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NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK A GYERMEKE IS AZ LESZ! (Simon Peres)

A napot a Zsidó Hitközségek és Kö-
zösségek III. Regionális Találkozója nyi-
totta. Paszternák Tamás, a KZSH prog-
ramszervezője köszöntötte a megjelen-
teket és beszámolt a nálunk folyó okta-
tási, vallási és közösségi programokról.
- Megyes Pál rabbijelölt, az OR-Zse
hallgatója a kehilák napjainkban betöl-
tött szerepéről adott összegfoglalót, kie-
melve a hasonlóságokat és különbsé-
geket a kelet-európai hitközségek, a
nyugat-európai és amerikai hitközségek
között. Az előadás után a megjelent
vendégek kaptak szót: Siklósi Vilmos,
a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnö-
ke, Turai János a váci közösség elnö-
ke, Losonci Nikolett bécsi, Fischer
Peter pozsonyi vendégünk számolt be
a helyi zsidó életről. Gabriela Mence-
rovától, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek
Központi Szövetsége Szociális és
Egészségügyi Központja vezetőjétől a
Holokauszt túlélőinek nyújtott támogatá-
sokról hallhattunk. Felszólat még Ein-
horn László, a tatai zsidó közösség ne-
vében, illetve Molnárné Varga Katalin
a tatabányai HIT Gyülekezete részéről.
A találkozó célja a regionalitás erősíté-
se, az együttműködési lehetőségek ke-
resése volt. A közösségek megismeré-
se után kóser ebéd következett, Bina
Stiefel, pöstyéni rebecen ünnepek előt-
ti ételkülönlegességeit fogyasztottuk el. 

A délutáni program Zev Stiefel, pös-
tyéni rabbi ünnepváró gondolataival
folytatódott. Az angol nyelvű előadás,
melyet Paszternák András fordított ma-
gyarra, az őszi Nagyünnepek világát
hozta közelebb a megjelentekhez a
Menház kertjében. Zev Stiefel, rabbi At-
lantában született, rabbi és kántor vég-

zettséget az USA-ban szerzett. A Cha-
bad Lubavics küldötteként 2004-ben ér-
kezett feleségével Binával Szlovákiába.
2007-től élnek Pöstyénben, három gyer-
mekük van. A helyi közösség mellett fel-
adata az országban valamennyi kis hit-
község vallási életének segítése. A
szellemi táplálék után a gasztronómia
világába kalandoztunk, Bodrogi (Fű-
szeres) Eszter új könyvét, a „Fűszer és
lélek- zsidó konyha itt és most” című ki-
adványt mutatta be. A nap résztvevői el-
sajátíthatták a tradicionális barches fo-
násának titkait is.  A Tóra díszítőelemei-
nek eredete és szimbolikája címmel Po-
zsonyból érkezett vendégünk, Mgr. Ja-
na Švantnerova művészettörténész
tartott prezentációt. Mgr. Jana Švantne-
rova fiatal pozsonyi művészettörténész
évek óta kutatja a zsidó tárgyak erede-
tét és szimbolikáját. Előadása sok érde-
kességgel szolgát a hallgatóság témá-
ban jártas tagjai számára is.

A Kehila és a Kehila Haver díjak áta-
dására a zsinagógában került sor. Az
egész napos rendezvényt a Fourtissimo
együttes nagy sikerű koncertje zárta.

A Zsidó Kultúra Európai Napjának ko-
máromi rendezvényeit Komárom vá-
rosa, Nyitra Megye Önkormányzta, a
Joods Humanitair Fonds, a Pincus Fo-
undation, a Balassi Bálint Intézet - Ma-
gyar Nyelv Éve 2009 program, a MA-
ZSIHISZ, a Szlovákiai Zsidó Hitközsé-
gek Központi Szövetsége és az Ezra
Alapítvány támogatta.

Ezúton mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik önkéntes munkájukkal se-
gítettek a nap lebonyolításában.

PA

Támogatónk

Sátoros ünnep
Komáromban

Több évtized kihagyás után ismét
az ünnepi sátorba hívunk minden
érdeklődőt, közösen ünnepeljük
az őszi zarándokünnepünket,
Szukkotot.

2009. október 10., szombat 10:00
Program:
– reggeli ima, MAZKIR, emlékezés
az elhunytakra
– ünnepi ételek és tanulás a Men-
ház udvarán felállított sátorban

Vendégünk: Miriam Neiger Fle-
ischmann művésznő Jeruzsálemből

Az esemény a JDC, a Pincus
Fund és a JHF támogatásával jö-
hetnek létre.

Mindenkit szeretettel várunk!

A hagyomány folytatódott… 
Zsidó Kultúra Európai Napja 2009

Szeptember első vasárnapján, a hagyományokhoz híven a Komáromi Zsidó
Hitközség ismételten bekapcsolódott a 28 országban zajló Zsidó Kultúra Eu-
rópai Napja rendezvénysorozatba Pozsony, Kassa, Nyitra és Bártfa mellett.



Ked ves Ol va sónk! Kér jük, le he tõ sé ge sze rint tá mo gas sa a Ko má ro mi Zsi dó
Hit köz ség prog ram ja it, a HH meg je le né sét, épü le te ink, te me tõnk fel újí tá sát.

2008. ja nu ár 1-tõl tá mo ga tá sát az aláb bi bank szám la szá mok ra küld he ti (tá -
mo ga tás sze mé lye sen a KZSH tit kár sá gán és csek ken is le het sé ges):

Ko ro na és de vi za szám lák egy aránt!

Bel föl di át uta lás Szlo vá ki á ból:
26384962/0900 – Slovenská sporite¾òa  vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia

Nem zet kö zi át uta lás kül föld rõl:
A KZSH cí me: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501
Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Ba kunk cí me: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Ban kunk cí me: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Kö szön jük!

Kérjük a támogatását!

Fa li új ság
rö vid hí rek

� A HH-t, a KZSH-t és a Shalom klu-
bot támogatták: Vajnorsky család (Iz-
rael), dr. J.J (Komárom), dr. Feldmár
Tibor (Dunaszerdahely). dr. Ivan Kolin
(Kassa), MUDr. Dušan Rybár (Rima-
szombat), Kornfeld Rozália (Dunaszer-
dahely), Kornfeld Tibor (Dunaszerda-
hely), Földes Ondrej (Pozsony), Kovár
Pavol (Pozsony), Weisz Jehosua  (Iz-
rael)   és anonimitásukat kérő adomá-
nyozók. Köszönjük.

� Két gyermekkönyvet szereztünk
be a legifjabb generáció tagjai szá-
mára 10-10 példányban, Verő Bán
Linda rebecen Zsidongó sorozatá-
nak legfrissebb darabjai már megta-
lálhatók a KZSH-nál.

� A titkárságon továbbra is kapható
szlovák és magyar Luach (zsidó nap-
tár) az 5770.évre. 

� A bécsi Losonci család két régi ima-
könyvvel ajándékozta meg közössé-
günket, Ing. Frantisek Budától a tardos-
keddi zsidóságról írt könyvét kaptuk
könyvtárunk számára.

� Himmler György Párkányból egy ér-
tékes művet juttatott el hozzánk, amely
Csúz történetét dolgozza fel, benne
részletes leírást olvashatunk a község
zsidóságáról is..

-p-

Ma gyar or szá gi ol va só ink fi gyel mé be: Ked ves Ol va sónk!
Kér jük, hogy az egy há zak nak ad ha tó sze mé lyi jö ve de lem adó ja 1 szá za lé kát a Ma -
gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (MAZSIHISZ) ré szé re ajánl ja fel a 0358-
as tech ni kai szá mon. A MAZSIHISZ rend sze re sen tá mo gat ja a KZSH mun ká ját!
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Megérkezett a szukoti sátor
Szeptember első hetében megérkezett Budapestről a Frankel Zsinagóga ajándéka,
egy 15 személyes szukoti sátor, melyet a Menház kertjében állítottunk fel. Ezúton kö-
szönjük Tordai Péter elnök, Verő Tamás rabbi és Sárosi Éva irodavezető segítségét.
A szállítást Szép Tibor komáromi vállalkozó térítésmentesen végezte. 

Feldmár Janka néni emlékére
Elhunyt a dunaszerdahelyi közösség megbecsült, a hagyományokhoz ra-
gaszkodó tagja Feldmár Janka néni, aki számos alkalommal volt vendégünk.
A helyi hitközség vallásos hagyományait követve még halála napjának délu-
tánján elkísérték utolsó útjára. A dunaszerdahelyi zsidó temetőben Deutsch
Róbert főrabbi és Tóth Emil főkántor búcsúztak, a régió valamennyi hitköz-
ségének mély részvéte mellett.

