodák délutánja csak egy álom maradt volna.
PT

Megújult
a Menház
Régi tervünk vált valóra novemberben. A Menház legrosszabb
állapotban levõ része évek óta a
folyosó volt. A KZSH stabil anyagi helyzetének köszönhetõen kerülhetett sor a részleges felújításra. A rekordgyorsasággal, két hét
alatt lezajlott munkálatok elsõ fázisában eltávolították a régi vezetékeket, új lámpák kerültek felszerelésre (ezek beépíthetõk
lesznek a késõbbre tervezett álmennyezetbe). Az elavult riasztóberendezést újra cseréltük. A
munkák második hetében került
sor a kõmûves munkákra és a
festésre, melynek során a bejáratnál levõ hatszögletû terem
eddigi rózsaszín festése az izraeli színeket idézõ kékre változott,
és a hosszú belsõ folyosó is
megszépült.
A munkát utolsó fázisa a mázolás és a kitört ablakok javítása
volt (ezek teljes cseréje szerepel
terveinkben). A munkálatokat
Kollár Zoltán koordinálta Ezúton köszönjük az õ és munkatársai segítségét, a hanukai ünnepségen átadásra kerülhetnek
a megújult terek.
PT
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Utolsó léptek

Földes Klári néni emlékére
November közepén ismét az Aranyember utcai ravatalozó komor falai közé
szólította az élet maroknyi közösségünk tagjait. Búcsúzni jöttünk Földes Klári nénitõl, akit hosszantartó súlyos betegség után 84 éves korában ragadott
ki a sors komáromi életébõl. Ismét távozott valaki, azok közül, akik a 90-es
évek végén induló klasszikus, havonta megrendezett Shalom klub rendszeres látogatói voltak. Hányszor, de hányszor csalt arcunkra mosolyt, amikor
barátnõjével, Györgyi nénivel feltûntek az Eötvös utca elején a Menházba
igyekezve. A komáromi zsidó közösség nevében dr. Novák Tamás vett végsõ búcsút Klári nénitõl. Így teszünk most mi is, újságunk hû olvasóját, közösségünk aktív tagját, Klári nénit sohasem feledjük majd el! A család gyászában osztozunk!
Paszternák András,
a Hitközségi Híradó szerkesztõinek nevében

Kincskeresõ verseny
Tisztelt Paszternák Úr!
Szeretnem tudatni Önnel, hogy a Kincskeresõ verseny regionális fordulója
szerencsésen lezajlott. Versenyzõnk Habodász István: Komarom zsidósága c.
munkájával ott lesz az országos megmérettetésen 2007. december 6-7-én.
A zsûri értékelése szerint szépen kidolgozott téma, alázattal megközelítve és
tisztelettel elõadva.
Tisztelettel Bathó Sylvia
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola, Komárom

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!

2007. december

Faliújság
rövid hírek

Y A KZSH pályázati támogatásoknak köszönhetõen új digitális
kamerát szerzett be.
Y Könyvtárunk adományoknak köszönhetõen és pályázati támogatásokból új könyvekkel gazdagodott.
Y A pozsonyi Ohel David idõsek otthona színes szórólapot adott ki tevékenységérõl, a tájékoztató anyag elérhetõ a KZSH titkárságán.

Gratulálunk!
Novemberben ünnepelte Budapesten
85. születésnapját dr. Domán István
fõrabbi úr, aki már több alkalommal volt
vendégünk Komáromban. További jó
egészséget kívánunk!
70. születésnapján köszöntjük lapunk
rendszeres olvasóját, a neves írót Benedek István Gábort (BIG)! Bízunk benne, hogy együttmûködésünk a jövõben is
folytatódni fog az író úrral. Bis 120!
Izraelben megszületett irodavezetõnk
Haas Judit második unokája. Az egész
komáromi kile és a HH olvasói nevében
ezúton gratulálunk. Mazl tov!
Az USA-ban született Delikát Tamás
(Pozsony) elsõ unokája. Ezúton kívánunk sok örömet és boldogságot!

Helyreigazítás
Oláh János tanár úr beszédeinek
héber szövegébe technikai problémák miatt hibák csúsztak.
A HH szlovák oldalain a novemberi számban sajnos több hiba volt.
Elnézésüket kérjük!
a szerkesztõk

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: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ  grafická úprava: Saláth Richárd,
olvasószerkesztõ  jazyková korektúra: Vadász Magda (Budapest), 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 1337091x. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el!
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STETL  a Hitközségi Híradó kulturális oldala
Az oldal a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával jött létre!

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓKÉRT
díj kitüntetettje
Beszélgetés Kerti Katalinnal

1950. november 25-én születtem Orosházán. Édesapám Kerti Károly
Munkácsy-díjas grafikusmûvész
1986-ban meghalt. Édesanyámat
2002-ben veszítettem el. Bátyám
restaurátor, Tatán él és dolgozik.
Családommal 1957-ben költöztünk
Tatára, azóta ebben a városban élek. Itt
végeztem az általános- és középiskolát. Népmûvelés és könyvtár szakon fõiskolai, magyar szakon egyetemi diplomát szereztem. Két felnõtt gyermekem
(Viola 35, Ádám 22) Budapesten él.
Egy fiúunoka nagymamája vagyok.
Több mint tíz évig a Komárom - Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatóságán szakkönyvtárosként dolgoztam.
1989-ben tagja lettem a Szabad Demokraták Szövetségének. 1990-tõl önkormányzati képviselõje vagyok a tatai
testületnek, 1994-tõl a megyei közgyûlésnek.
1993-ban Tata polgármesterévé választottak, ezt a tisztséget az 1998-as
választásokig töltöttem be.
1999-tõl a Tatabányai Jászai Mari
Színházban dolgoztam mûvészeti fõmunkatársként.
A 2002-es önkormányzati választások után a Komárom-Esztergom megyei Közgyûlés alelnökévé választottak.
A 2006-os választásokat követõen ismét a Jászai Mari Színház alkalmazásában állok.
Három éve került kapcsolatba a
Komáromi Zsidó Hitközséggel, a
Holokauszt 60. évfordulója kapcsán.
Mikor kezdett a témával foglalkozni?
Érdemlegesen a polgármesterré választásom után, 1993-ban. Így utólag
magam is furcsának tartom, hogy ezt
megelõzõen sohasem jártam a tatai
zsidó temetõben, bár tudtam a létezésérõl: tévesen azt gondoltam, hogy az
egy zárt, idegenek, más vallásúak számára tiltott terület. Az elsõ látogatásra
ma is mint megrendítõ, szívszorító élményre emlékezem. Ekkor döntöttem
el, hogy a város anyagi segítséget fog
nyújtani a MAZSIHISZ-nak a temetõ

felújítási és fenntartási munkáihoz. A
feladatot a Városgazda Kht-ra bíztuk,
amely Lendik József igazgató vezetésével nagyon elkötelezetten, lelkiismeretesen és kezdeményezõen végezte
el az aktuális feladatokat. Így sikerült a
temetõ kõkerítését kijavítani, a halottasházat renoválni, a vízelvezetést megoldani, a sírkertet az elvadult növényzettõl megtisztítani, a rendszeres karbantartásról gondoskodni.
A város kezdeményezésére a mûemlékvédelmi hatóság védetté nyilvánította a temetõt.
Hát így kezdõdött. Idõközben egyre
több ismeretet szereztem a Tatán élt
egykori zsidó közösség életérõl, a hírnevet szerzett családokról, arról, hogy
milyen meghatározó szerepet játszottak Tata polgárosodásában, várossá
fejlõdésében. Ezzel együtt azt is tapasztaltam, hogy milyen keveset tudunk a II. világháborút közvetlenül megelõzõ idõszak tatai eseményeirõl, az
l944-es szörnyû esztendõ történéseirõl.
Átnézve a város történetét feldolgozó
helytörténeti kiadványokat, csak elvétve találtam utalásokat arra, hogy mi lett
a sorsa annak a közel ezer embernek,
akik korábban a város egyenrangú és
megbecsült polgárai voltak. Ezért segítettem az ezzel a témával foglalkozó
munkák megjelenését, a megyében élõ
túlélõkrõl forgatott dokumentumfilm
(Varga Ágota: Visszajöttek) elkészülését. Emléktáblát helyeztünk el az egykori gettó falánál, s ugyancsak emléktáblával tisztelegtünk a vészkorszak
idején zsidómentésért Dachauba deportált tatai fõjegyzõ, Dr. Tóth Miklós
emlékének. A Holokauszt 50. évfordulóján a tatai áldozatok tiszteletére emlékkövet állítottunk a volt Zsinagóga
kertjében.
Lendik József, a Tata Barátainak Köre elnöke kezdeményezésére létrehoztuk a Goldberger Alapítványt, amely a
zsidóság történetének kutatását, a zsidó emlékek ápolását tûzte ki céljául.
Idõközben kiváló zsidó emberekkel
kerültem kapcsolatba, új barátságokat
köthettem, amiért hálával tartozom.

