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

Mártírnapi meghívó

h´´b

(Simon Peres)

Az Auschwitz
album
A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton
hív meg minden érdeklődőt a budapesti Holokauszt Emlékközpont „Auschwitz
Album” című kiállításának megnyitójára, melyre 2009. június 7-én 16:00-kor
kerül sor a Selye János Gimnázium aulájában (Király püspök utca).
A tárlat június 16-ig tekinthető meg.

Hátizsákkal
a Szentföldön

Megemlékezés Nagymegyeren
Nagymegyer önkormányzata és a KZSH közös szervezésében az idén is emlékezünk a Vészkorszak áldozataira. Június 14-én, vasárnap 17:00-kor a Városi
Művelődési Központ (a pozsonyi főút mellett) falán elhelyezett emléktáblánál Megyes Pál rabbijelölt mond ünnepi beszédet. Közreműködik: Biczó Tamás, a Frankel Zsinagóga kántora.
Minden emlékezőt szeretettel várnak a szervezők!

Szólnak a szirénák… – Yom Hazikaron a
Siratófalnál. Paszternák András élményekkel teli beszámolóját lapunk 5. oldalán olvashatják.

Támogatónk
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Matyi bácsi emlékére
Hosszú betegség után elhunyt nyitrai olvasónk, a helyi kile előimádkozója,
Rujder Márton, mindenki Matyi bácsija. Ameddig tehette, sokszor látogatott
el Komáromba, a KZSH rendezvényeire és rendszeresen támogatta lapunkat. A régió közösségeinek részvételével megtartott gyászszertartáson Zeev
Stiefel pöstyéni rabbi, Dr. Pavol Schwartz, a Nyitrai Zsidó Hitközség elnöke
és Saltzman Tamás, az Érsekújvári Zsidó Hitközség képviselője búcsúztak
az elhunyttól az érsekújvári temetőben.
Emlékét örökre megőrizzük!

Izrael 2010
A Komáromi Zsidó Hitközség 2010 tavaszán (április második fele, a Függetlenségi nap – Jom Haacmaut környékén) izraeli utat szervez megfelelő számú érdeklődő esetén. Az egyhetes, önköltséges utazás során terveink szerint végigjárjuk az ország jelentősebb nevezetességeit, találkozunk a városunkból elszármazottakkal is. Az útra bárki jelentkezhet vallási, hovatartozástól függetlenül. Kérjük
az érdeklődőket, hogy előzetes részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék
a kile@menhaz.sk címen vagy a KZSH titkárságán, mivel ennek függvényében
kezdjük meg a részletes program kidolgozását és az út szervezését.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérjük a támogatását!
Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetõsége szerint támogassa a Komáromi Zsidó
Hitközség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetõnk felújítását.
2008. január 1-tõl támogatását az alábbi bankszámlaszámokra küldheti (támogatás személyesen a KZSH titkárságán és csekken is lehetséges):
Korona és devizaszámlák egyaránt!
Belföldi átutalás Szlovákiából:
26384962/0900 – Slovenská sporite¾òa vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia
Nemzetközi átutalás külföldrõl:
A KZSH címe: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501
Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962
SWIFT: GIBASKBX
Bakunk címe: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804
SWIFT: OTPVSKBX
Bankunk címe: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno
Köszönjük!
Magyarországi olvasóink figyelmébe: Kedves Olvasónk!
Kérjük, hogy az egyházaknak adható személyi jövedelemadója 1 százalékát a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) részére ajánlja fel a 0358as technikai számon. A MAZSIHISZ rendszeresen támogatja a KZSH munkáját!
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Faliújság
rövid hírek
 A HH-t, a KZSH-t és a Shalom klubot támogatták: Reisz Erzsébet (Dunaszerdahely), Weisz Józsua és dr. Avraham Weisz (Givatayim), dr. Wágner
Jánosné (Nagykanizsa), Hanák Éva
(Párkány), Deutsch Valéria (Érsekújvár) és anonimitásukat kérő adományozók. Köszönjük!
 Május 5-én a budapesti Scheiber
Sándor Gimnázium és Általános Iskola 8. osztálya látogatott a Menházba Forgács Éva tanárnő vezetésével. A múzeumban és a zsinagógában Haas Judit irodavezető és
Paszternákné Kertész Zsuzsanna
kalauzolták a csoportot.
 Május elején Komáromba látogatott
Miloš Žiak, a Szlovák- Izraeli Kereskedelmi Kamara elnöke és Pavol Nágel Pozsonyból, akik a szeptemberben Zólyomban felavatandó Nemes
Lelkek Parkjával (Park ušľachtilých
duší) – a zsidómentők emlékművévelkapcsolatban tárgyaltak. Útjuk során
megbeszéléseket folytattak Mácza Mihály helytörténésszel, Számadó Emesével, a Klapka György Múzeum igazgatónőjével és Pasternák Antallal, a
KZSH elnökével. További információ:
www.ilcham.sk

 Május 25-én Pozsonyban kerül sor a
Goethe Intézet és a Menorah Alap közös szervezésében a szlovák és a német zsidó kulturális örökségről szóló
konferenciára.

 Június utolsó hétvégéjén az elmúlt
évek hagyományait követve ismét
megrendezik Debrecenben a magyarországi és a határon túli hitközségek találkozóját. A Komáromot képviselő csoportba május végéig lehet jelentkezni a
titkárságon.
-p-
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TRADÍCIÓ - a komáromi zsinagóga hitéleti oldala
Komáromi
Napok
Április végén, május elején Komárom
legnagyobb kulturális fesztiváljára, a
Komáromi Napoka. Az elmúlt évek hagyományait követve a Komáromi Zsidó
Hitközség az idén is bekapcsolódott a
rendezvénysorozatba. Április 26-án,
vasárnap délután ismét kinyíltak a
Menház kapui és minden érdeklődő
számára megtekinthette a zsinagógát
és a Schnitzer Ármin Mikromúzeumot.
A zsinagógában Megyes Pál rabbijelölt, a múzeumban Paszternák András
volt az idegenvezető.
Fél háromra teljesen megtelt a zsinagóga, ekkor kezdődött a Dávid Klezmer Quintet és Klein Judit koncertje,
melyen csodálatos héber és jiddis dalok hangzottak el. A budapesti művészek nagy sikert arattak. Az esemény a
Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete támogatásával jött létre. Dr.
Krasztev Péter igazgató úr és munkatársai segítségét ezúton is köszönjük.
Elmondhatjuk, hogy számos komáromi és környékbeli érdeklődőt vonzott
programunk, ezért terveink szerint a jövőben is szervezünk majd hasonlókat.

