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POZVÁNKA
10:00 III. regionálne stretnutie židovských náboženských obcí a komunít

Téma: Ako sa vidíme my? Ako nás vidia iní?

Úvodná téma: Čo si myslia maďarskí mladí zo Slovenska o Židoch?
Erzsébet Fanni Tóth (maturovala na Gymnáziu H. Selyeho v Komárne, študovala v Ho-
landsku a teraz študuje vo Viedni).
„Je všeobecne známe, že v mladej generácii je prítomná a priebežne sa aj rozširuje nenávisť 
voči cudzincom. Vo svojej prednáške budem hovoriť o tom, aký obraz si vytvorili mladí 
Maďari na Slovensku o Židoch. 

Ako sa vidíme my? – Pál Megyes budúci rabín
Stalo sa už tradíciou, že v prvú septembrovú nedeľu doobeda sa stretnú v komárňanskej 
synagóge predstavitelia ŽNO a komunít z regiónu. Program je prístupný pre každého záu-
jemcu. Na stretnutí diskutujeme o aktuálnych otázkach spoločenského života. 

12:00 Košer obed v Menháze – Bina Stiefel, rabínova manželka z Piešťan, pripraví zaujímavé, 
chutné jedlá.
Záujemcovia sa môžu registrovať najneskôr do 31. augusta 2010 na adrese kile@menhaz.sk  
Obed je bezplatný. 

13:30 V očakávaní sviatkov – prednáška (Anett Turi)  o blížiacich sa Vysokých sviatkoch. 

14:00 Židovstvo a umenie – prednáška akademickej maliarky  Miriam Neiger Fleischmann 
Miriam Neiger Fleischmann sa narodila v Komárne, keď mala rok, jej rodina sa presťaho-
vala do Jeruzalemu, kde odvtedy žije. Ročne niekoľko ráz navštívi naše mesto, pretože tu 
má aj svoj ateliér. V roku 2010, pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry, je jej 
témou židovstvo a kultúra. 

14:30 Prečo potrebuje pán Kohn štyri chladničky? – Kultúrny antropológ Richard  Papp bude 
hovoriť o židovskom humore, svoju prednášku obohatí vtipmi a historkami. 
Richard Papp už dlhé roky skúma otázku židovského humoru  predovšetkým v prostredí 
synagógy na námestí Bethlena v Budapešti. O tejto téme vydal aj publikáciu.

15:15 Odovzdanie cien Kehila a Kehila Haver v synagóge 

15:30 Koncert skupiny Zmirim
Mladú klezmerovú skupinu tvoria žiaci hudobnej školy pri budapeštianskej Lauderovej 
škole. Skupinu Zmirim, ktorá prvýkrát vystupuje v Komárne, vedie Anna Nagy a Anna Radó.  

Program organizuje ŽNO v Komárne. (Tel.: 00421-35-7731-224, 0036-20-358-86-76, e-mail:
kile@menhaz.sk). Vyhradzujeme si právo zmeny programu. 

Podporujú nás: mesto Komárno, JHF, Nadácia Pincus, The Rothschild Foundation Europe,
European Jewish Fund, JDC, MAZSIHISZ

Vstup je bezplatný!

MEGHÍVÓ
10:00 Zsidó Hitközségek és Közösségek III. Regionális találkozója

Téma: Hogyan is látjuk magunkat? Hogyan látnak mások minket?

Szlovákiai magyar fiatalok a zsidókról – Tóth Erzsébet Fanni előadása
Tóth Erzsébet Fanni (a komáromi Selye János Gimnáziumban érettségizett, Hollandiában 
folytatta egyetemi tanulmányait, jelenleg Bécsben tanul).
„Köztudott, hogy egyre fiatalabb korosztályok körében is kimutatható és folyamatosan ter-
jed az idegengyűlölet. Előadásomban megvitatom, milyen a szlovákiai magyar fiatalok zsi-
dókról alkotott képe. Az eredmények kb. 2500 középiskolás és kb. 600 egyetemista vélemé-
nyét tükrözik.“

Hogyan is látjuk magunkat? – Megyes Pál rabbijelölt előadása
Hagyományaink szerint szeptember első vasárnapjának délelőttjén a komáromi zsinagógá-
ban találkoznak a régió hitközségei és közösségei. A program nyitott minden érdeklődő szá-
mára. A találkozón a közösségi lét aktuális kérdéseit vitatjuk meg.

12:00 Kóser ebéd a Menházban – Bina Stiefel pöstyéni rebecen ételkülönlegességei
Előzetes regisztráció szükséges legkésőbb 2010. augusztus 31-ig, a kile@menhaz.sk 
címen. Az ebéd ingyenes.

13:30 Ünnepváró – Turi Anett judaisztika tanár előadása a közelgő Nagyünnepek előtt.

14:00 Zsidóság és művészet – Miriam Neiger Fleischmann festőművésznő előadása.
Miriam Neiger Fleischmann Komáromban született, 1 éves kora óta Jeruzsálemben él. 
Évente több alkalommal látogat városunkba, ahol ma már műtermet tart fenn. A 2010. évi 
Zsidó Kultúra Európai Napja témája a zsidóság és a művészetek.

14:30 Miért kell Kohn bácsinak négy hűtőszekrény? – Papp Richárd kulturális antropológus 
a zsidó humorról mesél viccekkel és történetekkel fűszerezve.
Papp Richárd évek óta kutatja a zsidó humor kérdését, elsősorban a budapesti Bethlen téri 
zsinagóga közösségében. A közelmúltban könyve is megjelent a témában.

15:15 A Kehila és a Kehila Haver díjak átadása a zsinagógában

15:30 A Zmirim együttes koncertje
A budapesti Lauder Iskola mellett működő zeneiskola diákjai alkotják a ma már profesz-
szionális szinten játszó diák klezmer együttest. A Zmirim Nagy Anna és Radó Anna veze-
tésével első alkalommal koncertezik Komáromban. 

A programot a Komáromi Zsidó Hitközség szervezi. (Tel.: 00421-35-7731-224, 0036-20-358-86-76,
e-mail:kile@menhaz.sk). A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Támogatók: Komárom városa, JHF, Pincus Alapítvány, The Rothschild Foundation Europe,
European Jewish Fund, JDC, MAZSIHISZ.

A belépés díjtalan!
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