Információs kiadvány
A Komáromi Zsidó Hitközség és a pozsonyi Szlovák Zsidó Örökség Központ közös ki-
adásában 3000 példányban szlovák, magyar és angol háromnyelvű szórólap jelent
meg a Menházról. Az új kiadványt szeptemberi lapszámunkhoz minden olvasónknak
mellékeljük.
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a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

Új zsinagógai esztendő következik,
zsidó testvéreink szerte a világon az al-
kalomhoz illően megtöltik a zsinagógá-
kat, hogy a Világ Alkotójához fohász-
kodjanak. A fohász, mely a hívő ember
legbensőbb kívánságait, szeretetét, oly-
kor félelmét, gyötrődését közvetíti az
Ö.valóhoz, olyan elképzelhetetlen erejű
kapocs, melyet megérteni nehéz, hiá-
nyát megtapasztalni fájdalmas.

Elul hónapot írunk, már csak pár hét
Rosh Hashana ünnepéig, mégis szá-
mos olyan feladat hárul ilyenkor a zsi-
dó ember életének mindennapjaira,
melyek igyekeznek felkészíteni minket
a reánk váró „Félelmetes” vagy „Fen-
séges” napokra. Elul hónap elsejétől a
reggeli imádság után egészen Rosh
Hashanáig felhangzik a sófár hangja,
mely megszólaltja lelkünk mélyét, fo-
kozatosan készítve fel a megtisztulás-
ra, hogy elkötelezettségünket, odaadá-

sunkat, szeretetünket közvetítsük az
Örökkévaló Istenünk, Az Igaz Bíró felé.
Számot vetünk lelkiismeretünkkel,
megvizsgáljuk tetteinket, miket tettünk
helyesen, vagy helytelenül, odaállunk a
Világ Alkotója elé, hogy azt mondjuk:

Atyánk Királyunk

Amikor feltesszük magunkban a kér-
dést, vajon mit hozhat számunkra Rosh
Hashana, mit jelenthet, mit üzenhet, a
válaszok egyike, az Új Évet. Elkezdődik
egy új zsinagógai esztendő, melyet az
Örökkévaló akaratának megfelelően tar-
tunk meg közösségeinkben, felhangza-
nak a nagyünnepi dallamok, egyedi,
csodálatos, megismételhetetlen légkört
teremtve. Az Új Esztendő akkor teljes,
ha változást is hoz az életünkbe. Erő-
södjünk hitünkben, egészséget, boldog-
ságot, szeretetet kívánunk egymásnak,
közösségeinknek, testvéreinknek, Izrael
Államának.

Az új esztendő, mely számos válto-
zást kínál fel számunkra, új lehetősé-
geket is kínál. A nagyünnepi időszak
alatt különösen, ám az év többi részé-

re is igaz, hogy az embereket nem a
képességeik, hanem a tetteik alapján
ítélik meg. Legbelsőbb, legmélyebb el-
határozásunknak kell meglennie, hogy
megbánjuk az elkövetett bűneinket,
igyekszünk a következő esztendőben
ezeken javítani.

Ne töprengjünk sokat azon, mi min-
dent nem tettünk meg eddig, hanem
igyekezünk felemelni a tekintetünket a
magasságokba, a Világ alkotójához
fordulni és elképzelni, mennyi új lehe-
tőség áll még előttünk.

„Az Ő akarata pedig nem egyéb, mint
csak az, hogy állj tisztán nemcsak Isten
előtt, de az ember előtt is, amint azt
bölcs Salamon fejezte ki, mondván: találj
kegyet és tetszést Istennek és emberek-
nek szemeiben. (Jer. Sekálim III)”

Kívánom Minden Testvéremnek,
hogy a Világ Alkotója írjon be bennün-
ket az Élet Könyvébe, fogadja "kegye-
sen és irgalommal" fohászainkat.

Megyes Pál

Köszöntő
Ha Hívtok Engem, eljöttök és imád-
koztok Hozzám, Én hallgatni fogok
rátok (Jeremiás 29,12)

A Hitközségi Híradó előző számában
közöltük a 2010. április 14-től 21-ig
tartó izraeli utunk tervezett részletes
programját. A cikk nyomán több ész-
revételt, kérdést kaptunk, ezekre pró-
bálunk válaszolni a következőkben.
Terveink szerint újságunk hasábjain
rendszeresen beszámolunk majd az
úttal kapcsolatos fejleményekről.

Az ötletről: 
2009 áprilisában, a Ferihegyi repülőtér

tranzitjában, egy Izraelbe tartó gépre vá-
rakozva merült fel bennem a gondolat,
milyen jó lenne, a Szentföldre történő
megérkezés fantasztikus érzését meg-
osztani közösségünk azon tagjaival és
szimpatizánsaival, akik még sosem vagy
közel 20 éve jártak utoljára a Közel-Ke-
leten. Elképzeltem, ahogy közösen pil-
lantjuk meg Júdea hegyeit,… ahogy a
kanyargós úton elénk tárul Jeruzsálem
látképe. Programjainkon számtalanszor

beszéltünk a Siratófalról, a szent város
terméskővel borított épületeiről, Észak-
Izrael nevezetességeiről, Cfát városáról,
a mindig nyüzsgő Tel-Avivról… itt az idő,
útra kelni, és saját szemmel megnézni
mindazt, amiről a Menház falai között
már oly sokat tanultunk. Várjuk minda-
zokat, akiket eddig visszatartott, hogy
egyedül nem mertek nekivágni az út-
nak,… nem beszélnek héberül és ango-
lul,… nem volt odakint ismerősük, akinél
lakhattak volna, aki programokat szerve-
zett volna. A csoportban a helye azok-
nak is, akik már tudják, Izraelbe másod-
szorra, harmadszorra, sokadszorra is ér-
demes visszatérni, hiszen mindig akad-
nak új látnivalók, érdekességek ebben a
dinamikusan fejlődő országban.

A jelentkezésről:
Az előzetes jelentkezésről szóló felhí-

vásunkra többen jelezték, hogy velünk
tartanának az egyhetes kirándulásra.

Számukra a közeljövőben eljuttatjuk a
részletes jelentkezési lapot, mely tartal-
mazza majd a fizetési feltételeket és az
út esetleges lemondásával kapcsolatos
tudnivalókat. A jelentkezés a Jelentke-
zési lap kitöltésével és aláírásával, illet-
ve a kirándulás teljes összegének befi-
zetésével válik majd véglegessé. Arra
kérünk mindenkit, aki fontolgatja, hogy
esetleg csatlakozik a „Jövőre Jeruzsá-
lemben 2010” programunkhoz, minél
hamarabb jelezze szándékát, mert he-
lyek már csak korlátozott számban áll-
nak rendelkezésre. Jelentkezni a
kile@menhaz.sk címen, a KZSH titkár-
ságán és Paszternák Andrásnál a 0036-
70-221-1983-as telefonszámon lehet.

Az út áráról:
Sok észrevétel érkezett az út árával

kapcsolatban. Partnerünkkel a buda-
pesti Aviv Travel utazási irodával egy
olyan ár kialakítására törekedtünk, mely
versenyképes a magyarországi és szlo-
vákiai utazási irodák áraival. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Jövőre Jeruzsálemben 2010
Országjáró oktatási program

TRADÍCIÓ
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Jövõnk, ami összeköt – a régió oldala

Szeptember 8-án, kedden avatták
fel a teljesen felújított és bekerített
zsidó temetőt Ácson, Komárom-
Esztergom megyében.

A rekonstrukciót a Londonban élő
Abelesz Jiszroel kezdeményezte, aki-
nek ősei között számos ácsi – például
a helyi hitközség első rabbija – is volt.
A temetőben több mint 200 sírt talál-
tak, az óriási területet Abelesz úr és a
MAZSIHISZ anyagi támogatásával
hozták rendbe.

Az avatóünnepségen a felújítás
szervezője Winkler Miksa köszöntötte
a megjelenteket, köztük Zoltai Gusztá-

vot, a MAZSIHISZ ügyvezető igazga-
tóját, Mojse Weiszberger ortodox fő-

rabbit, Deutsch Róbert főrabbit, Abe-
lesz urat és családját, számos ácsi le-
származottat a világ különböző részei-
ről, Villányi Tibort, a Győri Zsidó Hit-
község elnökét, Pasternák Antalt a Ko-
máromi Zsidó Hitközség elnökét, Ein-
horn Lászlót, a tatai zsidó közösség
képviselőjét.