Klein Judit és a Dávid Klezmer Quintet

Teltház a zsinagógában…

Kehila és Kehila Haver Díj 2009
A Zsidó Kultúra Európai Napján
(szeptember 6., vasárnap) ebben az
évben is átadjuk a Kehila és a Kehila Haver díjakat.
Kehila díjban olyan zsidó személyek
részesülhetnek, akik sokat tettek a régió zsidó közösségi életének fejlesztéséért, fenntartásáért. Kehila Haver dí-

jat azon nem zsidó embereknek adományozunk, akik példamutató tevékenységükkel segítették a zsidó közösségek munkáját vagy a Holokauszt
áldozatok emlékének ápolását.
Olvasóink javaslatait a díjazottak
személyére június 30-ig várjuk a
KZSH elérhetőségein.
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Jövõnk, ami összeköt

– a régió oldala

Ács szembenézett a múltjával
Nagy esemény helyszíne volt Ács
2009. április 19-én. Deutsch Róbert
főrabbi és Schwezoff Dávid kántor
avatta fel az Ácsról elhurcolt 80 személy és az Ácson, a helyi nyilasok
által halálra vert 16 budapesti lakos
tiszteletére emelt emlékkövet.
A személyek kutatása, az emlékhely létrehozása, az avató műsor szervezése hosszú munka eredménye.

ler Miksa. Az Ellenállók és Antifasiszták
képviseletében Szentgyörgyi László, a
Komárom megyei szervezet elnöke rótta le tiszteletét a mártírok előtt.
A Holokauszt Dokumentációs Központ nevében Pécsi Tibor köszönte meg
a kitartó munkát, és további neveket tartalmazó listát nyújtott át a Társaságnak.
Megható volt Ábelesz Kálmán részvétele, akinek a 18. században az ük-

Deutsch Róbert főrabbi és Schwezoff Dávid kántor az ácsi emlékműnél

Ácson 1944-ben szűnt meg a hitközség, Krausz Simon, Kemény Ármin vezetők és a teljes tagság deportálásával.1973-ban még volt az utolsó temetés a zsidó temetőben, Lőwy Malvin
nénit temették. Azóta Ácson megszűnt
minden hitközségi élet. Ez már önmagában véve is fontos eseménnyé teszi
a múlt vasárnapot.
A megemlékezésen részt vett Villányi
Tibor, Paszternák Antal és Einhorn
László, a győri, az észak-komáromi és a
tatai hitközségek elnökei, valamint
Paszternák Tamás koordinátor és Wink-

ükapja volt Ács első rabbija! Unokájával együtt érkezett Londonból az emlékmű avatására.
A Bálint étterem tele volt vendégekkel,
szimpatizánsokkal, jóakaratú ácsiakkal.
Az katolikus plébános, Varga Imre, és a
református lelkész, Gerecsei Zsolt is
megtisztelte a rendezvényt.
A testületből Csöbönyei Imre polgármester, Csányi Józsefné alpolgármester, és Varga József Károly képviselő
fogadta el meghívásunkat. Nehezen
magyarázható a testület többi tagjának
távolmaradása a rendezvényről.

A felemelő zsidó gyászszertartás
előtt a Bálint étteremben volt emlékező műsor.
Dr. Petrasovits Anna, az Ács Városért Társaság elnöke megnyitó szavaiban kiemelte, hogy olyan honfitársaink
előtt tisztelgünk, akik Magyarországot
édes hazájuknak szólították, írott és
íratlan szabályait betartották, anyagi és
szellemi gyarapodásához hozzájárultak. Izraelita vallású, magyar nyelvű és
tudatú honfitársaink voltak. Az ellenük
elkövetett bűn nagysága és mélysége
olyan, amely kívül esik a bűnbocsánat
és kiengesztelődés minden pszichológiai értelmezésén, minden erkölcsi és
valláserkölcsi dimenzióján.
Az áldozatok nevének felolvasása a
helyieket őszintén megindította.
A műsorban Farkas Katalin operaénekes, Vincze Gábor Péter és Schwimmer János, a Győri Nemzeti Színház
művészei működtek közre.
A műsor után számos szemtanú és
leszármazott emlékezett.
Az emlékezés teljes anyaga letölthető a Társaság honlapjáról: www.acsvartar.hu

Mártírnapok
a régióban
Június 7.
Esztergom 11:00 óra, temető
Június 14
Székesfehérvár 11:00 óra, temető
Salgótarján 11:00 óra, temető
Tata 10:00 óra, temető-emlékmű
Tatabánya 11:00 óra, temető-emlékpark
Június 21.
Győr 11:00 óra, Szigeti úti temető
Június 28.
Vác 10:00 óra, zsinagóga
Veszprém 10:00 óra, temető
Július 5.
Szombathely 11:00 óra, temető
Keszthely 11:00 óra, zsinagóga
Július 12.
Sopron 11:00 óra, temető
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Izrael 61 – Hátizsákkal a Szentföldön
Április végén vállunkra vettük hátizsákunkat, elindultunk Izraelbe. Mindig
nagy élmény megpillantani a repülőből Tel-Aviv partjait és leszállni a Ben
Gurion repülőtéren. Yom Hazikaron, az izraeli hadsereg elesettjei emléknapjának kezdetén érkeztünk Jeruzsálembe.
Miriam Neiger Fleischmann, komáromi származású festőművésznőnél vendégeskedve hallottuk a nyolc órakor
megszólaló szirénákat, melyek az
egész ország számára jelezték, Izrael
nem feledi el azt a több mint 22000 katonáját, akik 1948 óta életüket adták az
ország békéjéért. Másnap a terrorizmus áldozataira emlékeztek, a 11-kor
felharsanó szirénák hangja a Siratófalnál ért minket, két percre ismét megállt