Önnek köszönhetõ a tatai zsinagóga külsõ felújítása és az impozáns
megyei Holokauszt emlékmû felállítása. Mi vezérelte e példamutató
cselekedeteket?
2002-tõl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés alelnökeként dolgoztam, és itt folytathattam a Tatán elkezdett munkát. A Holokauszt 60. évfordulójához közeledve javasoltam, hogy a
megyei önkormányzat vállaljon kezdeményezõ szerepet a rendezvények
szervezésében, az önkormányzatok, civil szervezetek programjainak koordinálásában. Nem kapott elég publicitást,
ezért hozom most szóba, hogy elfogadva javaslatomat, a megyei Közgyûlés
határozatban ítélte el a 60 évvel korábban a megyében élt közel tízezer honfitársunk ellen elkövetett gyalázatos bûnöket és fejet hajtott az áldozatok emléke elõtt. A 2004. emlékév programsorozatának fontos eseménye volt az az
egyházpolitikai konferencia, amelyen a
történelmi egyházak vezetõi idézték fel
a zsidóüldözés és a deportálás hazai
eseményeit. Kétségkívül a legnagyobb
jelentõségû vállalkozás a Megyei
Holokauszt Emlékhely létrehozása volt.
Ennek részeként valósult meg tatai Zsinagóga külsõ felújítása, az emlékpark
kialakítása és a Minden idõk mártírjainak emlékére címû szoborcsoport felállítása. Sikerült a tervhez megnyernem
a megyei és a tatai önkormányzat támogatását, sikeresen szerepeltünk a
Nemzeti Kulturális Alap pályázatán és
nagyon sok segítséget kaptunk a különbözõ szervezetektõl, pénzintézetektõl,
vállalkozóktól, civil egyesületektõl.
(Folytatás a köv. oldalon)
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Beszélgetés
Kerti Katalinnal
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Igazi team munka volt, amiben nagyon
sok kollégám és barátom vett részt az
ügy iránti elkötelezettséggel, lelkes tenniakarással. Számomra a közéletben
eddig eltöltött idõszak legjelesebb eseménye volt, amikor a miniszterelnök felavatta Lugossy Mária Munkácsy-díjas
szobrászmûvész megrendítõen drámai
szoborkompozícióját és megnyitotta a
Megyei Holokauszt Emlékhelyet.
Támogatta a megyei zsidó temetõk
felújítását is. Milyen módon tudnak
Ön szerint a közigazgatás szervei
segíteni még, hiszen számos sírkert
ma is szörnyû állapotban van.
Azt gondolom, hogy a temetõk rendezettsége vagy elhanyagoltsága hû képet mutat az egész település anyagi és
szellemi, vagy akár mentális állapotáról
is. Nemcsak a törvényi kötelezés, de a
kegyeleti okok is arra kell késztessék az
önkormányzatokat, hogy rendben tartsák a települések egykori lakóinak
nyughelyét. Különösen fontos ez a zsidó temetõk esetében, ahol a zsidó közösségek kiirtása miatt nincsenek hozzátartozók, akik rendszeresen gondozhatnák a sírokat. Több önkormányzat, a
tataihoz hasonlóan a MAZSIHISZ-al kötött megállapodás alapján megosztja a
karbantartás, felújítás költségeit. A közös teherviseléssel fel lehet számolni a
ma még sokhelyütt tapasztalható méltatlan és szégyenletes állapotokat.
Pár nappal ezelõtt megkapta a
Magyarországi zsidókért díjat. Tavaly a Komáromi Zsidó Hitközség
Kehila- Haver díjban részesítette. Milyen érzésekkel fogadta az elismeréseket?
Mindkét kitüntetés váratlanul ért és
nagyon meghatott. Azt a munkát - talán
nem is megfelelõ ez a kifejezés-, amit
ezen a területen végeztem, sohasem
külsõ kényszerek vagy elvárások motiválták, mint oly sok egyéb tevékenységet. Önként vállalt kötelességemnek
tartom, hogy a többségi társadalomnak
a zsidósággal szemben fennálló súlyos
adósságából személy szerint én is törlesszek valamennyit. Ha ez sikerül, nekem okoz örömet. Ezért inkább én tartozom köszönettel. A díjakat pedig képzeletben megosztom azokkal, akik eddigi
terveimet, tevékenységemet segítették.

Szerencsére egyre többen vannak.
A budapesti díjátadó felidézett egy
gondolatébresztõ történetet. Megosztaná ezt a HH olvasóival is?
A díjátadón azt a telefonbeszélgetést
idéztem fel, amelyet a már említett szoborterv megvalósítása kapcsán folytattam Zoltai Gusztáv úrral, a MAZSIHISZ
igazgatójával.
A szobor kivitelezési munkáihoz kerestem pénzügyi forrásokat, s ebben a
reményben kértem a MAZSIHISZ támogatását is. Zoltai úr két okból utasította
vissza a kérésemet:
nem ad pénzügyi segítséget, mert a
megyei önkormányzathoz hasonlóan a
hitközség költségvetése is szûkös. Másrészt miért várok el anyagi áldozatvállalást egy mártír-emlékmûhöz, amelyet
abban a városban akarnak felállítani,
ahol több száz zsidó férfit, nõt és gyereket embertelen módon megaláztak, kifosztottak, rájuk zárták a vagonok ajtaját
és a halálba küldték õket. A válaszai miatt elõbb mérges lettem, azután - belátva mondatai mély igazságát -, nagyon
elszégyelltem magam. Zoltai úr kimondta azt az igazságot, amit tudnom kellett
volna: ebben az országban mártír emlékmûveket állítani, a zsidó hagyományok õrzéséért anyagi áldozatot hozni
nem a zsidó kisebbség dolga, hanem a
többség nem elodázható feladata.
A közelmúltban újra felmerült a tatai zsinagóga visszaadása a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének. Mit látna szívesen ebben az
épületben?

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a 2006-2010. közötti idõszakra vonatkozó gazdasági tervében
szerepel az a szándék, hogy a megye
visszaadja a Zsinagóga tulajdonjogát a
hitközségnek. Nagyon örülnék, ha ez
megvalósulhatna, s az itt 1976-ban elhelyezett Görög-Római Szobormásolatok Múzeuma új, megfelelõbb és tágasabb helyre költözhetne. Véleményem
szerint egy elõadó- és koncertterem kialakítása méltóbb hasznosítása lenne a
Zsinagógának, s végre helyet kaphatna
a megyei és a tatai zsidóság emlékanyagából összeállított helytörténeti kiállítás is. Természetesen, ha erre igény
jelentkezne, hitéleti célokra is újra alkalmassá tehetõ az épület.
Milyen tervei vannak még a zsidó
temetõk és a Holokauszt emlékének
megõrzése kapcsán?
Nagyon sok teendõ van még! A megyei zsidó temetõk katasztereinek elkészítése, fotódokumentáció összeállítása, a tatai zsidó temetõben található kerámia síremlékek sürgõs restaurálása, a
megyei zsidóság tragédiájának feldolgozása, a tatai áldozatok pontos számbavétele, nevük megörökítése és sorolhatnám. A közeljövõben szeretnénk néhány botló-kõvel megjelölni azokat a tatai házakat, ahonnan ismert zsidó családokat hurcoltak el. És továbbra is szükség lesz olyan rendezvények szervezésére, amelyek az emlékezést, az emlékeztetést szolgálják, és olyanokra is,
amelyek felemelik a szavukat a ma egyre nyíltabb és hangosabb antiszemita
megnyilvánulások ellen.