A temető avatásán Deutsch Róbert
főrabbi mondott avató beszédet, majd
Abelesz úr idézte emlékeit az első ma-
gyarországi (Kapuvár) temető felújításá-
tól az Ácsig vezető utat. A helyi hozzá-
szólók személyes visszaemlékezése
után Weiszberger főrabbi szólt, a teme-

tői programot a közös Mincha ima zárta.
A helyi Bálint étteremben dr. Petra-

sovits Anna, az Ács Városért Társaság
elnöke mondott angol nyelvű köszön-
tőt. Csöbönyei Imre polgármester
hangsúlyozta, hogy a zsidó temető fel-
újításával a város egy eddig elhanya-
golt része újult meg és a város múltjá-
val kapcsolatban is egy eddig rende-
zetlen terület zárult le. 

A helyi közmunkások 1200 órát dol-
goztak a sírkertben, melynek szom-
szédságában emlékparkot hoznak
majd létre. A kóser fogadás után Wink-
ler Miksa emléklapot adott át a felújítás
segítőinek.

Újraavatták az ácsi zsidó temetőt

Deutsch Róbert, főrabbi az ácsi te-
metőben

1954. május 2-án születtem Budapes-
ten. Édesapám néhai dr.Petrasovits
Imre egyetemi tanár, a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem rektora volt.

Édesanyám, néhai Dr.Petrasovitsné
Vedres Anna (Vedres Márk unokahúga),
a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főis-
kola alapító tagja, főiskolai docens volt. 

Szüleim meghatározása szerint huma-
nista nevelésben részesültem, amiben
egymás mellett kapott helyet, tiszteletre-
méltóan ötvözve, egyfajta asszimilált zsi-
dó, -közép- európai- és magyar tudatos-
ság. Két nagykorú gyermek édesanyja
vagyok.

A rendszerváltás idején az orszá-
gos politikában tevékenykedett. Mi-
lyen út vezetett onnan Ácsig és az

Ács Városért Társaságig?
1989-ben, a Marx Károly Közgazdaság-

tudományi Egyetem (ma Corvinus) Világ-
gazdasági Tanszékének adjunktusa vol-
tam. Nagyon szerettem az oktatást és a
kutatást. A 80-as években már viszonylag
felvilágosult szellem uralkodott az egyete-
men. A könyvtárunkban minden szakiro-
dalomhoz hozzáfértünk, és az átlagos ma-
gyar értelmiségihez viszonyítva sokkal
pontosabb ismereteink voltak a Varsói
Szerződésen és KGST-én kívüli világról.
Ezért a világrendszer átalakulásának haj-
nalán, a Gorbacsovi változást azonnal ér-
telmezni tudtam, és az ún. rendszerváltást
a maga  helyi értékén fogalmaztam meg,
előrevetítve annak összes kritikus pontját.
Ez sem az akkori reformkommunista no-

menklatúrának, sem a liberalizmust csak
szakirodalomból ismerőknek, sem a for-
málódó jobboldalnak nem tetszett. A szo-
ciáldemokrata alternatívát tartottam egye-
dül az átmenet adekvát formájának, a szo-
ciáldemokraták a párt elnökévé választot-
tak. Akkori politikai írásaim és beszédeim
előrejelzései szinte száz százalékig beiga-
zolódtak.

De mivel engem nem a megélhetés
mozgatott, érzékelve, hogy az átalakulás
hibás kódokkal indult, és egy egész or-
szágot nem lehet az akarata ellen boldo-
gítani, egy irracionális, gyűlölködő erőtér-
ben nincs helyem,- kiléptem. 

Az egész szánalmas politikai felépít-
ményből. Sokan megkönnyebbültek, so-
kan helytelenítették.

Majd két évtizede dolgozom férjemmel
a vállalkozói szférában. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Ács kutatója
Beszélgetés dr. Petrasovits Annával
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Büszke vagyok, hogy mindent önerő-
ből a piacon értünk el, egyetlen forintot
sem csapoltunk meg a magyar államtól.
Engem úgy neveltek, hogy a közösbe
csak tenni szabad, belenyúlni nem.

Az ácsi volt cukorgyárat 2004-ben, ket-
tő évvel a bezárás után vásároltuk meg,
igen lefosztott állapotban. Ács önkor-
mányzata kicsiben leképezi a magyar kö-
zállapotokat, a butaság, az irigység, az
önzés, a közös dézsmálgatása, a felje-
lentgetősdi sokszor legyőzi a bölcs lokál-
patrióta fejlesztési koncepcióalkotást.
Hiába ül bent néhány kifejezetten jó kép-
viselő.

Az Ácson spontánul kialakult baráti kö-
rünkből jött létre az Ács Városért Társa-
ság 2006-ban.

Mik a társaság fő feladatai?
Helytörténet, jószolgálat, közszolgálat

– kulturális, szociális vonalon, határmen-
ti településként pedig a szlovák-magyar
népi diplomácia. A Társaság nem titkolja,
hogy a helyi hatalmi gépezetbe is dele-
gálja tagjait, hogy a közjó minél keve-
sebb akadályba ütközzön. A testület és a
hivatal morális tagjai örülnek, hogy segít-
jük munkájukat. A Társaság tagjai na-
gyon sok önkéntes munkát végeznek, és
készülnek a 2010-es önkormányzati vá-
lasztásokra.

Milyen indíttatás vezette a helyi zsi-
dó közösség múltjának felkutatására?
Honnan szerzett információkat, ada-
tokat?

Ács 2007-ben megkapta a városi cí-
met. Készülődtünk az avatóünnepségre.
Az önkormányzatiaknak felvetettem,
hogy tegyünk fel egy kis emléktáblát,
azoknak az emlékezetére, akik ezt a na-
pot nem élhették meg, pedig sokat tettek
a település folytonosságáért. Azt mond-
ták, hogy a világháborús emlékmű meg-
van. Ez helyes is, mondtam, de hát, aki-
ket elhurcoltak. Ez nyílt és lappangó el-
lenkezést váltott ki. A dolog alamuszisá-
ga egyre jobban felháborított, mert már
az az álláspont kezdett közvélekedéssé
kristályosodni, hogy itt nem hurcoltak el
senkit, merthogy itt nem is voltak zsidók!
Na hát, ez volt „az az áramütés”. 

Helyi barátaink mozaikdarabjaival kezd-
tem. Először azt hittem, itt mindenki asszi-
milálódott, és a dolog nehéz lesz. Vagy
éppen, hogy könnyebb, mert még szerve-
sebben a helyi történelem része? Végre
valaki rávezetett, hogy van zsidó temető
és elmagyarázta, merre találom. Kimen-
tünk, egy jókora temető körvonalazódott a
gazok alól! Minimum vagy száz sír!

Magyar és héber sírfeliratokból kisilabi-
záltuk, hogy a vészkorszak előtti utolsó

temetés 1944. január 30-án volt, a hábo-
rú után pedig 1971-ben.

Helyben semmilyen írásos információ
nem volt. A komáromi levéltárban semmi.
Az esztergomi levéltárban elkezdtem vé-
gignézni az ácsi halotti anyakönyveket. A
vallási rubrikában igen gyakran találtam
izraelitát.  Ezt követően már zsidó forrá-
sokat kerestem. Semmi. Észak-Komá-
romban sem. Közben találtam utalásokat
itt-ott az ácsi zsidóságról, az ortodox kö-
zösség a Kongresszus után a status quo
ante irányzatot követte. Utána néztem a
Holokauszt Dokumentációs Emlékköz-
pontban, ahol hathatós segítséget kap-
tam a Soah ácsi áldozatainak további ku-
tatásához.

Melyek voltak a munka legérdeke-
sebb részei?

Kétségtelenül az a mozzanat, ami az
Ács 259. helyrajzi számhoz köthető. Fel-
tűnően sok haláleset történt itt 1944. dec-
ember 6. és 13. között! A halotti anya-
könyvi bejegyzések szűkszavúan szívbé-
nulást írnak. A temérdek emberi szenve-
désről a helyi  oral history-ból tudunk…
és a helyi nyilasok szerepéről is van már
néhány mozaikunk. De ez még kevés.
Mindent össze kell illesztenünk!

Hogyan fogadták a helyiek a kezde-
ményezést?

Vegyes érzésekkel. Voltak, akik kezdet-
től segítették a munkát, sőt aktívan részt
vettek benne, névvel vagy név nélkül. Vol-
tak, akik nevük elhallgatását kérték, de
fontos támpontokat adtak. Így tudtuk meg
például, hogy a Duna-parton a ’70-es
években jelentős mennyiségű emberi
csontot dózeroltak be, vagy, hogy 500-600
pengőért, értékes tárgyakért, aranyért ad-
tak enni, inni az állomáson várakozó beva-
gonírozott zsidóknak. Ezekről felelősség-
gel csak később nyilatkozhatunk. Sajnos,
vannak, akik azóta is neheztelnek ránk…

Melyek voltak az ácsi zsidó közös-
ség életének legfontosabb esemé-
nyei?