risztikai attrakcióinak kicsinyített mását
építették fel. Mindezt az autópályákon
száguldó autók, táncoló, síelő emberkék, felszálló repülők és Haifa felé robogó vonatok teszik még élethűbbé.
Visszafelé betértünk Negba kibucba,
ahol az 1990-es évek második felében
bekövetkezett tragikus katonai helikopter balesetben elhunyt 73 katona emlékére alakítottak ki egy kis emlékparkot.
A Földközi-tengertől utunk a Vörös-

Holczer Palival Beer Sheván futottunk össze

az élet. A Kotel után az óváros zsidó
negyedében sétáltunk, majd Vajnorsky
Teri néninél ebédeltünk. Délután Miriammal jártuk körbe a várost, különböző kilátóhelyekről gyönyörködtünk Jeruzsálem szépségében. Az estét a belvárosban tartott ünnepségen töltöttük,
több ezren voltak a város főutcáján,
köszöntve a 61 éves országot.
Szerda reggel Askhelonba utaztunk,
a tengerparti városka buszpályaudvarán már várt ránk Yossi Mondschein, a
lapunkban rendszeresen író Orna
Mondscheinek a férje. A kedves fogadtatásért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Izraelben hagyomány
vált, hogy a családok kerti összejöveteleken ünneplik a Függetlenség napját. Askheloni rokonainknál mi is belekóstolhattunk az ünnepnap ezen részébe. A közösen eltöltött órák után
Safir moshavba utaztunk. Felkerestük
a helyi nemzeti parkot, jártunk a Latrun
melletti MiniIsrael parkban, ahol az ország legfontosabb épületeinek és tu-

tengerhez vezetett, egy kis kitérővel
Beer Shevan, ahol találkoztunk Holczer Palival és feleségével. Eilaton nagy
élmény volt megmártózni a Mózesnek

Miriam Neiger-Fleischmannal Jeruzsálemben találkoztunk

szétnyíló tengerben, az obszervatórium
üvegablakain keresztül bepillantani a
tengeri korallzátonyok tarka világába.
A tengerparti hétvége után két napunk
maradt még Tel-Avivra. Régi adósságunkat törlesztve ellátogattunk Weisz
Jehosuához és családjához Givatayimba. Weisz úr élettörténetét 24 részben közöltük lapunk hasábjain Nagymergyertől Givatayimig címmel. A szeretetteljes fogadtatás után Bnei Brakba
buszoztunk, ahol a szarvasi tábor legendás kósersági felügyelőivel, Ági nénivel és Smuel bácsival találkoztunk.
Tel-avivi naplemente jelezte, lassan
véget ér szentföldi kirándulásunk, néhány óra múlva már a gépen ültünk.
Remélem, sokszor térhetünk még viszsza őseink földjére! Boldog, békés 61.
esztendőt Izrael minden lakójának!

Orna és Yossi Mondsheinnel (Ashkelon) a latruni MiniIsrael parkban

PA
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STETL – a Hitközségi Híradó kulturális oldala
Az oldal a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával jött létre!

Pixrael – Tel Aviv 100 éves
A Pixrael on-line fotóversenyt és kiállítást másodszor rendezik meg. A verseny most az alapításának 100. születésnapját ünneplő Tel Aviv-ra fókuszál.
A szervező Kidma Zsidó Diákszervezet a sosem alvó közel-keleti világvárosról vár profi és amatőr fotókat a
www.pixrael.hu oldalon.
A pályázat célja, hogy képet adjon
Tel Avivról. A Jaffo melletti homokdűnékből alig 100 év alatt Tel Aviv valódi
metropolisszá, Izrael gazdasági és a
kulturális központjává nőtte ki magát.
Tel Aviv több, mint egy város a térképen, lakói közül sokan magyarul is beszélnek. Izgalmas plusz kötelék, hogy
Tel Aviv és Budapest testvérvárosok
− a Pixrael is ezt a sokrétű kapcsolatot erősíti.
Az idei pályázat nemcsak hazai jelentkezőknek szól, a Pixrael több nemzetközi civil szervezet érdeklődését is
felkeltette. Így a magyar verseny mellett
hamarosan több európai országban is
elindul. A külföldi pályamunkákat az
adott országban zsűrizik és állítják ki,
várhatóan a budapestivel egyidőben.

Meghívó
Ipolyságra
2009-ben 65 éve annak, hogy a magyarországi zsidóságot koncentrációs táborokba deportálták. Az ipolysági (Šahy)
zsidóság deportálásának emlékére 2009
május 27-én, szerdán délután 14.30-kor
az ipolysági Bartók Béla téri Status quo
zsinagóga falán leleplezzük azt az emlékművet, melyen feltüntettük a deportáltak neveit is.
A megemlékezés este 8-óráig tart, levetítjük Fedor Gál megrázó filmjét a Krátka dlouhá cestát (angol nyelvű feliratozással), mely édesapja utolsó útjáról
szól, és megtekinthetjük a nagyszülei révén Ipolyságról elszármazott Kossuth-díjas színművész, Kulka János estjét is.
Ezzel az eseménnyel indulnak a VIII.
Ipoly napok. A további műsorokról részletes információt a www.sigillum.sk
honlapon láthatnak.
Mindenkit szeretettel várunk!