MELAMED oktatási program
a zsidóságról
A HH elõzõ számában beszámoltunk a Pincus Alapítvány támogatásával
induló MELAMED oktatási programunkról. Az elsõ oktatási nap január 27én, vasárnap lesz (részletes programot a HH januári számában és a jelentkezési lapok hátoldalán olvashatnak).
A program felügyelõbizottsága november hónapban alakult meg az alábbi
összetételben: dr. Schõner Alfréd fõrabbi, az Országos Rabbiképzõ- Zsidó
Egyetem rektora, Tóth Andrea a budapesti Scheiber Sándor Gimnázium és
Általános iskola judaisztika tanára, PaeDr. Marta Gyõriová tanár, az Ester
Szövetség elnöke Kassáról, Oláh János az OR-ZsE és a Lauder iskola
tanára, a komáromi zsinagóga Nagyünnepi I´tentiszteleteinek vezetõje. A
bizottság a program minõségi felügyeletét végzi majd.
Jelenleg a részletes oktatási program kidolgozása zajlik.
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Jövõnk, ami összeköt  a régió oldala
Vezetõségi ülés Pozsonyban
A Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének elnöksége november 4-én tartotta soros ülését a
Pozsonyi Zsidó Hitközség kóser éttermében.
Az ülés témája ezúttal a vallási élet
volt, dr. Frantiek Alexander ügyvezetõ
elnök bevezetõjében rámutatott a hitélet szomorú állapotára. Megoldási javaslataiban egy mobil Chevra Kadisha
szerepelt, a temetések lebonyolítására.
A szövetség támogatni fogja rendszeres Shabati összejövetelek rendezését
a közösségekben. Az egyes hitközségek képviselõi beszámoltak a nagyünnepekrõl, és megoldási javaslatokat tettek a fejlõdésre. A mûködõ hitközségek
száma tízre csökkent, bejelentették az
újonnan alakult közösség, Pöstyén létrejöttét, ahova a jelentõs izraeli turiz-

mus miatt a Chabad Lubavics külön
rabbit delegált. Az ülésen megjelent
Baruch Myers pozsonyi rabbi, aki országos feladatait ismertette és kérte
ezek nagyobb támogatását a vezetés
részérõl. A szövetség megkezdte a felesleges vagyon értékesítését, elsõsorban használaton kívüli ingatlanok és
termõföld került eladásra elsõ körben
70 millió Sk értékben, a további fordulókra is sor kerül hamarosan. Az öszszeg kamatából a rászoruló közösségeket támogatják majd. Dr. Jozef Weiss
irodaigazgató ismertette a szövetség
aktuális tevékenységét. Jozef Turèan a
besztercebányai SOS a temetõkért
központ igazgatója a temetõfenntartás
nehézségeirõl számolt be. A négyévenként esedékes közgyûlést 2008. májusára hívták össze.

Színes izraeli napok Tatabányán
Kedves meghívásnak tettünk eleget,
amikor 2007. november 25-én részt vettünk a tatabányai Szenes Hanna Magyar-Izraeli Baráti Társaság által szervezett Színes izraeli napok címû programon. Az esemény annak a sorozatnak a
része, mellyel a 60 éves Izraelt köszönti a szervezet.
A kertvárosi Bányász Mûvelõdési
Központban tartott programot Sándor
Tamás, a szervezet elnöke nyitotta
meg, majd Schmidt Csaba, Tatabánya
Megyei Jogú Város alpolgármestere,
Izrael állam magyarországi nagykövetségének kulturális ataséja és a helyi
HIT gyülekezet képviselõjének köszöntõje következett.
Az elõadások mellett izraeli képekbõl, és Holokauszt oktatási anyagokból nyílt kiállítás Honnan hová? A Pokolból a Paradicsomba? Címmel, a
szünetben pedig izraeli és zsidó étele-

Az elõadások hallgatósága...

Installáció
a baptista
imaházban
A komáromi baptista gyülekezet
prédikátora Zoltán Kaka a közelmúltban teljes jogú lelkésze lett közösségének. Az installációs szertartást a társegyházak képviselõinek
jelenlétében tartották a komáromi
baptista imaházban. A református
egyház nevében Fazekas László
püspökhelyettes, az evangélikus
egyház képviseletében Miroslav
Harga lelkész, a KZSH nevében
pedig Paszternák Tamás koordinátor mondott köszöntõt.
Komárom városa üdvözlõ szavait
Szabó Béla alpolgármester úr tolmácsolta. A jó hangulatú rendezvény két nyelven, szlovákul és magyarul zajlott. Bízunk benne, hogy
közösségeink kapcsolata a jövõben
is sikeres lesz.
PT

Egyetemisták
a Menházban
Sándor Tamás, a Szenes Hanna MagyarIzraeli Baráti Társaság elnökének köszöntõ szavai

ket lehetett kóstolni. Jelképek és kegytárgyak a zsidó vallásban - Ádám Róbert János bevezetõ elõadása után
Paszternák András tartott prezentációt
Otthonról haza, a Komáromi Zsidó Hitközség tagjainak visszatérése a
Szentföldre címmel. Bartallné Maschl
Ágnes és Mátraházi Ferenc képes élménybeszámolója a mai Izraelrõl és a
jeruzsálemi Yad Vashemrõl szólt.
Szûcs József és Mátraházi Ferenc
minidrámát mutatott be Radnóti Miklós
életérõl, majd a A Rózsa énekei címû
film vetítése után Szilágyi Andorral, a
film készítõjével beszélgethettek a
résztvevõk. Az estet egy fergeteges
Hóra-táncház zárta.
PA

A komáromi Selye János Egyetem és
a KZSH együttmûködése új fázisához
érkezett. November 29-én a harmadéves történelem szakos hallgatók
húsz fõs csapata kereste fel a KZSHt, Simon Attila tanszékvezetõ úr kíséretében. A program a temetõben kezdõdött, ahol Paszternák Tamás mutatta be a sírkertet és beszélt a temetkezési szokásokról. A Menházban a
csapat a zsinagógával ismerkedett,
majd a Wallenstein Zoltán teremben
megtekintették Susi és Péter Scheiner Emlékezések a jövõért  zsidó
Komáromban címû filmjét. A számos
kérdés után a program a Schnitzer
Ármin Mikromúzeumben ért véget.
Az egyetem és a hitközség kapcsolatai tovább bõvülnek, az egyik hallgató ebben a tanévben a komáromi zsidóság történetébõl ír szakdolgozatot,
felvetõdött a Holokauszt oktatás terén
közös konferencia megszervezése is.
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Macesz Maci és Sófár Süni kalandjai
avagy az ifjúság oldala
Izrael egy másik arca, avagy
ötödik utam a Szentföldre
Paszternák András élménybeszámolója

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

Pályázat
A tatabányai Szenes Hanna Magyar-Izraeli Baráti Társaság együttmûködve a tatabányai Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolával valamint a
salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolával emlékvetélkedõt hirdet Izrael állam fennállásának 60. évfordulója alkalmából.

Üdvözlet a Siratófaltól...

Amikor 2007 júliusának elején a Ben Gurion repülõtéren búcsút vettem Izraeltõl a Yad Vashemben eltöltött egy hetes
Holokauszt oktatási kurzus végén, magam sem gondoltam,
hogy alig négy hónap után ismét visszatérek majd Erecbe.
Újra Izrael, de ezúttal kicsit másképp. Munkahelyemrõl indultam el ugyanis másik három kollégámmal, hogy részt vegyünk egy európai uniós együttmûködés keretében szervezett vékonyrétegek jellemzésérõl szóló tréningen, a világhírû haifai Technion Anyagtudományi Tanszékén.
A kora reggeli órákban érkeztünk meg Tel-Avivba, a Földközi-tenger partján húzódó autópálya gyönyörû arcát mutatta ezen a reggelen. Szállásunk az egyetem vendégházában
volt. 20 perc pihenés után, máris csatlakoztunk az Európa
számos országából érkezett hallgatókhoz, hogy részt vegyünk a szervezõk által az oktatási programot színesítõ elsõ kiránduláson.
A 25 fõs kisbusz elõször Akkóba vitt minket, ahol az elmúlt években feltárt archeológiai központban tettünk látogatást, majd a karaván szeráj, a kikötõ és a világítótorony környéke következett. 1994-ben jártam utoljára a városban, így
jó volt ismét viszontlátni Izrael e kicsiny ékszerdobozát. Innen utunk a Kinerethez (Genezáreti tó) vezetett, ahol Jézus
(a csoport nagyrészt nem zsidókból állt) életútjának fõbb állomásait jártuk végig. Olyan helyekre jutottam így el, ahova
az elõzõ négy alakalommal nem sikerült még. Többek között Tagbába és Capernaumba. Az ebédet a tó a Golán lábaihoz közel esõ oldalán, egy kibuc halétteremben költöttük
el. Aki szerette, kipróbálhatta a tó specialitását, a sült Szent
Péter halat. A nap lenyugvó sugarainál felkapaszkodtunk a
Golánra, hogy onnan vegyünk búcsút a Kinerettõl. Megálltunk még a képeslapokról jól ismert keresztelõ helynél, a
Jordán folyánál.
(Folytatás a következõ oldalon)