Mint a hagyományos közösségek, úgy
az ácsi ortodox, illetve status quo zsidó hit-
község életében is a legfontosabb a szüle-
tés, az esküvő és a halál volt.

Nagyon fontos, hogy a vidéki, így az
ácsi zsidóság régi életét a maga valósá-
gában feltárjuk, hiszen alig tud a művelt
és jószándékú közvélemény is Magyar-
ország történetének eme szerves és fon-
tos részéről. 

A zsidók 1750 körül telepedtek meg
Ácson. 1767-68-ban már hét családról
tudunk, majd a türelmi rendelet beveze-
tését követően még többen érkeztek,

Lengyelországból és Morvaországból.
1784-85-ben az ácsi hitközségnek

imaháza, temetkezési egylete, mikvéje,
iskolája, valamint rabbija és metszője is
volt. Az 1868-as országos izraelita kong-
resszus után a hitközség ortodoxnak nyil-
vánította magát, 1885-ben csatlakoztak
hozzá a környező falvak -Bana, Csép,
Nagyigmánd, Kisigmánd, Tárkány – kis
hitközségei.  

Ácson a 19. század elejétől kezdve tu-
dós rabbik működtek, akik rabbinikus
könyveket írtak, és levelezésben álltak
koruk nagy rabbijaival. Ilyen volt például
Abelesz Cvi Halévi, aki az 1812 és 1832
között állt az ácsi hitközség élén. Az utol-
só helyi rabbi Krausz Simon volt, aki
1926-tól 1944-es deportálásáig vezette a
hitközséget. Felekezeti iskolájuk 1921-
ben megszűnt, ettől kezdve az izraelita
diákok is az állami iskolába jártak.

Az Ácson már megtelepedettekhez fo-
lyamatosan érkeztek német területről, s a
magyar nyelvűvé válás már itt zajlott le.
Ácson egyidejűleg 200-300 izraelita la-
kott, legtöbben 1864-ben, 3oo-an, de
számuk fokozatos csökkenést mutat,
1920-ban már csak 123 fő, 1941-ben pe-
dig 119, amikor is a teljes lakosság 6575
főből állt. Az 1944-es összeírás szerint az
ácsi hitközségben 30 fő adózott, a hit-
község elnöke Kemény Ármin volt. Ekkor
már csak a temetkezési egylet működött
a településen.

A negyvenes évek első felében Ácson
élő zsidók többsége gazdálkodott, helyi
kiskereskedelemmel foglalkozott, és két-
kezi munkát végzett, bérmunkásként,
vagy kisiparosként. Volt köztük hentes,
cipész, szabó, gazda, asztalos, orvos, ál-
latorvos. 

(Folytatás a szlovák rész 4. oldalán)

dr. Petrasovits Anna, az Ács Városért
Társaság elnöke 
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Mace sz  Maci é s Sófár Süni kalandjai 
avagy az  ifjúság o ldala

Taglit – Birthright Israel
avagy egy önzetlen ajándék

A Taglit Birthright Israel program egy tíznapos ajándék
felfedezőút Izraelben. Igen, ajándék, hiszen a zsidó fiata-
lok egyszer életükben kihasználhatják, hogy költség-
mentesen elutazhatnak Izraelbe és felfedezhetik az ősi
zsidó földet. Egy különleges alkalom, hogy ne „csak“ tu-
ristaként járják be az országot. 

A mi utunk augusztus 9-én kezdődött. A tel-avivi Ben Gurion
repülőtéren még 32 egymás számára ismeretlen cseh és szlo-
vák fiatal állt megszeppenve, azon tűnődve, hogy vajon tíz
nap alatt mennyit sikerül megismerniük az országból. De időt
sem hagyva a gondolkozásra, egyből a mély vízbe dobtak
bennünket: sátorozás a beduinoknál, a sivatagban. Első éjjel
a civilizációból nomád körülmények közé kerültünk. Na jó,
nem teljesen, hiszen villanykapcsolós sátrak, angol wc és zu-

hanyzó várt ránk, de megismerkedhettünk az ottlakók életével
is. Másnap tevegeléssel kezdtük a napot- számunkra ez fe-
lejthetetlen élmény marad-, majd nekivágtunk sivatagi túránk-
nak a 45 fokos hőségben. Csoportvezetőnk, Iuval Rosenberg,
félóránként figyelmeztett bennünket, hogy ne felejtsünk el ren-
geteg vizet inni, hiszen ha szomjúságot érzünk, az már rossz
jel. Fürödtünk a Vörös-tengerben Eilat városában, „meg-
másztuk“ Masadát, lebegtünk a Holt-tengerben, majd megér-
keztünk Jeruzsálembe. A Yad Vashem mindenki számára
megrázó volt, hiszen a Holocaust Múzeum feladata megőriz-
ni az áldozatok emlékét. Szombaton – sabbatkor – volt időnk
bejárni Jeruzsálemet, megérinthettük a Siratófalat, sőt még
szemtanúi lehettünk egy tüntetésnek is. Másnap észak felé
vettük az irányt: voltunk a szíriai és a libanoni határnál, meg-
pihentünk a Kinneret partján, valamint sétáltunk a kabbala
fővárosában, Cfátban.  Tel-Avivban egy napot töltöttünk . Jaf-
fo városrészben úgy éreztük, mintha visszacsöppentünk vol-
na a múltba, éles kontraszként pedig a felhőkarcolók látványa
tárult elénk. A búcsúbuli előtt pedig lehetőségünk nyílt egy
bensőséges beszélgetésre Solomon Perellel, akinek életét az
Európa, Európa című filmből ismerhettük meg.

Rendkívül izgalmas és érdekes kiránduláson vettünk részt.
Indulás előtt volt bennünk némi kétség, melyet a médiából fa-
kadó torzítások okoztak. Teljesen felesleges volt, hiszen a
szervezők óriási figyelmet fordítottak a biztonságunkra is. Egy
olyan leírhatatlan kép tárult elénk Izraelről, amelyet csak sze-
mélyesen lehet megtapasztalni. Megértettük az út valódi cél-
ját, megértettük, mit jelent a „birtright“.

Ez egy igazi ajándék. Ajándék, hiszen születési jogon be-
járhattuk egész Izraelt. Ajándék, hiszen nem kértek cserébe
semmit. Nem akartak meggyőzni, hogy eddigi életünket fel-
adva költözzünk Izraelbe vagy hogy ott folytassuk tanulmá-
nyainkat. Egy lehetőséget adtak, de a döntést mindenkinek
magának kell meghoznia...

Grotter Edina és Grotter Balázs

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

A Friedman Sasha, táborvezető, Fritz Zsuzsa, nevelési
igazgató, Sonja Viličić, programigazgató és Jael Baumgold,
nemzetközi és izraeli koordinátor vezetésével működő Lau-
der/Joint Nemzetközi Zsidó Ifjúsági tábornak ez volt a jubi-
leumi, huszadik nyara. A négy 12 napos turnus alatt közel
2000 táborozó és ifjúsági vezető töltötte itt szabadidejét a vi-
lág 24 országának több mint 40 közösségéből. A tábor idei
témája a zsidó közösség volt. Az oktatási program célul tűz-
te ki, hogy a gyerekek gondolkodjanak el arról, hogy mit je-
lent a közösség a zsidó történelemben, mi a jelentősége a
zsidó közösségnek a zsidó élet kereteként és milyen a hely-
zete saját városuk zsidó közösségének. Fontos volt, hogy a
Szarvason tanultak segítségével a táborozók megérthessék
a zsidó közösség fontosságát a zsidó élet folyamatának
szempontjából, és arra indítsa őket, hogy a tábor végeztével
kedvük legyen megkeresni a lehetőségét a saját zsidó kö-
zösségükben való részvételnek. 

(Folytatás a következő oldalon)

Szarvas 2009 – 
Közkívánatra!