A nemzetközi jelleg lehetőséget ad
arra, hogy minél több, egymástól akár
gyökeresen eltérő nézőpontból lássuk
Tel Avivot. A kiállítás célja, hogy megmutassa, vannak testvéreink, hasonló
értékekkel és kihívásokkal.
A pályázatra bárki jelentkezhet Tel-

Avivban készült saját, digitális formátumú képeivel. Az alábbi kategóriákban tölthetők fel fotók a www.pixrael.hu oldalra:
– Régi-új város
– Cool Jews

– Kontrasztok
– Tel-Aviv feeling
– Mindennapok
A kiállítás kategóriáit a szervezők
úgy választották meg, hogy a beérkező pályamunkákon át a befogadó közönség elé táruljon egy fiatal metropolisz folytonos mozgása, lüktetése a
maga minden értékével, ellentmondásával és problémájával együtt. Minden
pályázó kategóriánként 3 képet adhat
be, és akár hosszabb-rövidebb szöveges magyarázattal is elláthatja alkotásait.
Kategóriánként egy I., II., és III. díjat,
valamint egy különdíjat oszt ki a szakmai zsűri. A legjobb fotókkal várhatóan
idén is egy szabadtéri kiállításon ismerkedhet meg a nagyközönség. De a
www.pixrael.hu honlapon folyamatosan láthatók a legújabb képek, amelyekre szavazni is lehet.
A győztes képeket 2009 nyarán várhatóan egy hónapig láthatják az érdeklődők.
A Pixraelt szervező Kidma Zsidó
Diákszervezetről bővebben itt olvashatnak: www.kidma.hu.

Kasztner meggyilkolása
filmbemutató Budapesten
A budapesti Titanic Fimfesztiválon mutatták be először Magyarországon Gaylen Ross Kasztner meggyilkolása (Killing Kasztner; USA, 2008) című dokumentumfilmjét. Az eseményt különlegessé tette Kasztner Rezső lányának,
Zsuzsinak a jelenléte, aki a vetítések
után válaszolt a feltett kérdésekre.
Kasztner Rezsőt sokan hősként tisztelik, amiért 1944-ben több mint 1600
magyar zsidót mentett meg. A náciknak készpénzre és árukra volt szükségük, Kasztner tárgyalt Eichmann-nal,
hogy csempészáruval váltsa ki az emberi életet. Erőfeszítéseinek hála ezreket szállítottak Svájcba az ún. „Kasztner-vonaton”. Miután Izraelbe települt,
új honfitársai azzal vádolták, hogy
összejátszott az ellenséggel. Kasztner
a rosszindulatú rágalmazások ellen
becsületét egy tárgyaláson próbálta
megvédeni, ahol úgy állították be őt,

mint „aki eladta a lelkét az ördögnek”.
1957-ben Tel Avivban gyilkosság áldozata lett.
„Ross dokumentumfilmjében Kasztner történetének mai lenyomatát vizsgálja: látjuk Izraelben élő családját,
például lányát, Zsuzsit és unokáját,
Meravot, akik megpróbálják őt rehabilitálni. Megszólalnak Kasztner politikai
ellenfelei, sőt – most először – kamera elé áll Ze’ev Eckstein, a férfi gyilkosa is. A film a múlt feltárásával segít
feltámasztani Kasztner emlékét.”
(Thom Powers)
Rendező: Gaylen Ross
Forgatókönyv: Gaylen Ross, Andrew Cohen
Operatőr: Robert Richman, Roni
Kaldaron, Yoav Kosh, Boaz Eshtai,
Időtartam: 120 perc
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Mac e sz Mac i é s Só fár Süni kalandjai
avagy az ifjúság o ldala
Emlékezés Debrecenben
Stern Gábor 2004-2009
Szomorú megemlékezésre került sor 2009. április 19-én a
debreceni zsidó temetőben. Barátok, egykori szarvasi madrichtársak, OR-ZSE-s évfolyamtársak emlékeztek Stern Gáborra, aki 2004. április 21-én tragikus motorbalesetben fiatalon elhunyt. A temetőben elhangzott gondolatok közlésével hajtunk fejet Gábor emléke előtt a Hitközségi Híradó hasábjain:
Kedves Emlékező Barátaim!
2004. április 21-ét, sosem feledjük. Ezen a napon örökre
megváltozott valami.
Verőfényes tavaszi délután volt, a Fővám téren vártam a
villamosra, felszálltam, majd jött egy telefon. Egy hívás, a
tragikus hírrel, mely akkor és ott, s azóta is felfoghatatlan.
Gábor elment!
Egy-két nap múlva, sokadmagammal már ott ültem a buszon, amelyik elindulását soha nem szerette volna senki
sem! Gábor temetésére indultunk,… Itt álltunk ezen a helyen, tehetetlenül, értetlenül…
Tavaly nyáron összefutottam Szarvason Dodóval, kicsit nosztalgiáztunk, s a harmadik-negyedik mondatban már
Gáborról volt szó… akkor határoztuk el, hogy
idén az ötödik évfordulón itt kell lennünk, meg
kell állnunk egy-két
percre, hogy közösen
emlékezzünk Stern Gáborra, a madrichtársra,
az OR-ZsE-s évfolyamFájó pillanatok…
társra, a barátra.
Az 1990-es évek végén ismertem meg őt Szarvason, a
nyári táborban. Nem messze a szobámtól volt egy házikó,
ahol a debreceniek laktak, akiket arról lehetett megismerni,
hogy mindig Traubi szódát ittak.
Később aztán madrichként (ifjúsági vezető) találkoztam
vele, azaz velük, hiszen Dickmann Sanyival mindig elválaszthatatlan párost alkottak. Emlékszem egy esti programra, ahol Gábor az ugandai törzsfőnököt alakította, felejthetetlen volt a szerepben…
Az Országos Rabbiképzó-Zsidó Egyeteme liturgiatörténet
előadói szakán évfolyamtársak lettünk. Amikor vasárnap
reggel belépett a terembe, az első kérdésem mindig az volt,
mi újság Debrecenben? Aztán eljött az a nap, amikor már
nem jöhetett többé, egy pislákoló mécses jelezte, soha többé nem jön.
Öröm volt vele találkozni a debreceni, minden év májusá-