A vetélkedõ témája:
A zsidó nép története, a mai Izrael állam születése, és
a zsidó nép holokausztja.
Az emlékversenyre 14-18 éves korosztályból 3 fõs csapatok jelentkezhetnek.
Az emlékvetélkedõ háromfordulós.
Az elsõ két forduló írásbeli feladatfüzet megoldása. A vetélkedõ harmadik fordulójába az elsõ két forduló feladatfüzetének megoldása alapján a hat legjobb csapat jut be.
A vetélkedõ idõbeosztása:
Nevezés december 15-ig. Az elsõ Feladatfüzet visszaküldési határideje január 30.
Az elsõ feladatfüzet értékelése és a 2. feladatfüzet kiküldési határideje február 25.
A 2. feladatlap megoldási határideje: március 30.
A szóbeli döntõ helye és ideje: Tatabánya, április 19.
péntek
A döntõbe jutott csapatok értékes jutalomban részesülnek. Az elsõ helyezett csapat és tanára 2008 õszén, egy
háromnapos emlékúton vehet részt. (Krakkó- AuschwitzBirkenau)
A vetélkedõre való jelentkezés az interneten és postai
úton történik.
matra@kola.sulinet.hu Izrael 60 vagy a baráti társaság címe
A jelentkezési lap és a feladatok letölthetõk vagy igényelhetõk az alábbi címekrõl:
www.kola.sulinet.hu Izrael 60
www.madach-starjan.suline.hu Izrael 60
Kérjük, hogy a megoldásokat nagyborítékban küldjék
be az alábbi címekre:
Mátraházi Ferenc történelemtanár
Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán szakközépiskola
2800 Tatabánya, Cseri út 35.
Somodiné Gubányi Gabriella
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola
3100 Salgótarján, Arany János út 12.
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Jeruzsálemi életkép...

Másnap reggel kezdetét vette a képzés. Nagyon magas színvonalú elõadásokat hallhattunk a különbözõ modern vizsgálatokról, melyeknek részletezésétõl most megkímélem a kedves
Olvasót. A délelõtt hallottakat a délután folyamán a laboratóriumokban
tett látogatások egészítették ki. Vasárnap este az egyetem látogatói központjában megrendezett állófogadás
keretében megismerhettük az intézmény történetét, és a világ élvonalába
tartozó legfontosabb kutatási területeket. Kedd este a város szívében, a
Bahai kert alatt elterülõ sugárút egyik
libanoni éttermében került sor a tréning ünnepi vacsorájára. Az ízletes
ételek mellett hamar elrepült az idõ, s
másnap reggel hat órakor már startoltunk is a második kirándulással. A cél
ezúttal Jeruzsálem és a Holt-tenger
volt. A Tel-Aviv felé autópálya egyik pihenõjében reggeliztünk. Jeruzsálembe megérkezni talán a legnagyobb élmény, ami az Izraelbe utazót érheti. A
Latrun mellett futó úton felkapaszkodni a városba igazán megható. A túrát
az Olajfák hegyén kezdtük, ahonnan
az Óváros látképét csodálhattuk meg.
A profi idegenvezetõnk ezután a
Gecsemáni kertbe és a Nemzetek
templomába kalauzolt el. Az Óvárosba
a Siratófalhoz legközelebb esõ kapun
léptünk be, s elsõ utunk a Kotelhez vezetett. Kis cetlieinket kívánságainkkal
mindenki elhelyezhette a falban.
Utunk ezután az arab bazáron keresztül a Via Dolorosához mentünk, hogy
Jézus keresztútján haladva elérjünk a
Golgotához. Megnéztünk az itt emelt
templom különbözõ részeit. A legérde-
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kesebb a tetõn épült etióp falu volt,
ahol egy Ist´tiszteletre is bekukkantottunk. Az arab bazárban kapott szabadidõ után a Jaffa kapumál találkoztunk,
ahonnan busszal folytattuk tovább a
városnézést, a sokak által nagyon várt
Holt-tenger felé. Láttuk a Knessetet,
az Izrael Múzeumot. A Holt-tenger legészakibb csücskének egyik strandján
mártóztunk meg a sós vízben, majd
visszaindultunk Haifára, hogy másnap
visszaüljünk újra az iskolapadokba.
Az egy hét hamar elrepült, a program kötöttsége miatt ezúttal elmaradt,
az izraeli utakba mindig belecsempészhetõ rokon- és ismerõs látogatás.
Tõlük ezúton is elnézést kérek. Néhányukkal ugyan sikerült telefonon beszélni, de ez ugye kicsit más, mint személyesen. Végezetül két kicsi történet.

7
gatásuk során, szeretnének velem találkozni. Fel is vettem velük a kapcsolatot, és kedd este eljöttek meglátogatni a Technionra. Ez nagyon meghatott,
olyan emberek, akiket csak egyszer
láttam, de azóta, rendszeres olvasói a
Hitközségi Híradónak, másfél órát
utaztak, csak azért, hogy támogatásukról biztosítsák a komáromi kilében
folytatott munkánkat. Köszönet nekik
érte!
S a másik történet. Péntek este betértem az egyetem zsinagógájába a
délutáni imán még elég kevesen voltak, de a Kabalat Shabatra megteltek
a sorok
az egyik elõimádkozó rögtön hozott nekem imakönyvet, megkérdezte van-e hová mennem Kidusra Ezt a péntek esti Kabalat Shabatot sosem fogom elfelejteni.

Keresztény emlékek a Genezáreti-tó partján

Weisz Jehosua bácsival (a Nagymegyertõl Jeruzsálemig sorozat szerzõje) beszéltem telefonon, aki megemlítette, hogy Deutschék, akikkel pár
éve ismerkedtem meg komáromi láto-

Találkozó Deutschékkal a Technionon

Ez volt az ötödik izraeli utam, az
utóbbi három évben a negyedik
remélem hamarosan ismét visszatérhetek majd ide.
PA
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A zsidó otthon  a család oldala
Nagymegyertõl Givatayimig  22. rész
Haszelá
Egy forró nyári éjszakán, az
étkezésre hívó gong riasztója ébresztett fel bennünket.
Ahogy kinéztünk, borzadva
láttuk, hogy az ideiglenes
ebédlõ (eredetileg garázsnak lett építve és amíg a tervezett, tágas ebédlõ felépül,
azt helyettesítette) lángban
állt. Hozzá volt építve egy
kis, horganylemezzel fedett
fából készült raktár tele baromfi takarmány zsákokkal.
Ennek folytatása egy magas, ugyancsak fából épített, horgany fedelû hangár,
ami garázsnak és lakatosmûhelynek szolgált. Ott, autó és traktor elemek töltése
folyamán képzõdött szikra
okozta a tüzet. A hangár
mélyén a hegesztõfelszerelés oxigén és acetilén
palackjai álltak. Nehogy az
izzó horganylemezek ráessenek a gyúlékony, robbanékony palackokra, emberek hosszú csáklyákkal húzták le a lemezeket és távolították el a helyszínrõl. Mások, vakmerõen, bementek
az égõ hangárba és kihozták a palackokat. Nem volt
még villany a kibucban,
csak egy távoli lux és néhány szomorú viharlámpa
világította meg a dráma
színhelyét. Két ember (egyikük az autóbusz sofõrje
volt, ami csak az utóbbi napokban kezdett járni a kibbucba, miután az út aszfaltozása befejezõdött) vitt egy
izzó, 3 méter hosszú horganylemezt és a sötétben.
Rátette a palackokra, és
szörnyû robbanás következett. A két sebesültet súlyos
állapotban a kibuc teherautója szállította be a rechovoti (Rehovot) kórházba. A
palackok darabjait másnap

a kibuc távoli részeiben találtuk meg. A bûnös horganylemez elrepült és felgyújtotta a több mint 100
méterre fekvõ pajtát. A víznyomás, mint mindig katasztrófálisan alacsony volt,
mert a víztorony éppen
üres volt. Ha mindez még
nem volt elég, az eldugott,
illegális lõszer, az égõ baromfi takarmány zsákjai között felmelegedett és mint
egy dadogó golyószóróból,
repültek a puskagolyók éppen a csoport irányába,
amely az oltással és men-

a rövidesen születendõ
kibbucunknak, Haszelá, a
Szikla.
1946 nyara végén befejeztük ruchámái elõkészítõ
tartózkodásunkat és néhány
napos szabadság után, a
három csoport tagjai összejöttünk Haifa melletti Kirjat
Chajimban. Ezt a rövid szabadságot, Chajával, Jeruzsálemnak szenteltük. Amennyire tudtuk, megtekintettük a város történelmi nevezetességeit. Ennek a
csúcspontja a hajdani Szentély külsõ, Nyugati Falának

