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

A Hagyományok
Hétvégéje

A Komáromi Zsidó Hitközség Chanuka ünnepe alkal-
mából rendezi meg a Hagyomány Hétvégéjét, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk. A programra a
Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központban
kerül sor. A belépés díjtalan.

2010. december  3., péntek
15:00 Zsidók Komáromban – 219 év rövid története – 

bevezető előadás
15:30 Gyertyagyújtás – Chanuka 3. estéje, utána a Shabati 

gyertyagyújtás. A 2010. évi Kehila díj átadása Winkler 
Miksa úr részére.

16:00 Zsidó hagyományok – Szombatfogadás magyaráza-
tokkal – Zev Stiefel pöstyéni rabbi vezetésével

17:00 Ünnepi vacsora a Menházban – Bina Stiefel rebecen  
kóser Shabati ételkülönlegességei

18:00 Chanuka a fény ünnepe– dr. Oláh János, a budapesti Or-
szágos Rabbiképző – Zsidó Egyetem  docensének előadása

2010. december 4., szombat
09:00 Reggeli ima 
11:00 Zsidó hagyományok – szombat a zsidóság külön-

böző irányzataiban – Megyes Pál rabbijelölt
12:00 Ünnepi ebéd a Menházban
13:30 Szabadidő
15:00 Városnéző séta – A Zsidó Komárom
16:00 Vendégünk Sharon Asher: Izraelről és gasztronómiá-

ról szóló blogjának bemutatása
17:00 Havdala – Szombatbúcsúztatás és Chanuka 4. gyer-

tyagyújtása énekkel

2010. december 5., vasárnap
10:00 A hagyomány alapjai – séta a komáromi zsidó teme-

tőbe és a rituális fürdőbe (az utolsó megmarad ilyen  
épület Dél-Szlovákiában)

12:00 Értékelés, programzárás

A program a Csemadok, a Szülőföld Alap, a Pincus Ala-
pítvány, az European Jewish Fund, a JHF és MAZSIHISZ
támogatásával jön létre.

A gyertyagyújtás áldásai:

1)
Báruh átá Ádonáj elohénu meleh háo-
lám, áser kidsánu bemicvotáv vecivánu,
lehádlik nér sel hánuka.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Istenünk, a
világ királya, aki megszentelt bennünket
parancsolataival, és megparancsolta a
hanukai gyertya meggyújtását.

2)
Báruh átá Ádonáj elohénu meleh háo-
lám, seászá niszim láávoténu bájámim
háhém, bázmán háze.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Istenünk, a
világ királya, aki csodákat tett őseinkkel

akkoriban, és a mai napon is amikor elő-
ször gyújtjuk meg idén a gyertyákat.

3)
Báruh átá Ádonáj elohénu meleh háo-
lám sehehjánu vekimánu vehigiánu láz-
mán háze.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Istenünk, a
világ királya, aki életben tartott bennün-
ket, és megadta megérnünk ezt a mos-
tani időt.

Támogatónk

Chanuka ünnepe
Chanuka ünnepe 2010. december 1-jén kezdődik (első gyertyagyújtás este)
és december 9-én ér véget (az utolsó gyetyát 8-án este kell meggyújtani).

�



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):

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: Balogh Ernő (Ógyal-
la) és anonimitásukat kérő adomá-
nyozók. Köszönjük!

� A Szlovákiai Zsidó Hitközségek
Központi Szövetsége 2010. novem-
ber 21-én tartja rendkívüli közgyű-
lését Pozsonyban, melynek fő témá-
ja az új alapszabály elfogadása.

� A Komáromi Zsidó Hitközség 5000
példányban jelentette meg a felújított
Menházat ábrázoló új képeslapját.

� Pályázati támogatásoknak köszön-
hetően új könyvekkel gazdagodott a
Spitzer Béla Kiskönyvtár állománya.

� A Szabad Újságban interjú jelent
meg a KZSH tagjával, Miles Erzsi né-
ni, Holokauszt túlélővel. Nagy Miskó
Ildikó újságíró asszonynak Haas Judit
irodavezető nyújtott segítséget a riport
elkészítésében.

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!

2 HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2010. november

Hitközségi Híradó (Spravodaj) – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja (mesaèník ŽNO v Komárne). Alapítva 5756-ban (1996),  fõszer kesztõ –
šéfredaktor: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk), Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak – spolupra-
covníci: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ – grafická úprava: Saláth Richárd, olvasószerkesztõ – jazyková korektúra:   Vadász
Magda (Budapest), Paszternákné Kertész Zsuzsanna (Komárom), Katarína Potoková (Nitra), nyomtatás – tlaè: Nec-arte Kft., Komárom, a KZSH
címe – adresa ŽNO:  Židovská náboženská obec, Eötvösa 15, 945 01 Komárno, Slovakia, tel.: 00421/35/7731-224, e-mail: kile@menhaz.sk, tel.:/fax:
00421/35/7725-355. Regisztrációs szám: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el! S finanènou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej  republiky – a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával.