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

ban megrendezésre kerülő határontúli hitközségek konferenciáján. Látom magam előtt csillogó szemét, amint az
újonnan kialakított UJS klubot mutatta be.
Vannak emlékeim 2002-ből, amikor Gábor Komáromban
járt, a „Hitközség két ország határán” című ifjúsági találkozón.
Öt év,… hosszú vagy rövid idő?
2004 nyarán egy foglalkoztató termet neveztek el róla a
szarvasi táborban. Akkor mindenki tudta ki is volt ő… a mai
gyerekek, ifjúsági vezetők már nem ismerhették… ha Szarvasra megyek az első utam mindig ide vezet, megállok a
képe előtt, s visszagondolok azokra a közös nyarakra… Ha
az ebédlőben azt hallom, háromkor foglalkozás lesz a Stern
Gábor teremben, mindig beleremegek…
Öt éve azt írtam a komáromi Hitközségi Híradóban rólad
írt cikkemben, hogy emlékedet örökké megőrizzük. Ezért
vagyunk most itt…
Debrecen, 2009. április 19.
Paszternák András

Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ –
ZSIDÓ EGYETEM (OR-ZSE)
felvételt hirdet a 2009-2010-es tanévre
a következő szakokra:
RABBIKÉPZŐ SZAK (M.A.)
RABBIHELYETTES SZAK (B.A.)
JUDAISZTIKA SZAK (B.A.)
SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK (B.A.)
LITURGIKA SZAK (B.A.)
ZSIDÓ MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET SZAK (M.A.)
Jelentkezési határidő: 2009.június 30.
Bővebb információ és jelentkezési lap az Internetről
(www.or-zse.hu, www.rabbi.hu), vagy az alábbi címen, telefonon vagy faxon kérhető.
Cím: Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
1084 Budapest, Bérkocsis utca 2.
Postacím: 1444 Bp. Pf. 212.
Tel/fax: 317-2396, 318-7049
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Löwinger Manci szakácskönyvéből
Három üveg a konyhai polcon
Anyám konyhájában három üveg állt a
polcon. Az elsőben hajszál vékony levestészta, a másodikban szélesebb
metélt túros és mákos tésztára, a harmadikban kocka a káposztástésztához. Ez volt a konyhai világ rendje és
biztonsága. Egyszer se láttam üres
üveget mivel a heti étlap szerint egyszer-kétszer ettünk házi készítésű
tésztát.
Én modern háziasszonynak láttam
magam. A család, a munka, tanulás
meg a mai dinamikus élet tempója, a
konyhai munkát a minimumra csökkentette. Mivel minden szupermarketba
nagy választék van helyi és külföldi, főleg olasz tésztákat ajánlanak,majdnem
elfelejtetem a szeretett otthoni ízeket.
Senki se reklamált, hogy gyári metél-

tet tálalok és máig is így folytatódna, ha
az egyik családtag nem kívánt volna
káposztástésztát enni. Egyik üzletben
sem találtam kockatésztát. A harmadikba megkérdeztem az információnál,
a válasz a következő volt: Maga biztos
magyar származású, csak a magyarok
keresik a kocka metéltet de sajnos már
pár éve nem gyártják.
Otthon elővettem a régi szakácskönyvet, meg kerestem a házi tészta
receptjét és meggyúrtam. Most az én
konyhámba is három üveg áll - vékony,
szélesebb és a kocka tészta.

Az elkészítés:
Egy mély tálban összegyúrjuk a
tésztát a fenti hozzávalókból. Lehetséges hogy kell még 1-2 kanál vizet hozzátenni.
Fontos kézzel gyúrni és nem mixerrel, akármilyen csábítóan néz ránk a
mixer. A tésztának rugalmasnak kell
lenni, se lágy, se nem túl kemény. Három kis cipót formálunk, és kicsit lisztezve, nagyon vékonyra sodorjuk.
Rövid időre állni hagyjuk a tésztát
száradni. Éles késsel csíkokra vágjuk,
a csíkokat egymásra rakva daraboljuk.
A teljesen száraz tésztát zárt üvegbe
hetekig lehet tárolni.

A hozzávalók:
60 dkg finomliszt
2 egész tojás
2 evőkanál víz
Csipetnyi só

Orna Mondshein
Ashkelon, Izrael

Kile Kaleidoszkóp
A Menház felújításának hírei
A Komáromi Napok idejére befejeződtek a 2008-ban elkezdett felújítások a
Menház épületében. 2009. évi nyertes pályázatok köszönhetően május hónapban elbontották a ház nagyon rossz állapotban levő lépcsőjét, melyet a
Boldi cég épít újjá. A rekonstrukcióval egy időben új korlát is készül. A
jövőben kicseréltetjük majd a folyosó padlóburkolatát.

Az Eötvös utca 9
hírei
A KZSH április végén szerződést bontott
a ház egyik bérlőjével. (Ezúton köszönjük dr. Novák Tamás jogi segítségét). Az
alagsori helyiségeket június 1-től újra
bérbe kívánjuk adni, az érdeklődők a
KZSH titkárságán jelentkezhetnek.
Tovább folytatódnak a tárgyalások a
KZSH és a JOINT között a ház rekonstrukciójára felveendő hitellel kapcsolatban.
A fejleményekről beszámolunk lapunkban.