A történet szereplõi... Chaja és Jehosua

téssel foglalkozott. Szerencsére, nem voltak sérülések. A robbanás két sebesültje másodfokú égési sebekkel megúszta az életveszélyes balesetet. Meglátogattuk õket a kórházban.
A kibbuci mozgalom vezetõsége elhatározta és tudomásunkra hozta, hogy a
mi két csoportunkhoz csatlakozni fog egy harmadik
Erec Jiszráéli (palesztinai),
velünk majdnem egyidõs
csoport, akik, vagy itt születtek, vagy itt nevelkedtek. Ez
a három rész fogja alkotni
az új kibbucot. Rendeztünk
találkozókat, ismerkedés
céljából a három csoport között és választottunk nevet

(általában Sirató Fal néven
ismerik) kegyeletteljes meglátogatása volt. Ez a szent
hely a hagyományhû zsidó
házakban nagy jelentõséggel bír. Mindketten mélyen
meg voltunk hatva, mikor
arra gondoltunk, hogy ennél
a gyommal benõtt Falnál
hány ezer zsidó 2000 éve
sírta, panaszolta el bajait és
áhítatosan imádkozott a
Megváltásért! Ide sóvárgott,
azóta, minden zsidó szív.
Mit adtak volna drága, jámbor szüleink, ha itt lehettek
volna!
Kirjat Chajimban volt egy
sátortábor, ahol kezdõ kibbucok tették elsõ lépéseiket", az önálló kibbuci élet-

ben. Ebben a stádiumban a
tagok bérmunkát végeztek
és keresetük, persze, a kibbuc pénztárába folyt be. A
fiúk nagy része a kikötõben
dolgozott, a lányok - könynyûiparban, vendéglõkben
és házimunkában helyezkedtek el. Az én munkám
egy környékbeli kõbányában volt. Chaja nagyon felelõs munkakört kapott, a
konyha és az ebédlõ vezetését. Õ végezte a heti bevásárlást a haifai nagy piacon. Az új chavérjaink, a
helyi csoport tagjai, megismerték és megszerették a
magyar konyha ínyenc falatjait. Az én munkám, a kõbányában nagyon nehéz volt.
Rajtam kívül, a kibbucból,
senki sem bírta sokáig. Egy
ideig velem dolgozott Misa
Aserov, a híres színész is.
Két embernek, együtt, 13
köbméter követ kellett, naponta kitermelni és leszállítani a gépekhez.
Amint említettem, sátrakban laktunk. A táborban
csak egy emeletes ház volt.
Abban volt elhelyezve a kibbuc három csecsemõje, a
könyvelés és a kommúna,
a ruharaktár a varrodával.
Egy téglaalakú sátorban négyen laktak, illetve, egy-egy
házaspár egy zsákvászonnal kettéosztott sátor felében. Ez, persze, nem volt a
legkellemesebb. A padlót
egy homokra terített gyékény képezte. A Mamával
szorgalmasan leveleztünk.
Ez a levelezés áthidalta a
földrajzi távolságot és, fokozatosan, a köztudatban élõ
anyós-võ viszályt. Õ, bennem, az odaveszett fiát találta vissza és én is hasonló
módon válaszoltam meleg
szavaira. Lassanként kezdte felszámolni a jövedelmezõ és befutott üzletét és
háztartását, mert útra akart
kelni Palesztína felé.
(Folytatás a köv. oldalon)

2007. december
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Azokban a hónapokban a
Palesztinában élõ zsidó lakosság éles vitában állt az
angol mandátum helyi képviselõivel és az angol kormánnyal. A hírhedt Fehér
Könyv 1939-ben drasztikusan korlátozta a helyi zsidóság jogait, a település és fõleg a bevándorlás (alijá) terén. A Jisuv (zsidó lakosság) vezetõsége mindent elkövetett a korlátozások megkerülésére. A tilos helyeken
éjszaka állítottak fel kibbucokat, amihez a hatóságok,
még fennálló török törvények
alapján, nem nyúlhattak. (Ez,
persze, csak jogszerûen
megvásárolt területeken történt.) Ugyancsak, a Jisuv
megszervezett illegális aliját
(alijá bét). Miután Európában, de fõleg Németországban, több százezer hazáját
vesztett zsidó tengõdött ideiglenes táborokban. Be akarták õket hozni Palesztinába.
Az angol légierõ és hatalmas
flotta összefogtak, hogy az illegális aliját megakadályozzák. A tengeren üldözték a
rozoga bárkákat, amik hozták a hontalanokat Európa
halászkikötõibõl az Igéret
Földje felé.
A Mama elindult (50 éves

korában!) egy csoporttal,
amit az alijá bét emberei
szerveztek, egy ilyen kikötõ
felé. Ezek Európa déli partjain, Spanyolországtól Jugoszláviáig voltak elszórva. Mama Jugoszláviába került
1946 nyara végén, meglehetõsen viszontagságos vándorlás után. Októberben elindult az aránylag nagy hajó,
4000 összezsúfolt utasával.
Mint minden ilyen hajó, ez is
kapott egy héber nevet,
Kneszet Jiszraél (Izrael
Gyülekezete). Három hetes
hajózás végén, közel Palesztina partjához, az angol flotta
elfogta a hajót és bevontatta
Haifára. Súlyos közelharc
után, az angol matrózok áthurcolták a hajó utasait egy
hadihajóra és elvitték õket a
ciprusi koncentrációs táborukba. Fájó szívvel néztük a
hajót a haifai öbölben a sátortáborunk emeletes házának tetejérõl.
A Mama, dacára a viszontagságoknak és nehézségeknek, optimista és jó kedélyû leveleket írt Ciprusból.
Tréfálkozva dicsérte az ingyenes Bevin féle üdülõt (az
angol külügyminiszter, aki az
alijá bét elleni harcot vezényelte).

Mi és velünk hasonló, fiatal, kezdõ kibbucok türelmetlenül vártuk, hogy az illetékes hatóságok kiszabják
letelepülésünk végsõ helyét,
ahol kibbucunkat felépítsük.
Amint fent jeleztem, az a tábor átmeneti állapot volt. Valóban, 2-3 hónappal a kibbuc
megalakulása után, megkaptuk az utasítást letelepedni az ország északnyugati részében fekvõ, Keresztes kori Dgyiddin vár körüli, vadregényes, sziklás területen. A hely neve, a Hágáná egy mártírja után,
Yechi-Am lett.
A hely nekünk, fiatal idealistáknak, nagyon tetszett.
Megközelítése nem volt
egyszerû. Náháriától keletre
vezetõ útról, egy bizonyos
ponton, le kellett térni és felmászni, egy részben kitaposott ösvényen, a sziklákkal
teleszórt domb tetejére,
ahol az õsi vár romjai uralták a terepet.
Egy éves fogság leteltével
Ciprus szigetén, a Kneszet
Jiszráél hajó volt utasai, közöttük a várvavárt Mama,
megérkeztek Haifára. Elõször az atliti karantén táborba kerültek néhány hétre, onnan Kirjat Smuél, átmeneti

Hanuka után Karácsony elõtt

A fény csodája

ünnepi koncert a zsinagógában
Idõpont: 2007. december 16. vasárnap, 18:00 óra
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme (egykori zsinagóga)
Pontos cím: 9025 Gyõr, Kossuth u. 5.
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület szervezésében
Antal Zsuzsanna & Fisher's Company közremûködésével: Yentl, Hegedûs a Háztetõn
(részletek), Gospel dalok, szólistákkal és szimfonikus zenekarral
Az est házigazdája: Gáti Oszkár Jászai Mari-díjas színmûvész, a Gyõri Nemzeti Színház tagja
Fõvédnök: Borkai Zsolt Gyõr polgármestere
Védnökök: Kiss János balettmûvész, a Gyõri Balett igazgatója
Papp András kulturális osztályvezetõ
· dr. Sági György, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke
Támogató:
· Széchenyi István Egyetem Gyõr
· Gyõri Zsidó Hitközség
Jegyárak: 1600.- Ft (felnõtt)
Kedvezményes jegyár diákoknak érvényes diákigazolvánnyal 900.- Ft. (csak a helyszínen)
Jegyek elõvételben:
Líra Könyvesbolt (Gyõr, Arany János u. 3. Tel: 06 96 319-760)

táborba (az Kirjat Chájim
mellett van, közel a mi kibbuc-táborunkhoz). Már Atlitban (Haifától délre) meglátogattuk, hármasban, Sosával
együtt. A találkozás módfelett megható volt. Mi két és
fél éve, Sosa három és fél
éve vált el tõle. Nehéz leírni a
boldog mosolyokat és az
örömkönnyeket, a drámai viszontlátás folyamán. Nincsen öröm üröm nélkül, ez a
mondás a mi találkozásunkon is igazolódott. Az elpusztult családtagok égetõ-fájó
emléke gyászkönnyeket hozott szemeinkbe. A Mama
mesélte, hogy a családapa,
Ávrahám, a halálmarsban
halt meg, az osztrák határ
közelében; Imre, bátyjuk mint
munkaszolgálatos, az ukrajnai fronton szovjet fogságba
esett és ott tífuszt kapott; férjezett nõvérük, Bözsi, pedig,
másfél éves lánykájával és
Józsi, férjével, Auschwitzban
vesztette életét. A találkozás
öröme mégis felülkerekedett
és boldogan búcsúztunk, közeli viszontlátás ígéretével és
reményével. Kirjat Smuélban
naponta látogattuk. Ott november végéig kellett maradnia.
Weisz Jehosua, Izrael

Teri néni
adománya
Vajnorsky Teri néni Jeruzsálembõl két képpel ajándékozta meg múzeumunkat. Az egyik a komáromi
Makabi sportegyesület felvonulásán készült a 30-as
években, a másik a hagyományos komáromi azkarán
Izraelben, pár évvel ezelõtt. Az új tárgyak már láthatók a Menházban.
Köszönjük.