Augusztus 21-e, péntek van, lassan kigördül az utolsó
autóbusz is a szarvasi tábor kapuján. Vége a negyedik
turnusnak, SZARVAS 2009 már történelem. Néhányan,
korcsoportvezetők még maradunk pár napot, értéke-
lünk, visszatekintünk, tervezünk…
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Az első vasárnapi nap az ismerkedés
jegyében telt, a csoportok kialakítása
után az esti program keretében megis-
merkedhettünk azokkal az országokkal
és zsidó közösségeikkel, ahonnan az
adott turnusban gyerekek érkeztek. A
hétfői nap fő célja a „KÖZÖSSÉG” BE-
MUTATÁSA” és a zsidó közösség építő-
köveinek megismerése volt. Mi is a kö-
zösség, és miért van rá az embereknek
szüksége?- tettük fel a kérdést. Szüksé-
ges volt a közösségekre a múltban, és
kell nekünk ma is? Hogyan működtek a
múlt zsidó közösségei? Mik voltak a kö-
zösség intézményei, kik voltak a vezetői,
és mi volt ezeknek a funkciója? A tábor
harmadik napján az egyén és a közös-
ség viszonyát boncolgattuk. Megvizsgál-
tuk az egyén helyét a közösségben.
Foglalkoztunk azzal, hogy mit ad a zsidó
közösség a tagjainak. Szerdán a közös-
ség és a külvilág kapcsolata került terí-
tékre. A nap legfontosabb kérdései a kö-
vetkezők voltak: Mikor nyílik meg a kö-
zösség a külvilág számára? Mikor zárja
el magát a külső befolyás elől? Hogyan
reagál a kívülálló társadalom a zsidók vi-
lágára? Mi történt a modernkor kezde-
tén, amikor a zsidók a kívülálló társada-
lomban is helyet kaptak, és jogilag
egyenlőkké váltak? Hogyan változtak
ezáltal a közösség feladatai? A követke-
ző napon a különböző zsidó közösségek
kapcsolatát vizsgáltuk meg. 

Az informális oktatás elemeit felhasz-
nálva elemeztük, hogyan kapcsolódnak
a különböző közösségek tagjai egy-
máshoz, milyen felelősséget éreznek
egy közösség tagjai egy másik, bajbaju-
tott közösség tagjai iránt, hogyan kap-
csolódnak ma egymáshoz a közössé-
gek. Fontos kérdés volt, közelinek, vagy
távolinak érzik magukat egy ország zsi-
dó közösségének a tagjai egy másik or-
szág zsidó közösségének a tagjaihoz
képest, hogyan viszonyulunk más or-
szágok zsidó lakosságához. Konkrét
példákon keresztül világítottunk rá az
összetartás jelentőségére, bemutatva,
miként segítették a nyugati közösségek,
illetve Izrael a kelet-közép és a kelet-eu-
rópai országok zsidó közösségeit, ami-
kor ezen országok ki akartak emelkedni
a kommunizmusból. Pénteken meg-
kezdtük az ünnepre való felkészülést,
barcheszt sütöttünk, shabati dalokat ta-
nultunk, rendet raktunk szobánkban,
majd a tábor hagyományainak megfele-
lően léggömbökre írt kívánságainkat en-
gedtük a magasba énekléssel kísérve.
Az ünnepet közösen fogadtuk a tábor

sportcsarnokában. A shabat során utá-
najártunk, az ünneplés és a zsidó ünne-
pek mit adnak hozzá a közösségi ér-
zéshez, miért fontos a szombat a zsidó
közösség életében. A pihenőnap végén
a Körös-parton vettünk búcsút az ün-
neptől a Havdala szertartás keretében.
A vasárnapi nap során a magyarorszá-
gi táborozók a szülőnapi műsorra ké-
szültek, hogy a délután kezdődő bemu-
tatón minden zökkenőmentesen men-
jen. A külföldi csoportok Szeged és
Gyula nevezetességeivel ismerkedtek.
A krízisben lévő közösségek helyzeté-
vel kezdődött a második szarvasi hét,
megkerestük azokat a problémákat,
melyekkel extrém helyzetekben kell a
zsidó közösségeknek szembenézniük.
Ezen a napon beszéltünk a soáról is, és
azokról a dilemmákról, amelyekkel an-
nak a kornak a zsidó közösségi vezetői
szembesültek. Feltettük a kérdést: Mi a
közösségi vezetők feladata ilyen idők-
ben? Mik a közösségükkel kapcsolatos
kötelezettségeik határai? Megvizsgáltuk
egyes közösségek helyzeté a nácizmus
és a kommunizmus időszakában. A
múlt néhány kiemelkedő zsidó közössé-
gét vizsgáltuk meg kedden és elgondol-
kodtunk azon, a modernkori Izraelt te-
kinthetjük-e, vagy sem zsidó közösség-
nek. A turnus végéhez közeledve min-
den szál összefutott. Az előző napok-
ban feltett kérdéseket megvizsgáltuk az
egyéni táborozók szintjén: Mit gondo-
lunk ma a saját közösségeinkről? Ho-
gyan fognak kinézni a közösségeink
húsz év múlva? Felelősséggel tartozunk
a közösségeink iránt? Ha igen, milyen
felelősséggel? Az utolsó nap összegez-
tük a 12 nap alatt tanultakat. Megvizs-

gáltuk Szarvast mint közösséget. Felve-
tődött, nevezhetjük-e Szarvast zsidó kö-
zösségnek? Ha igen, milyen szempont-
ból? Van valami kapcsolata a mai szar-
vasi tábor közösségének a háború előt-
ti szarvasi zsidó közösséggel? 

A napi oktatási témáról minden cso-
port a peulák (ifjúsági vezetők által ve-
zetett foglalkozás) alatt tanulhatott. Ezek
köré épültek a táborszintű napközbeni
és esti programok. Ezek során látogat-
tunk el egy kisváros zsidó közösségébe,
ahol játékos feladatok segítségével is-
merkedhettünk meg a kile legfontosabb
tagjaival (rabbi, orvos, tanító…) és intéz-
ményivel (zsinagóga, kóser bolt,…). Ka-
landozhattunk a világ zsidó közösségei-
ben egy állomásos esti játék keretében.
A nagyobbak egy egész napon át kutat-
ták a szarvasi zsidó közösség nyomát,
és Kasztner életútjával is megismerked-
hettek. A oktatás mellett fontos szerep
jutott a sportnak is, az úszás és a ha-
gyományos sportfoglalkozások mellett
kalandpark várta a bátor táborozókat, és
egy vetélkedésre is sor került nemzetkö-
zi csoportokban a „Színek háborúja”
program keretében. Volt még esti bátor-
ságpróba, kézműveskedés, kenuzás, lo-
vaglás és az elengedhetetlen ének, hó-
ra-tánc.

A tábor utolsó estéjén utcabál várta az
érdeklődőket, majd a két hét során futó
projektek (grafiti, zene, tánc, sport,…)
résztvevői mutatták be munkájuk gyü-
mölcseit vállalkozó kedvű, tehetséges
táborozók kíséretében. 

Ez volt SZARVAS 2009, folytatás jö-
vőre…

PA

Szülőnap a táborban
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Kile Kaleidoszkóp
Temetői hírek

� Elkészült a ravatalozó bejárati részének
felújítása, az épület új festést kapott, és a
hiányzó pléhezés is a helyére került. 

� A Boldi cég munkatársai folyamatosan
dolgoznak a sírkert takarításán, de a nagy
felülettel csak nehezen bírnak. Az ünne-
pek előtt fokozott figyelmet fordítanak a
rendre.

Az Eötvös utca 9 hírei
A nyári esőzések miatt beázott a ház tetőszerkezete. A hibákat időköz-
ben elhárították. Augusztusban kitakaríttattuk az épület elhanyagolt ud-
varát, amelynek hasznosításáról hamarosan döntés születik.

A Menház felújításának hírei
A nyár végére befejeződött a folyosó felújítása. A padlócsere után a fa-
lakra felkerültek a hitközség életét ábrázoló fotók. Az őszi ünnepek
után teljesen megújulnak a mellékhelyiségek és megkezdődik a külső
tatarozás.

A méz  a természet csodája. Az ősi
korban is ismerték a méz csodáit a
mindennapi életben és a vallási rituálé-
kon Elképzelhetjük őseinket, mikor elő-
ször fedezték fel a zümmögő és csípő
repülő bogarak a termékét, és lassan
hosszú próbálkozások után megtanul-
ták a méz használatát. Hippokratész is
ajánlotta a méz fogyasztását és sebek
gyógyítását mézes borogatással.

Mikor őseink kiszabadultak a rab-
szolgaságból és Kánaán felé vezette
őket Mózes, az ígéret, amit kaptak az
volt, hogy Kánaán a tejjel- mézzel folyó
ország. A tej és a méz jelképezik az ál-

dásokat Izráel fiainak, ha betartják az
Úr parancsait. Rosh Hásáná, az év fe-
je, illetve az új év ünnepe .A hagyo-
mány szerint a következő évre való ké-
szülődésnek kell szentelnünk magun-
kat és a múlt év hibáit javítani. Rosh
Hasánákor szokás különleges étteleket
készíteni főleg kerek ételeket, azok
szimbolizálják, hogy az év kerek, teljes
és édes legyen. A barcheszt mézzel
áldjuk só helyett, és szokásos kerek
mézeskalácsot sütni.