Kiállítás
A Komáromi Napok keretében árpilis
27-én, hétfőn nyílt meg Dél-Komáromban, a Klapka György Múzeumban a
Zsolt Béla emlékkiállítás, amely július
12-ig látogatható („Villámcsapás“ - Zsolt
Béla és a korabeli Komárom Klapka
György Múzeum, Komárom, Kelemen
László u. 22, Nyitva tartás: K-V 10-16)
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Izrael 61 - s ruksakom vo Svätej zemi
V posledných aprílových dňoch roku 2009 sme si zobrali ruksak na plecia a vyrazili sme na našu izraelskú cestu. Pohľad z lietadla na pobrežie
Tel Avivu a pristátie na letisku Ben Gurion je vždy veľkolepým zážitkom.
Do Jeruzalemu sme pricestovali na začiatku pamätného dňa padlých vojakov izraelskej armády Yom Hazikaron.
Počas našej návštevy u rodáčky z Komárna, výtvarníčky Miriam Neiger Fleischmann, sme o ôsmej hodine počuli
zvuk sirén, ktoré oznamovali celej krajine, že Izrael nezabudne na viac ako
22000 vojakov, ktorí od roka 1948 obetovali svoje životy za mier v štáte. Na
druhý deň sa spomínalo na obete terorizmu, zvuk znejúcich sirén nás dostihol
o 11-tej hodine pri Múre nárekov a na
dve minúty sa zasa život zastavil. Po návšteve Kotela sme sa poprechádzali po
židovskej štvrti starého mesta a neskôr

sme boli pozvaní k tete Teri Vajnorsky,
ktorá na nás čakala s chutným obedom.
Počas popoludnia sme sa s Miriam prešli okolo mesta a obdivovali sme krásy
Jeruzalemu z rôznych vyhliadkových
miest. Večer sme strávili na slávnosti v
centre mesta, na hlavnej ulici sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí, ktorí oslavovali 61. ročné výročie založenia tohto
blízkovýchodného štátu.
V stredu ráno sme cestovali do Askhelonu, na autobusovej stanici prímorského mestečka na nás čakal Yos-

si Mondschein, manžel Orny Mondschein, pravidelnej prispievateľky nášho časopisu. Touto cestou by sme
chceli poďakovať manželom Mondscheinovcom za ich láskavú pohostinnosť. V posledných rokoch sa stalo tradíciou, že rodiny oslavujú Deň nezávislosti organizovaním záhradných slávností. Aj my sme teraz mohli zakúsiť túto sviatočnú tradíciu u našich askhelonských príbuzných. Po spoločne strávenom čase sme cestovali do Safir
moshav, kde sme sa mohli pozrieť na
vidiecky život v Izraeli. Počas našej návštevy sme tu vyhľadali miestny národný park, pozreli sme si Park Mini Israel
vedľa Latrunu, kde boli vybudované
miniatúry najdôležitejších budov v štáte, ako aj turistických atrakcií. Toto
všetko sa stáva ešte skutočnejším za
zvukov áut z autostrády, tancujúcich a
lyžujúcich ľudí, odlietajúcich lietadiel a
vlakov idúcich smerom do Haify. Na
ceste vedúcej späť sme sa zastavili v
kibuce Negba, kde v druhej polovici
90-tych rokov došlo k tragickej nehode
vojenskej helikoptéry, pri ktorej zahynulo 73 vojakov a na tomto mieste bol
vybudovaný malý pamätný park.
Od Stredozemného mora viedla naša
cesta k Červenému moru, prvýkrát sme
navštívili Eilat. V Beer Sheve sme sa
stretli Pavla Holczera a jeho manželku.
Neobyčajným zážitkom pre nás bolo namočiť sa v mori, ktoré sa otvorilo Mojžišovi a pozrieť sa cez sklené okná observatória na pestrofarebný svet koralových
útesov. Po prímorskom víkende nám ešte ostali dva dni na Tel Aviv. Už dávno
sme sľúbili Jehosuovi Weiszovi, že ho
navštívime, a tak sme zašli za ním a jeho rodinou do Givatayimu. Životný príbeh pána Weisza sme uverejňovali v 24
častiach na stránkach nášho mesačníka
pod názvom Od Veľkého Medera k Givatayimu. Po srdečnom prijatí sme sa
vydali autobusom do Bnei Braku, kde
sme sa stretli s legendárnymi dozorcami
kóšernosti zo szarvasského tábora, tetou Ági a ujom Smuelom. Západ slnka v
Tel Avive nám smutne signalizoval, že
sa pomaly skončí naša návšteva Svätej
zeme a za pár hodín už budeme sedieť
v lietadle. Dúfam, že sa ešte veľakrát
vrátime do zeme našich predkov! Šťastné a pokojné 61. narodeniny každému
obyvateľovi Izraela!
PA
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Za Martinom
Rujderom
S pocitom hlbokého dojatia a smútku
sme sa dňa 8. mája 2009 zhromaždili na židovskom cintoríne v Nových
Zámkoch, aby sme vzdali poslednú
poctu vzácnemu človeku, dlhoročnému priateľovi, váženému členovi našej nitrianskej náboženskej obce, ale
aj celej židovskej komunity na Slovensku, pánu Martinovi Rujderovi,
ktorý nás vo veku 86 rokov navždy
opustil 5. mája 2009.
Odveký a neúprosný zákon prírody
stanovil, aby sa v krásnych májových
dňoch otvorila, ale aj navždy zatvorila
kniha jeho pozemského života. Narodil sa 1. mája 1923 v Trhovej Hradskej, v okrese Dunajská Streda. Po
útrapách vojny, ktorá ho obrala o najdrahších, sa vrátil do života a postupne žil so svojou rodinou v Nových Zá-
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mkoch a v Nitre. Bol jedným z generácie, ktorá prešla peklom holokaustu, jeden z tých, ktorí nám, mladším,
pripomínal nepoznaných starých rodičov, ale aj útržky detstva, to, čo do
nás vkladali naši rodičia. Zákonitosti,
zvyklosti, ale aj zásady každodenného života v duchu pravého židovstva.
Matyi bácsi, ako sme ho familiárne
volali, bol živou kronikou, z ktorej
sme čerpali vedomosti, ale aj silu zachovať tento odkaz pre naše deti a
ďalšie generácie. Pre mnohých z nás
znamenala jeho prítomnosť, jeho
múdre a rozvážne slová, hlas odriekajúci modlitbu v našej malej modlitebni pri príležitosti vysokých sviatkov,
pri spomienke na našich zosnulých ,
ale aj pri veselých stretnutiach pri
chanukovom či purimovom posedení
niečo vzácne, nenapodobiteľné a
časom nenávratne stratené.
Odchodom každého človeka svet
niečo stráca. No ľudská podstata a
pamäť nedovolí, aby človek, ako bol
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pán Rujder, odišiel bez stopy. V mysliach nás všetkých, ktorí sme ho poznali, zažili, ktorým pomáhal a radil, v
mysliach nás, ktorí tu ostávame, budú
naďalej žiť jeho slová, gestá, činy, výsledky práce, ktorej sa po celý život
venoval. Miesto v našej modlitebni
osirelo, ale jeho silueta s modlitebnou
knižkou v ruke a talitom na pleciach
ostane navždy s nami. Prichodí nám
poďakovať sa mu za všetko, čo vykonal v prospech našej malej nitrianskej
komunity, ktorej bol po dlhé roky duchovným vodcom, ale aj pre celé, aj
keď zdecimované slovenské židovstvo. Napriek tomu, čo prekonal vo
svojom živote, sme vždy obdivovali
jeho životnú vitalitu, priateľský úsmev
i ochotu pomáhať všade tam, kde bolo treba.
Odpočívajte v pokoji, Matyi bácsi!
Za všetkých, ktorí ho poznali
Židovská náboženská obec
v Nitre