MAZSIHISZ pályázat
A Magyarországi Zsidó Hitközségek szövetsége
2007. évi pályázatán
200.000 Ft támogatásban
részesítette a KZSH-t.

10

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ

Képekben...

2007. december

Üdvözlet Cfátról
Kedves Barátaink,
Köszönettel megkaptuk a HH novemberi számat és örömmel láttuk
benne a beszámolót a Herzlnapról!
Kellemes chanukai ünnepeket kívánunk, Chag Szameach!
Üdvözlettel
Josef Lustig
igazgató

ENSZ
Holokauszt nap

Az emléktábla avatására érkezõk...

Az ortodox zsinagóga nagyünnepi ülésrendje (az izraeli Deutsch család ajándéka)

A tavalyi kezdeményezést folytatva
az idén is szervezünk megemlékezést az ENSZ Holokauszt nap alkalmából. A programra január 27én délután kerül sor a Menházban.
A meghívót a HH januári számában olvashatják.

A komáromi Selye János Egyetem hallgatói a zsidó temetõben

December 2007
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Krátke správy

Posledné kroky...

Na pamiatku tety Klári Földesovej
V polovièke novembra sa opä stretla hàstka èlenov naej komunity medzi
chmúrnymi múrmi márnice. Boli sme sa rozlúèi s tetou Klárou Földesovou,
ktorá opustila vo veku 84 rokov nau komáròanskú spoloènos. Opä od nás
odila osoba, ktorá patrila medzi pravidelných návtevníkov klasického klubu
alom, kam chodila pravidelne mesaène od konca 90-tich rokov.
Spomíname na jej úsmev, keï sa spolu s priate¾kou tetou Györgyi ponáh¾ali
po ulici Eötvösa do Menházu. V mene komáròanskej idovskej komunity sa
v cintoríne s òou lúèil dr. Vojtech Novák. Mi sa teraz lúèime od naej vernej
èitate¾ky, od aktívnej èlenky naej komunity, nikdy nezabudneme na tetu
Kláru! Spolucítime s jej rodinou.
V mene redaktorov Spravodaja
András Paszternák

Blahoeláme!
Pán hlavný rabín dr. István Domán - bol u nás nieko¾kokrát hosom - oslavoval v novembri v Budapeti 85. narodeniny. Prajeme mu hodne zdravie!
Z príleitosti 70. narodenín blahoeláme známemu spisovate¾ovi, pravidelnému èitate¾ovi Spravodaja Benedek István Gáborovi (BIG)! Veríme tomu,
e naa spolupráca bude aj naïalej pokraèova. Bis 120!
Riadite¾ka naej kancelárie Judit Haasová sa stala opä babièkou. V Izraeli
sa jej narodilo druhé vnúèatko. V mene celého kile a naich èitate¾ov jej aj
touto cestou blahoeláme. Mazl tov!
V USA sa narodilo prvé vnúèa Tomáa Delikáta (Bratislava). Touto cestou
prajeme ve¾a radosti a astia!

Intalácia v baptistickej modlitebni
Kazate¾ baptistickej cirkvi v Komárne
Kaka Zoltán sa nedávno stal duchovným svojej cirkvi. Obrad intalácie
v prítomnosti predstavite¾ov ostatných
cirkví sa uskutoènil v modlitebni. V mene reformovanej cirkvi prehovoril zástupca biskupa Ladislav Fazeka,
v mene evanjelickej cirkvi duchovný
Miroslav Harga, v mene NO koordinátor Tamás Paszternák.

Pozdravné slova mesta tlmoèil viceprimátor Béla Szabó. Slávnostné podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére
vo dvoch jazykoch v slovenèine a v
maïarèine. Veríme tomu, e kontakt
naich komunít bude úspený aj
v budúcnosti.
PT

Poslucháèi univerzity v Menház
Nastala nová fáza spolupráce Univerzity H. Sellyeho v Komárne a medzi NO.
Skupina 20 poslucháèov histórie navtívilo v doprovode vedúceho katedry Attilu
Simona dòa 29. novembra nau NO. Program sa zaèal v cintoríne, kde koordinátor Tamás Paszternák predstavil cintorín a hovoril a zvykoch pri pohreboch. V
Menházi skupina tudentov navtívila synagógu, následne v sále Zoltána
Wallensteina sme im premietli film Susi a Petra Scheinera Spomienky za budúcnos - idia v Komárne. Program sa po mnohých otázkach skonèil v Mikromúzeu
Ármina Schnitzera. Kontakty univerzity a NO sa aj naïalej rozirujú, jeden z
poslucháèov píe diplomovú prácu o histórii idov v Komárne. Nastolila sa mylienka zorganizovania spoloènej konferencie o vyuèovaní Holokaustu.

Y NO získalo novú digitálnu
kameru - zúèastnili sme sa verejnej
súae.
Y Naa kninica sa obohatila novými knihami, za èo ïakujeme
tím, ktorí ich darovali a tie aj pomocou súae.
Y idovský domov dôchodcov Ohel David v Bratislave vydal novú,
farebnú publikáciu o svojej èinnosti, k dispozícii je na sekretariáte
NO.

Dar od tety Teri
Teta Teri Vajnorsky z Jeruzalemu
darovala námu múzeu dva obrazy.
Jeden z nich bol zhotovený v 30. rokoch na manifestácii portového
klubu Makabi v Komárne. Druhý obraz je z Izraelu, z jednej tradiènej azkary. Nové obrazy si u môete pozrie v naom múzeu v Menházi.
Ïakujeme.

Deò Holokaustu
OSN
Pokraèujeme vo vlaòajej iniciatíve,
aj v tomto roku zorganizujeme spomienku v deò Holokaustu vyhláseného OSN. Program organizujeme
na 27. januára v Menházi.
Pozvánku si môete preèíta v januárovom èísle Spravodaja.

Maces v roku
2008
Prosíme Vás, aby ste do 10. januára
2008. oznámili na sekretariáte NO
potrebu macesu, macesovej múèky a
vína na sviatky Pesachu v roku 2008.
(Tel: 7731-224, e-mail: menhaz@
menhaz.sk)

Macesz 2008
A 2008. évi pészachi ünnepekre kérjük, hogy macesz, macesz liszt és
bor igényüket 2008. január 10-ig
szíveskedjenek jelezni a titkárságon.
(Tel: 7731-224, e-mail: menhaz@
menhaz.sk)
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STETL  kultúrna príloha Spravodaja
Predstaví sa vám Zoa Vyoralová,
pracovníèka Sochnutu v Prahe
Zoa Vyoralová, narozená 1950
v Brnì, paradoxnì za svobodna
Nìmcová, rodné jméno maminky
bylo Dora Hrurwiczová, její rodièe
byli z Lode, take vekeré pøíbuzenstvo z maminèiny strany jsem nemohla poznat. Mám dvì dospìlé dìti, syn Petr ije od roku 1999 v Izraeli, nyní se enou a synem pracovnì
v Moskvì. Dcera ije na Moravì.
Moje pùvodní povolání je porodní
asistentka a kromì porodnice jsem té
pracovala v Brnì na radnici a v obchodní spoleènosti.
Od roku 1998 pracuji pro idovskou
agenturu a posléze i pro idovský
národní fond.
Hlavní èinnost Sochnutu - idovské
agnetury je pomáhat vem lidem, kteøí
mají idovský pùvod a právo návratu (tj.
alespoò jeden prarodiè se narodil jako
id a idem zùstal ) vystìhovat se do
zemì pøedkù, to znamená "udìlat Alyia
"( vzestup nahoru ).Samozøejmì to není
jediná èinnost, máme kurzy moderní
hebrejtiny nejen v Praze, zajiujeme
stáe, pobyty v kibucech, studia v Izraeli.
Nìkolik let ji probíhá Taglit - Birthright Israel, kde se sejdou 2x do roka
mladí lidé z Èeské i Slovenské republiky. Podmínkou úèasti tohoto pozná-