Mézeskalács
4 tojás, 1 pohár cukor, 1 pohár méz,

1/2 pohár olaj, 1 pohár narancslé, 1 ká-
vés kanál fahéj, 1 kávés kanál szegfű-
szeg, 3 pohár liszt, 1 kávéskanál szóda-
bikarbóna vagy sütőpor, csipetnyi só.

A 4 sárgáját keverjük el egy tálban a
mézzel, cukoral, olajjal és a narancslé-
vel. Másik tálban keverjük el a lisztet a
fűszerekkel és a sóval. A  4 tojás fe-
hérjét a cukorral habbá verjük, a lisztet
a fűszerekkel a sárgája keverékhez ad-
juk utána a habot sütőpapírral bélelt
tortaformába simítjuk és előmelegített
sütőben 50-60 perc alatt megsütjük.

Sáná Tóvá, 
Boldog Új Évet kívánok!

Orna Mondshein
Ashkelon, Izrael

Löwinger Manci szakácskönyvéből

Mézeskalács Rosh Hásánára

Könyvadomány Budapestről
A budapesti Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem közelmúltban
megjelent reprint imakönyvsorozatából 5 példányt adományozott a
KZSH-nak, melyeket a zsinagógában helyeztünk el. Ezúton köszönjük
dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi úr és Mélykuti László úr segítségét.

Jövőre Jeruzsálemben...
(Folytatás a 3. oldalról)
Az általunk meghirdetett 1200 euroért egy komp-
lex programot kínálunk, további plusz költségek
nélkül. Nincs külön reptéri illeték, fakultatív prog-
ramok díja. Az ár tartalmazza a transzfereket Ko-
máromból Budapestre és vissza, Izraelben a Ben
Gurion Repülőtérről Jeruzsálembe és Tel-Avivból
a Ben Gurion Repülőtérre, 7 éjszaka szállást (Je-
ruzsálem 4 éjszaka, Tel-Aviv 3 éjszaka) négy csil-
lagos szállodákban, reggelit és vacsorát az Izra-
elben töltött napokra, magyar nyelvű idegenveze-
tővel kísért kirándulásokat a Maszadára, a Holt-
tengerhez és Észak-Izraelbe. Benne vannak a
programban meghirdetett látnivalók belépője-
gyeinek és városnézéseknek a költségei is, to-
vábbá az oktatási program keretében tervezett
előadásokon történő részvétel. Az 1200 Eurón
felül csupán az egyénileg intézendő utasbiztosí-
tás költsége és az Izraelben elköltendő zsebpénz
terheli velünk utazókat. Az izraeli szállodák bősé-
ges, svédasztalos reggeli és vacsora kínálata
mellett, a napközbeni étkezésre minimális kiadá-
sokat kell csak számolni.

A beutazás feltételeiről:
További fontos információ, hogy az Izraelbe tör-

ténő beutazás a hazautazás dátumától (2010. áp-
rilis 21.) számítva 6 hónapig érvényes útlevéllel
lehetséges. Vízum szlovák és magyar állampol-
gároknak nem szükséges.

PA
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Vyhrabem sa teda z postele, došu-
chcem sa do kúpeľne (viete deti, aj
keď ste choré, umývať sa treba, že
Ben? :) ). Ponáhľam sa na Mifkad, aby
mi neušla zase nejaká „duchaplná“
scénka. Po zvyčajnom Mode ani a
Shma nasledujú výdatné raňajky, kde
musím odpovedať na množstvo veľmi
dôležitých a nezanedbateľných otázok,
pritom ponalievať čaj malým negevá-
kom, kde tu prekrojiť nejaký ten rohlík,
prípadne ho namazať maslom... Som
síce úplne vyčerpaná, unavená a cho-
rá, no keď vidím ráno tie úprimné tvá-
ričky, ktoré sa na mňa usmievajú tým
najzlatším spôsobom, akým sa len dá,
nedá sa povedať nie.

Medzitým musím párkrát zvýšiť hlas
na oblievajúcich sa chanichov, bijúce
sa deti, škriepiace sa dievčatá, nepo-
slušných chlapcov...

Na obed ma čaká jedno prekvape-
nie. Naši golaňáci stoja všetci na sto-
ličkách a spievajú „cheery“ jednotlivých
krajín - a hoci je ich len malá hŕstka, je
ich celá jedáleň. Moja nálada sa zase
o čosi zlepšuje a choroba akoby zmiz-
la (no stále je tu).

Následne sa vyberám na peulu gali-
lu - Kiky, Katky a Hany a s ohromením

sledujem ako sa všetci zapájajú do za-
ujímavej diskusie – baby a deti, boli ste
super.

Večer sa zapájam do plodnej disku-
sie golaňákov a odchádzam obohate-
ná o nové myšlienky a názory.

No a nakoniec sa poberám pozrieť
našich najmenších a dozvedám sa,
aký obrovský strach mali na Ash laile,
snažím sa ich upokojiť a vysvetliť im,
že v noci na nich z okna žiadne stra-
šidlo nevybafne.  

Umorená po celom dni sa na chvíľu
zastavím pri hŕstke madrichov, preho-
dím s nimi zopár slov a poberám sa pí-
sať tento krátky príspevok, aby ste po
ceste domov mali čo čítať.

Práve tieto drobnosti- vaše úsmevy,
smiech, plač, spev, tancovanie, vaše
unavené tváričky ráno na mifkade, va-
še skvelé postrehy na peulách, vaše
skvelé predstavenie vo štvrtok v kupo-
le, vaše huncústva... to všetko robí
camp campom. 

Ďakujem vám, že ste boli tento rok
takí skvelí, a že ste ma pravidelne na-
bíjali energiou (aj keď nie vždy pozitív-
nou). Teším sa na vás budúci rok!

Petra Müllerová

SZARVAS OČAMI UNITHEAD-A
7.30 - z rozhlasu sa ozýva veselý Zsuzsin hlas, ktorý nám oznamuje, že je
čas vstávať. Snažím sa rozlepiť svoje očká, ale nejde to, sila vôle je tento
raz nulová. Pomáham si teda rukami, no aj tak to ide ťažko. Premohla ma
nádcha a bolesť v hrdle - jav veľmi bežný v Szarvasi.  Keby som bola do-
ma, ostala by som celý deň v posteli a liečila sa, no tu to nejde – moja prí-
tomnosť je nevyhnutná.

Petra Müllerová a Ester Tillová zo slovenskej skupiny

Ács kutatója
(Folytatás a magyar rész 5. oldaláról)
A háború után a zsidó lakosok közül né-
hányan visszatértek, de a hitközség
nem alakult újjá.

Szeptemberben avatják fel a város
felújított zsidó temetőjét, ismertetné
ezt a kezdeményezést!

Minden tisztelet Ábelesz Kálmán
Ysraelt illeti, aki ma már 80 éves, de bá-
mulatra méltó aktivitással és komoly
anyagi áldozattal mindent megtesz,
hogy az elhagyott vidéki zsidó temetők
fennmaradjanak! Winkler Miksa pedig
fáradságot nem kímélve szervez, hogy
Ábelesz bácsi álma megvalósuljon!

2005-ben a Londonban élő Abelesz
Israel testvéreivel, Jeruzsálemből és
Londonból őseik sírjainak keresésére ér-
keztek Ácsra. Megtalálták és felújíttatták
a sírokat és elhatározták, hogy a teme-
tőt bekeríttetik, és rendbe hozatják. 

A felújítás 2009 nyarán szép össze-
fogás eredményeként valósult meg,
melyben nagy szerepe volt az Abelesz
és a Grosz család mellett ÁCS Város
Önkormányzatának, a MAZSIHISZ Vi-
déki Temetők Osztályának, a MAZSIT
Alapítványnak és az Ács Városért Tár-
saságnak.

Milyen terveik vannak még ezzel
kapcsolatban a jövőben?

Tovább kell folytatni a Vészkorszak
ácsi áldozatainak kutatását, és az em-
lékhelyet további márványkővel kell kie-
gészíteni. Az Emlékmű elkészülte óta
több, mint 30(!) áldozat és mártír nevét
ismerjük, nekik jövőre kerül fel a nevük.

Továbbá, szeretnénk bekapcsolódni a
botlatókő programba, ezzel a minden-
napjainkba hoznánk vissza a mártírok
neveit. 