Pochod živých 2009
Auschwitz, 21.4.2009 - Viac ako 360 študentov stredných škôl
zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska sa dnes, presne
na Deň pamiatky obetí holokaustu, zúčastňuje medzinárodného podujatia „Pochod živých“ v poľskom Auschwitzi. V rámci druhého ročníka dvojdňového projektu „Pochod spomienok
a nádeje“, organizovaného slovenskou a českou pobočkou
Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem
(ICEJ), spoločnosťou Chevra Slovensko, maďarskou nadáciou Pochodu živých a s finančnou podporou Višegrádskeho
fondu, si mladí ľudia majú možnosť pripomenúť tragické osudy
tých, ktorí boli počas II. svetovej vojny systematicky vyvražďovaní v koncentračných táboroch.
Študenti škôl rôzneho zamerania majú výnimočnú príležitosť
presvedčiť sa na vlastné oči o rozsahu zla, spáchaného pod
vplyvom nacistickej ideológie. Zo Slovenska sa na projekte zúčastňuje 80 študentov, čo je dvojnásobok oproti minulému roku. V sprievode pedagógov majú možnosť klásť otázky fundovaným historikom zo Slovenska, Česka a Maďarska a ozrejmiť si historické fakty z inkriminovaného obdobia. Za slovens-

kú stranu projekt podporilo Múzeum židovskej kultúry na Slovensku, ktoré na podujatie vyslalo zástupcu riaditeľa múzea
Dr. Martina Korčoka. Spolu s historikom Jánom Nedvědom
viedli v predvečer pochodu prednášku a diskusiu o udalostiach
z obdobia holokaustu na Slovensku a v ČR.
Dnes popoludní študenti spolu s viac ako 7.000 účastníkmi
„Pochodu živých“ z rôznych krajín sveta absolvujú trojkilometrovú trasu z Auschwitzu do vyhladzovacieho tábora Birkenau,
z ktorého už spravidla nebolo žiadneho návratu. Ide teda o
symbolický pochod na trase, ktorú museli v čase II. svetovej
vojny absolvovať väzni koncentrákov denne. Účasť na tomto
programe je začiatkom celoživotnej cesty. Vyžaduje si citovú
úprimnosť a intelektuálnu odvahu. Cieľom je poskytnúť študentom z rôznych krajín možnosť spoznať na základe štúdia
historických udalostí nebezpečenstvo nenávisti a intolerancie
a podporovať zlepšovanie vzťahov medzi národmi a kultúrami.Podujatie je okrem iného jasným odmietnutím stále častejšie sa objavujúcich snáh o spochybňovanie reality holokaustu, akou je práve prebiehajúca konferencia OSN o rasizme v
Ženeve.
Peter Švec
predseda – ICEJ Slovensko
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Komárňanské dni
Koncom apríla a začiatkom marca sa uskutočňuje najväčší kultúrny festival v Komárne, Komárňanské dni. Aj komárňanská židovská náboženská obec sa, verná
svojej tradícii, zapojila do série podujatí. V nedeľu, 26. apríla popoludní, sa otvorili
brány Menházu a všetci záujemcovia mali možnosť pozrieť si synagógu a mikromúzeum Ármina Schnitzera. V synagóge sprevádzal návštevníkov Pál Megyes, budúci rabín, v múzeu zas András Paszternák.
O pol tretej sa synagóga naplnila a začal sa koncert David Klezmer Kvintetu a
speváčky Judit Klein, na ktorom odzneli nádherné skladby v hebrejčine a jidiš. Budapeštianski umelci mali veľký úspech. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky v Bratislave. Touto cestou by sme radi
poďakovali pánovi riaditeľovi Dr. Péterovi Krasztevovi a jeho spolupracovníkom.
Záverom môžeme povedať, že náš program pritiahol množstvo záujemcov z Komárna aj z okolia, a preto plánujeme zorganizovať podobné akcie aj v budúcnosti.
PT

Cena Kehila
a Kehila Haver 2009
V Európsky deň židovskej kultúry (v nedeľu 6. septembra) budeme aj tohto roku
udeľovať ceny Kehila a Kehila Haver.
Cenu Kehila môžu dostať také židovské osobnosti, ktoré sa veľkou mierou zaslúžili o rozvoj a udržiavanie židovského komunitného života v regióne. Cenu Kehila Haver udeľujeme nežidovským osobnostiam, ktoré svojím príkladom a činnosťou pomáhajú práci židovskej komunity, alebo sa starajú o pamiatku obetí holokaustu.
Návrhy čitateľov na osoby, ktoré by mohli dostať tieto ceny, očakávame do 30.
júna v ŽNO v Komárne na našich kontaktných adresách.