vacího zájezdu je:právo návratu (nutno
doloit ), vìk do 27 let, a dotyèný nikfdy
nebyl v Izraeli na organizovaném zájezdu, tj. za rodinou nebo samostatnì to
nevadí, ale ji od O nebo koly apod.
to u nejde.V roce 2008 bude tento
zájezd od 7. do 17.2.2008.
Co se týká vystìhování do Izraele,
tyto poèty jsou velmi nízké z obou
republik, spíe máme hodnì mladých,
kteøí se úèastní programu MASA a
studují tam.
Nyní bych Vám ráda pøedstavila organizaci KKL - Keren Kayemeth Leisrael =
idovský národnífond, který byl zaloen
v roce 1901 v Basileji za úèelem shromaïování penìz na výkup pùdy jetì
od osmanských Turkù a její pøípravu pro
uteèence z bývylého Ruska a Evropy.
Od zaloení Státu Izrael KKL se zabývá
výsadbou lesù a zelenì, péèi o vodu a
rekultivaci pùdy. Roènì napø. vysadí
nìkolik miliónù stromù a pravdìpodobnì je i nejvìtí ekologickou neziskovou
organizací na svìtì.Èeské poboèce
KKL-JNF (Jewish National Fund) se
podaøilo uskuteènit dávný sen mnoha
obyvatel Èeské i Slovesnké republiky a
zaloit ná národní Èeský les v Negevské pouti v oblasti Jatir. Myslíme si,
e nic nebrání k tomu aby se les mohl
jmenovat Èeskoslovenský, tak jak dod-

nes existuje v Izraeli Spolek èeskoslovenských idù.
Chystám se v listopadu pøijet do Bratislavy abych se mohla osobnì pøedstavit na FO i O Bratislava a event.
se domluvit na rozíøení naeho pùsobení i na Slovensko pøes dobrovolné
spolupracovníky z jednotlivých O, tak
jak zo ji funguje u nás.
Pøítí rok chystáme 2 velké akce.
Péèí KKL je pøeloena kniha vzpomínek generála Avigdora Kahalaniho
o tankové bitvì v roce 1973, prezentaci
bychom chtìli udìlat na Svátek stromù
ve spolupráci s ministerstvem obrany.
Celý výtìek pak pùjde na zosíøení
naeho lesa.
V kvìtnu potom velký komponovaný
poøad pod hlavièkou KKL - Izrael a my,
stromy.
t

Prezidentka Zdruenia Ester
predstaví sa Vám PaeDr. Marta Gyõriová z Koíc

Narodila som s a v Koiciach
v roku 1947 rodièom, ktorí obaja
stratili svojich najbliích v Auschwitze, vrátane svojich manelských
partnerov aj detí. Mamka mala dve
deti a otecko 3 deti. Poznaèení nesmiernym ia¾om a smútkom sa rozhodli uzavrie nové manelstvo. Z
toho to manelstva sa narodil aj
môj brat Alexander, ktorý bol aj jeden èas spoluiakom rektora idovskej univerzity hlavného rabína
dr. Alfréda Schõnera v Budapesti.
Od roku 1969 ije v Izraeli a je
astným starým otcom 5 vnúèat.
Vyrastala som v prísne ortodoxnej

idovskej rodine, moji rodièia nestratili
vieru v idovské náboenstvo a k tomu
viedli po celý ivot mòa aj môjho brata.
Zachovávali sme prísne kóer stravu,
mali sme vade mezuzy, a vetky idovské sviatky sme svätili aj v èase
prísneho komunizmu. Do pamäti sa mi
vryli navdy prekrásne abatové veèery
s barchesom, ktorý piekol otecko.
Po ukonèení Pedagogickej koly
som pracovala ako uèite¾ka, neskôr
riadite¾ka základnej koly. Svoju prácu som zavàila ako inpektorka na
Odbore kolstva.
Mám dvoch synov, Peter, ktorý ije v
Prahe a Róbert, ktorý je v Koiciach.

Obaja sú enatí a majú deti. Po roku
1989 som zaktivizovala idovské eny
nielen v Koiciach ale na celom Slovensku.
(Pokraèovanie na strane 4.)
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Prezidentka Zdruenia
Ester
(Pokraèovanie zo strany 3.)
Organizovala som prvé Celoslovenské
stretnutie idovských ien, ktoré sa
uskutoènilo v iline. V roku 2000 som
bola iniciátorkou zaloenia obèianskeho zdruenia Zdruenie ESTER.
Si jednou z najaktívnejích èlenov idovského ivota na Slovensku. Aké významné podujatia si organizovala v minulosti, a aké plánuje v budúcnosti?
Je toho dos, nieko¾ko medzinárodných stretnutí a konferencií idovských
ien na Slovensku, Európske dni
idovskej kultúry, u VIII. Dni idovskej
kultúry v Koiciach, Spomienkové
tryzne v Poprade z príleitosti prvých
transportov idovských ien zo Slovenska do koncentraèných táborov,
pripomenutie si Jom Hasoah, koncerty
idovskej hudby, výstavy kníh idovských autorov, besedy so spisovate¾mi
napr. s Jehudom Lahavom, Petrom
Salnerom, semináre o idovskej kultúre, histórii, holokauste pre vybraných
pedagógov celého Slovenska, workshopy pre tudentov a iakov kôl,
Celoslovenské stretnutie idovskej
mládee v Komárne. Organizovala
som návtevu prezidentky Celosvetovej organizácie idovských ien ICJW
v Koiciach, mnostvo workshopov,
prednáok a besied pre vzdelávacie a
kultúrne intitúcie.
Momentálne mám rozpracované
projekty, ktoré sú zamerané Na Dni
idovskej kultúry, projekt Otvorené
dvere (Cyklus prednáok, tvorivých
dielní, besied, tematicko- .vzdelávacích exkurzií pre pedagógov a tudentov Strednej koly úitkového
umenia v Koiciach). Tento projekt by
sa mal ukonèi výstavou umeleckých
prác týchto tudentov, ktoré by vznikli
na základe ich získaných nových poznatkov, informácií a pocitov o idovskej kultúre a histórii. Poèas celého
nasledujúceho obdobia naïalej organizova besedy a semináre.
Prosím a, aby si predstavila
èitate¾om Spravodaja Zdruenie
Ester.
Zdruenie ESTER je jednou z o 44
poboèiek celosvetovej organizácie
idovských ien ICJW. (International
council of Jewish women). Táto orga-
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nizácia zaèala svoju èinnos ete pred
II. svetovou vojnou. Èinnos naej organizácie zaèala niekedy po 1989 roku
ete pod hlavièkou Klub ien pri NO
v Koiciach. A od roku 1999 sme s a
pretransformovali na obèianske zdruenie, nako¾ko nae aktivity si to vyadovali. Názov organizácie ESTER je odvodená od krá¾ovny ESTER, ktorá bola
múdra a krásna a zachránila svoj idovský národ pred skazou.
Snaím s a v tejto organizácii pôsobi aktívne a dôstojne prezentova idovské eny na Slovensku. Na celosvetových konferenciách prezentujem
ivot dnených idovských ien v naej spoloènosti. Základným cie¾om
Zdruenia ESTER je podpori vestranný, osobnostný a kultúrny rozvoj
eny v rodinnom a spoloèenskom
ivote, repektujúc svoje tradície a
históriu. rozvíja úctu k svojim tradíciám a ku kultúrnemu dedièstvu,
vytvára priestor pre záujmovú èinnos, umelecké, kultúrne a oddychové
aktivity, podporova priate¾ské vzahy
medzi enami vetkých krajín sveta,
vystupova proti rôznym formám
diskriminácie, intolerancie, prejavom
diskriminácie a antisemitizmu, realizova vzdelávacie aktivity, rôzne kurzy,
sledova dodriavanie vetkých práv
ien, detí, rodín v súlade u s prijatými medzinárodnými dohovormi, Listinou základných ¾udských práv a
slobôd, Ústavou SR, spolupracova
so enskými a programovo príbuznými organizáciami, spolkami a zdrueniami v SR i zahranièí pri plnení úloh, umoni a podporova èinnos
svojim zástupkyniam pri celoslovenských a medzinárodných aktivitách,
pomáha riei osamelým pecifické
problémy, rastúce s pribúdajúcim vekom, poskytova príleitos zbavi sa
traumatu tých, ktorí preili Holocaust
Ako bývalá podpredsedníèka
Svetovej organizácia idovských
ien, aké sú pod¾a teba úlohy modernej idovskej eny?
Táto problematika je èasto obsahom
aj mnohých konferencií a stretnutí.
Moderná idovská ena má rovnaké úlohy v osobnom aj spoloèenskom
ivote ako eny iných národností, národnostných menín a náboenstiev.
Práva ien a dievèat sú v modernom
svete chápané ako integrálna, nescudzite¾ná a neoddelite¾ná súèas univerzálnych ¾udských práv a z toho vyplývajú aj jej úlohy.