Ács, sajnos több száz falusi zsidó hit-
községgel együtt ott van az elveszett kö-
zösségek falán a Páva utcában. De,
ahol halál volt, ott élet is volt! A Vész-
korszak előtti életet is fel kell idéznünk,
emléket kell állítanunk!

Keressük a kapcsolatot a zsidó hely-
történeti kutatásokkal, úgy a Vészkor-
szak, mint az azt megelőző idők vonat-
kozásában. Tudnunk kell egymás mun-
kájáról, mert ezzel segítünk egymásnak
abban is, hogy ki-ki eltaláljon gyökerei-
hez, vállalja azt, visszaépítse magában
azt a zsidó identitást, melyet a 20. szá-
zadi történelem oly szeszélyesen, oly
ezerarcúra tördelt szét.

-p-
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Ste predsedom občianskeho zdru-
ženia MACEVA. Ako vznikla táto or-
ganizácia? Aké sú jej najdôležitejšie
úlohy?

Áno, som predsedom OZ Maceva,
ktorého „základný kameň“ sme spoločne
s priateľmi položili v roku 2005. Podnet
na jeho vznik vyplynul zo záujmu o deji-
ny, tradície, kultúru Židov. „Pokusným
poľom“ sa stal u nás zachovaný židov-
ský cintorín. Snažili sme sa  pokračovať
v prácach spätých prioritne s jeho
udržiavaním, ochranou, nevyhnutnou
sanáciou a postupnou rekonštrukciou. Z
nich sa, celkom prirodzene, vygenerovali
vlastné  organizačné, prezentačno-pro-
pagačné aktivity spojené s témou žido-
vstva, s primárnym  akcentom na vzde-
lávaciu, kultúrno-spoločenskú (predná-
šky, besedy, výstavy, koncerty),  resp.
mediálnu a publikačnú činnosť.         

Ktoré boli najdôležitejšie udalosti
v živote ŽNO v Šali pred holokaus-
tom?

Z dnešného pohľadu (odstup času,
neúplná archívna heuristická báza,
značne deficitný, resp. v reálnom stave
takmer neexistujúci písomný materiál ko-
munitnej proveniencie, tiež malá počet-
nosť autentických, individuálnych výpo-
vedí – spomienky) si netrúfam jednoz-
načne stanoviť, ktoré medzníky by to
mali byť. Ak niektoré vymenujem, budem
sa pohybovať viac-menej v rovine hypo-
téz a neoverených reálií. Možno to bolo
otvorenie výstavnej synagógy v r. 1896.
Možno zmena politických a spoločen-
ských pomerov spätých so vznikom Če-
skoslovenskej republiky (r. 1918) a vlast-
nou reakciou Židov na danú skutočnosť.
Mohlo by to byť konštituovanie rabinátu
v Šali a s tým spojená inštalácia prvého
šalianskeho rabína Mareka Strassera do
funkcie v r. 1925 atď., atď. Napriek po-
vedanému, som presvedčený, že tých
„najdôležitejších udalostí“, ktoré zohrali v
živote šalianskej židovskej komunity vý-
znamnú úlohu, bolo nepochybne ďaleko
viac. A nemuseli patriť práve k tým ťaži-
skovým.     

Organizujete veľa kultúrnych a a
vzdelávacich podujatí. Ktoré sú naj-
významnejšie? Ako vnímajú tieto
akcie v Šali?

Nadviažem na predchádzajúce otáz-
ky. Snažím sa, či už prostredníctvom
občianskeho združenia alebo cez mo-
ju aktuálnu pracovnú pozíciu, prezen-
tovať židovstvo ako jeden z primárnych
atribútov histórie. Z tých naj... by som
spomenul podujatie späté s Európ-
skym dňom židovskej kultúry, ktoré vo
mne subjektívne vyvoláva pocit nostal-
gie za niečím čo tu v minulosti, v inten-
zívnej, originálnej podobe existovalo,
rozvíjalo sa, obohacovalo svoje okolie,
no dnes, vďaka bezprecedentnému ak-
tu brutality, známeho pod pojmom ho-
lokaust, už nie je. 

Ako vníma túto činnosť verejnosť
v Šali? 

Myslím, že skôr v pozitívnom svetle,
resp. nemám osobnú (negatívnu)
skúsenosť, ani žiadnu priamu spätnú
väzbu, ktorá by potvrdzovala apriori,
striktne odmietavý postoj rozhodujú-
cej časti mojich spoluobčanov, k rea-
lizovaným aktivitám. Pre mňa je to
signál, že sa tento proces rozvinul
správnym smerom a v akceptovateľ-
ných intenciách. Jednu z foriem, kto-
rá môže prispievať k negácii prejavov
intolerancie, xenofóbie, antisemitizmu
v spoločnosti predstavuje práve otvo-
rený dialóg a komunikácia s majori-
tou, objektivizovanie, odtabuizovanie
problematiky židovskej histórie, tradí-
cií, kultúry, religiozity.

V septembri dostávate ocenenie
Kehila Haver. Ako ste prijali toto
ocenenie?

Na jednej strane s veľkým prekva-
pením, na strane druhej s pocitom po-
kory a vďaky, za seba i ostatných pria-
teľov z občianskeho združenia. Udele-
né ocenenie vnímam ako verejné odo-
brenie našej práce, ako záväzok a zá-
roveň výzvu do ďalších mojich, resp.
spoločných aktivít.

Spomienka na komunitu v Šali 
Rozhovor s dr. Rudolfom Kuklovskym

Som rodák zo Šale. V októbri sa chystám osláviť 48 narodeniny. Mojou al-
ma mater sa stala FF UK v Bratislave, na ktorej som absolvoval štúdium
v odbore história. Prešiel som viacerými zamestnaniami – odborný pra-
covník v múzeu, pedagóg na základnej škole až po súčasnú pozíciu úrad-
níka v samospráve, kde sa mojou záujmovou oblasťou stalo školstvo, so-
ciálne veci a kultúra. Som ženatý. Mám dve školopovinné deti.

Tóny hudby zo
synagógy v Nitre
V tomto roku sa starobylá Nitra po
prvýkrát zapojila  do podujatí Dňa eu-
rópskej židovskej kultúry, ktorý sa už
tradične koná začiatkom septembra.
Židovská náboženská obec  v spo-
lupráci s mestom ponúkli verejnosti
koncert radostných  židovských me-
lódií v podaní Salónneho orchestra
Goldy Meirovej zo Segedína, ktorý sa
stretol s mimoriadnym záujmom ve-
rejnosti. Program organicky zapadol
do bohatej mozaiky podujatí Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva v Nit-
re a zároveň sa niesol v znamení
nadchádzajúceho židovského nové-
ho roka 5770. O jeho význame v na-
šom živote sa obecenstvu prihovoril
Zsolt Markovics, hlavný rabín mesta
Segedína a zároveň jeden z členov
úspešného orchestra. 

Súčasťou programu bola prezentá-
cia novej propagačnej brožúrky o nit-
rianskej synagóge a tradíciách ži-
dovstva v meste, ktorú vydal Nitri-
ansky informačný systém. 

V prekrásne zrekonštruovanej sy-
nagóge, obklopený výtvarnými diela-
mi nedávno zosnulého svetoznáme-
ho grafika Shragu Weila, rodáka z
Nitry a za tónov tradičnej aj modernej
židovskej hudby si Nitrania pripome-
nuli deň židovskej kultúry, ktorý je v
bezmála tridsiatich krajinách Európy
oslavou ľudskej kreativity, spomien-
kou na históriu krásnych umení, mož-
nosťou zdôrazniť hodnotu umelec-
kých artefaktov a architektúry a vďa-
ka tomu zblížiť ľudí, ktorí zdieľajú záu-
jem o spoločné európske židovské
dedičstvo. 

Pretože kultúra je ako stvorená na
to, aby ľudí zbližovala a v duchu tole-
rancie a dialógu usilovala o navode-
nie priaznivého ovzdušia pre dobré
spolunažívanie. Aj to bol zámer nitri-
anskeho koncertu.

K. Potoková

Členovia Židovskej náboženskej
obce v Nitre prajú všetkým súver-
com a čitateľom Spravodaja zdra-
vý, šťastný a pokojný rok 5770. L ´
Šana Tova!
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Krátke správy
� Spravodajcu, komárňanskú židovs-
kú náboženskú obec a klub Shalom
podporili: rodina Vajnorsky (Izrael), dr.
J.J. (Komárno), dr. Tibor Feldmár
(Dunajská Streda). MUDr. Ivan Kolin
(Košice), MUDr. Dušan Rybár (Ri-
mavská Sobota), Rozália Kornfeldová
(Dunajská Streda), Tibor Kornfeld
(Dunajská Streda), Ondrej Földes
(Bratislava), Peter  Boček (Košice), dr.
Tibor Gábor (Kráľovský Chlmec), ro-
dina Navonová (Bnei Brak), Pavol Ko-
vár (Bratislava), Jehosua Weisz
(Izrael) a darcovia, ktorí si priali zostať
v anonymite. Ďakujeme! 