Žiadame Vašu podporu
Zmena ÈÍSLA ÚÈTU!
Vážení èitatelia!
Prosíme Vás, aby ste pod¾a Vašich možností podporovali programy ŽNO v Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.
Od 1. januára 2008 môžete zasiela peniaze na nasledujúce úèty (je možnos plati osobne na sekretariáte, ako aj poukázanie peòazí šekom):
Úèty sú v Sk aj v devízach!
Poukázanie peòazí z územia SR:
26384962/0900- Slovenská sporite¾òa alebo
10103804/5200- OTP Slovakia
Poukázanie peòazí zo zahranièia:
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno,
Slovenská republika
IBAN: SK0609000000000026384962
SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
alebo
IBAN: SK5252000000000010103804
SWIFT: OTPVSKBX
Adresa banky: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno
Ïakujeme!
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Krátke správy
 Spravodajcu, ŽNO v Komárne a
klub Shalom podporili: Erzsébet Reisz
(Dunajská Streda), Józsua Weisz a
Dr. Avraham Weisz (Givatayim), Dr.
Jánosné Wágner (Nagykanizsa), Eva
Hanáková (Štúrovo) a darcovia, ktorí
si priali ostať v anonymite. Ďakujeme!
 Dňa 5. mája navštívila Menház 8.
trieda Základnej školy a gymnázia
Sándora Scheibera v Budapešti pod
vedením učiteľky Évy Forgács. V
múzeu a synagóge deti sprevádzala
vedúca kancelárie Judita Haasová a
Zsuzsanna Paszternákné Kertész.
 Začiatkom mája zavítal do Komárna Miloš Žiak, predseda Slovenskoizraelskej obchodnej a priemyselnej
komory a Pavol Nágel z Bratislavy,
ktorí spolu rokovali v súvislosti so
založením Parku ušľachtilých duší pamätníka záchrancov Židov - ktorý
je plánovaný v Zvolene v septembri.
Počas svojej cesty sa zúčastnili na
rokovaniach s regionálnym historikom Mihályom Máczom, riaditeľkou
Múzea Györgya Klapku Emese Számadó a s Antalom Pasternákom,
predsedom ŽNO v Komárne. Ďalšie
informácie: www.ilcham.sk

 Dňa 25. mája sa v Bratislave uskutoční konferencia o slovenskom a nemeckom židovskom kultúrnom dedičstve, spoločne organizovaná Goetheho inštitútom a Fondom Menorah.
 V posledný júnový víkend sa už
tradične, tak ako po minulé roky,
uskutoční v Debrecíne stretnutie maďarských a cezhraničných náboženských obcí. Do komárňanskej skupiny zástupcov sa možno prihlásiť do
konca mája, na sekretariáte ŽNO.

 V rámci Komárňanských dní bola
v pondelok 27. apríla v Komárne, v
Múzeu Györgya Klapku, otvorená
pamätná výstava Bélu Zsolta, ktorú
možno navštíviť do 12. júla („Zásah
bleskom“ - Béla Zsolt a dobové Múzeum Györgya Klapku, 2900 Komárno, ulica Kelemen László č. 22,
Otváracia doba: utorok-nedeľa, od
10-16 hodiny).

ZALOžENÉ V ROKU
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SPRAVODAJCA
Deň martýrov – Pozvánka

Osvienčimský
Album
Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou pozýva všetkých záujemcov na vernisáž výstavy Pamätného centra Holokaustu v Budapešti
s názvom Osvienčimský album, ktorá
sa uskutoční dňa 7. júna 2009 o
16:00 hodine v aule Gymnázia Hansa
Selyeho (Ulica biskupa Királya).
Výstava bude otvorená do 16. júna.

Správy
o rekonštrukcii
Menházu
Rekonštrukcia v budove Menházu,
začatá v roku 2008, sa skončila do
termínu začiatku Komárňanských dní.
Vďaka našim úspešným projektom v
konkurzoch roku 2009 bolo v máji konečne zbúrané schodište, ktoré bolo
vo veľmi zlom stave. Schodište obnoví firma Boldi. Súčasne s rekonštrukciou tu budú umiestnené aj nové zábradlia. V nasledujúcej fáze prác dáme vymeniť podlahu na chodbe.

Správy o Ulici
Eötvösa číslo 9

Spomienka vo Veľkom Mederi
Aj tento rok spomíname na obete obdobia hrôzovlády na podujatí, zorganizovanom samosprávou Veľkého Medera a ŽNO v Komárne. V nedeľu 14. júna
o 17:00 hodine prednesie budúci rabín Pál Megyes sviatočný prejav pri pamätnej tabuli umiestnenej na Mestskom vzdelávacom stredisku (vedľa bratislavskej
hlavnej cesty). Spolupracuje: Tamás Biczó, kantor synagógy na ulici Leó Frankela v Budapešti.
Organizátori srdečne očakávajú každého záujemcu!

Koncom apríla ukončila ŽNO v Komárne
nájomnú zmluvu s jedným nájomníkom
domu. (Touto cestou ďakujeme Dr. Vojtechovi Novákovi za jeho právnu pomoc).
Suterénne miestnosti by sme od 1. júna
chceli znova prenajať, záujemcovia sa
môžu prihlásiť na sekretariáte ŽNO v Komárne. Rokovania medzi ŽNO v Komárne
a JOINT-om pokračujú vo veci žiadosti o
úver na rekonštrukciu domu. O ďalšom
vývoji vás budeme informovať v našom
spravodajcovi.