ije v Koiciach, ako vidí súèastnos a budúcnos idovskej komunity v tvojom meste a na celom
Slovensku?
Èasto som sa zaoberám touto otázkou. idovské komunity na Slovensku
vyvíjajú nemalé úsilie na zachovanie
komunít so vetkým, èo k tomu patrí.
Ale musím kontatova, e realita je
nie najoptimistickejia, vymierajú nám
starí èlenovia obcí, ktorí drali idovský ivot a generácia stredného
veku aj mladia svoju príslunos k
idovstvu vidí skôr ako zachovanie
kultúry. Ve¾mi negatívnu úlohu tu
zohral Holokaust, je neodkriepite¾né,
e pri strate to¾kých idov sa idovské
komunity na Slovensku nevedeli a
nevedia spamata, èo nebudem rozobera, pretoe je to známe. Negatívnu
úlohu tu zohralo aj vysahovanie a tie
asimilácia. Mám obavy, e nae synagógy sa stanú iba pamatníkmi alebo
nejakými kultúrnymi intitúciami.
V minulosti sme aj spolu organizovali stretnutia pre mladých. Pokraèuje aj naïalej v tejto práce?
Rada by som ete organizovala,
alebo sa spolupodie¾ala na organizovaní stretnutia mladých. Veï èo môe
by krajie ako poh¾ad na synagógu
plnú mladých ¾udí ako to bolo na stretnutí v Komárne, ktoré sme spolu organizovali.
Blíi sa sviatok svetiel, Chanuka.
Ako bude oslavova? Èo je odkazom sviatku pod¾a teba?
Chanuka patrila od mojho detstva
ku krásnym sviatkom a chví¾ami preitých s Chanukiou na okne so zapálenými svieèkami a s hrou driedele .
Zdruenie ESTER, organizuje 9.
decembra Chanukové stretnutie pre
vetkých èlenov idovskej komunity
v Koiciach s kultúrnym programom,
tradiènými ikami. Dúfame, e po
spoloènom zapálení Chanukových
svieèok si kadý odnesie domov v
srdci kúsok toho svetla a tepla.
Nech toto svetlo svieti nám vetkým
ako lampá na ceste udriavania si
svojich krásnych tradícií.

Y

ZALOENÉ V ROKU 5756

DECEMBER 2007. 

KISZLÉV-TÉVÉT 5768.

MESAÈNÍK NO V KOMÁRNE

V. ROÈNÍK 12. ÈÍSLO

SPRAVODAJ

hb

OBSAH ÈÍSLA:
Y Zázraky sa dejú poobede... Y Obnova Menházu Y Vzdelávací program Melamed Y
Prezidentka Zdruenia Ester Y Intalácia v baptistickej modlitebni

Zázraky sa dejú poobede...

Odhalenie pamätnej tabule a Chanukové posedenie v Komárne
Chanuka roku 5768 pre èlenov a priate¾ov naej komunity obsahovala dva
programy. V nede¾u poobede 9. decembra sme sa stretli na jednom zaujímavom mieste, pri vchode do bývalej
ortodoxnej synagógy, kde je teraz
Domov dôchodcov. Prili sme tam
preto, aby na budove, ktorá oslavovala
100. narodeniny sme odhalili pamätnú
tabu¾u.
Na zaèiatku, koordinátor Tamás
Paszternák pozdravil prítomných,
medzi ktorými sme uvítali prvého tajomníka Ve¾vyslanectva MR v Bratislave pána Lajosa Váradiho, primátora
mesta Komárno MUDr. Tibora Basternáka, viceprimátorov mesta dr. Evu
Hortai a Bélu Szabó, poslancov mestského zastupite¾stva, evanjelického farára Miroslava Hargaa, tudenta idovskej univerzity, budúceho rabína
Gábora Fináliho, Gábora Várnaiho,
riadite¾ku Domova dôchodcov Evu
Ipóthovú. Po úvodnom speve Gábora
Várnaiho, sa so svojimi mylienkami s
nami podelil Gábor Fináli. V mene
mesta Komárno spomínal primátor
MUDr. Tibor Basternák. Predseda
NO Anton Pasternák uzatvoril prvú
èas slávnosti. Pamätná tabu¾a u
ve¾mi dávno bola snom naej komunity. Na jej vyhotovenie prispela Nadácia Szülõföld (Rodná zem) a Csemadok. Vyrobili ju v komáròanskej spoloènosti Boldi pod vedením Baltazára
Ryavého. Preklad do hebrejèiny urobil hlavný rabín dr. Alfréd Schõner, do
slovenèiny Magda Vadászová. Tabu¾u
odhalil primátor mesta, pani riadite¾ka
domova a predseda NO. Po odhalení
nasledovalo poloenie vencov.
Pani riadite¾ka Eva Ipóthová nám
predstavila tie èasti budovy, ktoré boli
vytvorené zo synagógy postavenej v
roku 1907, mali sme monos nahliad-

nu do jedálne na prízemí (bývala
dolná èas) a boli sme na poschodí
v spoloèenskej miestnosti (galéria synagógy).
Poobedòají program pokraèoval
v Menházi, kde nai hostia sa s radosou preli po obnovenej chodbe. Pre
nás to bol dobrý pocit, e vedenie
mesta a predstavitelia ve¾vyslanectva
prili na nae Chanukové posedenie.
Boli prítomní aj nai priatelia z Maïarska, ktorých u povaujeme za
èestných èlenov klubu alom.
Po otváracom slove Andrása Paszternáka, Gábor Várnai zapálil farebné
svieèky a zaspieval modlitby. Gábor
Fináli hovoril o význame sviatku, jeho
mylienky a uèenia uchvátili prítomných.
Spomenuli sme si na nedávno zosnulú tetu Kláru Földesovú. Nasledovalo prekvapenie: mali sme monos si
pozrie prezentáciu o Izraeli na naom
novom digitálnom projektore.
Touto cestou ïakujeme Judite
Haasovej a Antonovi Pasternákovi za
ich pomoc, nako¾ko bez ich pomoci by
Zázraky zostali iba snom.
p

Obnova
Menházu
V novembri sa splnila jedna naa
predstava. Najhoria èas Menházu
bola u dlhé roky chodba. Vïaka stabilnej finanènej situácii NO, sme
mohli zaèa s èiastkovou rekontrukciou. Práce prebiehali v rekordnom
tempe - trvali dva týdne. V prvej
fáze bolo odstránené staré, 110
roèné elektrické vedenie, namontovali sa nové osvet¾ovacie telesá
(tieto sa neskorie zabudujú do
zníeného stropu). Vymenili aj staré
poplané zariadenie. Druhý týdeò
sa pokraèovalo v murárskych prácach a nasledovalo ma¾ovanie. Pri
vchode v esuholníkovej èasti sa
ruová farba nahradila modrou farbou pripomínajúcou Izrael, obnovili
sme aj dlhú vnútornú chodbu.
Posledná fáza bola natieranie a
oprava rozbitých okien (máme naplánovanú ich úplnú výmenu). Práce
koordinoval Zoltán Kollár. Touto cestou ïakujeme jemu a spolupracovníkom za pomoc. Obnovené priestory odovzdáme pri Chanukovom
posedení.
PT

Vzdelávací program MELAMED
V predchádzajúcom èísle sme u písali o vyuèovacom programe MELAMED,
ktorý sa realizuje s podporou nadácie Pincus. Prvý deò vyuèovania bude v
nede¾u 27. januára (podrobný program uverejníme v januárovom èísle
Spravodaja).
V novembri bola zaloená dozorná rada programu. Jej zloenie: hlavný rabín
dr. Schõner Alfréd, rektor idovskej univerzity v Budapeti, Andrea Tóth profesorka judaistiky budapetianskeho gymnázia a základnej koly Sándora
Scheibera, profesorka PaeDr. Marta Gyõriová, predsedníèka Zdruenia Ester
z Koíc, profesor János Oláh, idovská univerzita, Lauderova kola - kadoroène vedie bohosluby na Vysoké sviatky v naej synagóge. Dozorná rada má
za úlohu kvalitatívny dozor programu.
Prebieha vypracovanie podrobného programu výuky.