� Pre našich najmenších sme získa-
li nové knihy (10-10 exemplárov), sú
to najnovšie knihy, ktoré napísala re-
becen Verő Bán Linda. Sú k dispozí-
cii na ŽNO.

� Na sekretariáte si aj naďalej mô-
žete zakúpiť nový luach (kalendár)
na rok 5770, v slovenčine alebo v
maďarčine. 

� Rodina Losonciová z Viedne ob-
darovala našu komunitu dvoma sta-
rými modlitebnými knihami. Ing. Fran-
tišek Buda napísal knihu o Židoch v
Tvrdošovciach, ktorú daroval našej
knižnici.

� Juraj Himmler zo Štúrova nám po-
slal zaujímavé dielo, spracoval histó-
riu obce Dubník (Čúz), v ktorom sa
podrobne zaoberá aj bývalou miest-
nou židovskou komunitou.

Žiadame Vašu podporu
Zmena ÈÍSLA ÚÈTU!

Vážení èitatelia!
Prosíme Vás, aby ste pod¾a Vašich možností podporovali programy ŽNO v Ko-
márne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.

Od 1. januára 2008 môžete zasiela� peniaze na nasledujúce  úèty (je mož-
nos� 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!

Dostali sme stánok
na sviatok Sukot

Začiatkom septembra sme obdržali dar
z Budapešti, zo synagógy na ulici Fran-
kel. Je to stánok pre 15 osôb, ktorý sme
postavili v záhrade Menházu. Touto ces-
tou vyjadrujeme vďaku predsedovi Pé-
terovi Tordaimu, rabínovi Tamásovi
Verőovi a vedúcej kancelárie Eve Sáro-
si. Stánok bezplatne dopravil podnikateľ
z Komárna, pán Tibor Szép.  

Po stopách predkov 
Návštevníci v Menház

Leto privábilo mnoho návštevníkov do obnovenej budovy Menház. Navštívila
nás teta Teri Vajnorsky a jej dcéra dr. Gizela Sternbach z Jeruzalema. Vnučka
posledného ortodoxného rabína  Józsua Lefkovics prišiel z USA.

Príjemne sme boli prekvapení návštevou profesora  Dana Meyersteina a jeho
manželky, ktorí prišli z Izraelu. Dan Meyerstein je profesorom chémie a je prav-
nukom staviteľa Menházu, Kolomana Frieda. Po prehliadke budovy boli v cinto-
ríne pri hrobe pradeda. 

Milí návštevníci! Aj naďalej vás srdečne očakávame!

Na pamiatku pani Janky Feldmárovej
V Dunajskej Strede zomrela uznávaná členka komunity, pani Janka Feldmá-
rová, ktorá dodržiavala naše tradície. Mnohokrát sme ju mali možnosť uvítať
aj v Komárne. Miestna pobožná komunita trvala na tradíciách a v ten istý,  keď
nás navždy opustila, ju odprevadila na poslednej ceste. Na židovskom cinto-
ríne v Dunajskej Strede sa s ňou rozlúčil hlavný rabín Róbert Deutsch a kan-
tor Emil Tóth, prítomní boli zástupcovia ŽNO z celého regiónu. 

Knižné dary z Budapešti
Židovská univerzita - Rabínsky seminár v Budapešti vydala  reprint v edícii mod-
litebné knižky, ktoré v piatich exemplároch darovali našej ŽNO. Touto cestou
ďakujeme rektorovi – hlavnému rabínovi  dr. Alfrédovi  Schőnerovi a p. László
Mélykutimu za pomoc.

�
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SPRAVODAJCA

Stalo sa už tradíciou, že v prvú sep-
tembrovú nedeľu sa popri Bratisla-
ve, Košiciach, Nitre, Bardejove... aj
my opätovne zapájame do akcií po-
riadaných v rámci Európskeho dňa
židovskej kultúry.

Doobedňajší program sme otvorili III.
regionálnym stretnutím náboženských
obcí a spoločností. Organizátor ŽNO
Tamás Paszternák pozdravil prítom-
ných a podal informáciu a vzdelávacích
programoch, o cirkevných a spoločen-
ských akciách. Poslucháč Židovskej
univerzity v Budapešti, budúci rabín
Pál Megyes, hovoril o úlohách nábo-
ženských obcí, pričom spomenul po-
dobnosti a rozdiely medzi východoeu-
rópskymi, západoeurópskymi a ame-
rickými náboženskými obcami. Po
prednáške mali slovo hostia: Vilmos
Siklósi – predseda ŽNO v Zalaegers-
zegu, János Turai – predseda ŽNO
vo Vácove, Nikolett Losonci z Vied-
ne, Peter Fischer z Bratislavy hovorili o
živote vo svojich komunitách, Gabriela
Mencerová riaditeľka Celoslovenské-
ho strediska zdravotnej a sociálnej po-
moci informovala o podporách pre
tých, ktorí prežili holokaust. V mene ži-

dovskej komunity v Tate prehovoril
László Einhorn, pani Katalin Varga v
mene HIT  Gyülekezete z mesta Tata-
bánya. Cieľom stretnutia bolo zosilne-
nie regionality,  hľadanie možností spo-
lupráce. Po vzájomnom spoznaní sa

nasledoval košerový obed, pani rebe-
cen z Piešťan Bina Stiefel nám pripra-
vila ozajstné pochúťky.

Poobedňajší program pokračoval svia-
točnými  myšlienkami rabína Zeva Stie-
fela z Piešťan. Prednáška odznela v an-
gličtine v tlmočení Andrása Paszternáka.
Rabín nám v záhrade Menházu priblížil
svet Vysokých sviatkov. Zev Stiefel je
rodákom z Atlanty, rabínske a kantorské
štúdia absolvoval v USA. Ako delegát
Chabadu prišiel spolu s manželkou Bi-
nou v roku 2004 na Slovensko. Od roku
2007 bývajú spolu so svojimi tromi deťmi
v Piešťanoch. Jeho úlohou je popri po-
moci miestnej komunite aj pomoc litur-
gickému životu malých komunít v kraji-
ne. Po duševnej potrave sme navštívili
svet gastronómie. Eszter Bodrogi (Fűs-
zeres – Korenárka) nám predstavila svo-
ju novú knihu „Korenie a duša – židovs-
ká kuchyňa tu a teraz“. Prítomní mali
možnosť osvojiť si aj tajomstvo pletenia

tradičného barchesu. Pani Mgr. Jana
Švantnerová prišla z Bratislavy, aby
nás oboznámila s pôvodom a symbolmi
ozdobných predmetov Tóry. Mladá pani
magistra sa už dlhé roky zaoberá výsku-
mom pôvodu židovských predmetov a
ich symbolikou. Jej prednáška poskytla
mnoho zaujímavých poznatkov aj pre
tých, ktorí sú znalcami tejto tematiky.   

Nasledovalo odovzdanie cien Kehila
a Kehila Haver v synagóge. Celodennú
akciu uzavrel mimoriadne úspešný
koncert skupiny Fourtissimo.

Európsky deň židovskej kultúry v Ko-
márne podporili: mesto Komárno, VÚC
Nitra, Joods Humanitair Fonds, Pincus
Foundation, Balassi Bálint Intézet -
Program maďarského jazyka na rok
2009, MAZSIHISZ, UZ ŽNO Slovenska
a Nadácia Ezra.

Touto cestou ďakujeme tým, ktorí
svojou dobrovoľnou prácou prispeli k
úspešnej realizácii programov. 

PA

Tradícia pokračuje...
Európsky deň židovskej kultúry 2009 

Sviatok stanov
Sukkot v Komárne

Po viac desaťročí opäť oslávime
sviatok Sukkot vo vlastnom stane
ŽNO vo dvore Menházu.

10. októbra 2009., sobota 10:00

Program: ranná modlitba; Mazkir,
spomienka na zosnulých Sviatočné
jedlá a vzdelávanie o sviatku v sta-
ne vo dvore Menházu

Hosť: Miriam Neiger Fleischmann
akademická maliarka z Jeruzalemu
Program sa uskutoční s pomocou
bratislavského zastupiteľstva JO-
INT-u a Holandského židovského
humanitného fondu!

Srdečne Vás očakávame!