Nyertes pályázatok
Hitközségünk az elmúlt hónapban sikeresen pályázott a Csemadoknál, amely
a Szülőföld Alap kis pályázatok keretéből támogatja a Hagyományok Hétvégé-
jét. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségénél vallási programjainkra
és a HH-ra nyertünk támogatást. Köszönjük!

Velünk éltek
A  KZSH az alábbi intézményeknek juttatta el térítésmentesen Varga László
könyvét: Selye János Gimnázium, Selye János Egyetem – Központi Könyvtár
és Történelem Tanszék, Szinnyei József Könyvtár, Városi Könyvtár – Nagy-
megyer, Polgármesteri Hivatal – Csicsó, Alistál és két község iskolái. Tervez-
zük, hogy közművelődési és közoktatási intézményeknek ajándékba küldünk a
hiánypótló műből. A könyv megvásárolható a KZSH titkárságán, illetve az In-
terneten a www.bookline.sk, www.bookline.hu címeken.

Macesz rendelés 5771
Pészachra már leadhatók a macesz, macesz liszt és bor rendelések a KZSH
titkárságán a menhaz@menhaz.sk címen vagy a 7731-224-es telefonon.

A Menház
megújult udvara
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2010. október 17-én a 90-es évek má-
sodik felében tartott, klasszikus Sha-
lom klubot idéző rendezvényre került

sor a Menház Wallenstein Zoltán ter-
mében. Az összejövetelt Pasternák
Antal, a KZSH elnöke nyitotta meg, aki
köszöntötte vendégeinket, dr. Pavol
Traubnert, a Szlovákiai Zsidó Hitköz-

ségek Központi Szövetségének tiszte-
letbeli elnökét és feleségét. Az orvos-
professzor, Komensky Egyetem orvosi
karának volt dékánja felidézte az Ila-
ván töltött gyermekéveit, a Holokauszt
időszakát, majd a kommunista rezsi-
ben a zsidósághoz fűződő viszonyát. 

Előadásában a szlovákiai zsidóság
helyzetét mutatta be, személyes, néha
humoros elemekkel gazdagítva festett

képet közösségeink múltjáról, jelenéről
és jövőjéről. A klub érsekújvári és helyi
vendégei feltehették kérdéseiket. A jó
hangulatú, családias találkozó zárása-
ként Paszternák Tamás, a hitközség
koordinátora vázolta fel a következő
időszak programjait. Vendégeink meg-
tekintették a zsinagógát és a Schnitzer
Ármin Mikromúzeumot is.

PA

Retro-Shalom klub pozsonyi vendéggel

Dr. Pavol Traubner, a Szlovákiai Zsi-
dó Hitközségek Központi Szövetsé-
gének tiszteletbeli elnöke

Pasternák Antal, Dr. Pavol Traubner, Kollár Zoltán és Ladislav Urban a
Schnitzer Ármin Mikromózeumban

A napokban érkezett meg a németor-
szági Dachauból az Eva Grúberová
és férje által forgatott dokumentum-
film, amely olyan anyák sorsát dol-
gozza fel, akik a koncentrációs tábor-
ban hozták világra gyermeküket. A
hét édesanya és gyermekeik a kaufe-
ringi táborban szerencsésen megér-
ték a felszabadulást. Az amerikai ka-
tonák által készített hihetetlen fotó be-
járta a világot. A film két főszereplője
Dél-Szlovákiához kötődik, egyikük
Dunaszerdahelyen másikuk, Rosent-
hal Miriam – aki komáromi származá-
sú – Kanadában lakik. A megrázó film
a német közszolgálati televízióban ke-
rült bemutatásra. Az alkotók pár hete
Komáromot is felkeresték, hogy anya-
got gyűjtsenek a film alapján hamaro-
san megjelenő könyvükhöz.

Október elején a jeruzsálemi Yad
Vashem Holokauszt emlékközpont-
ban is bemutatták a dokumentumfil-

met. A vetítésen számos egykori ko-
máromi hittestvérünk is megjelent.
Voltak olyanok, akik 65 év után talál-
koztak újra – mint arról Vajnorsky Te-
ri néni, aki együtt volt velük a tábor-
ban-  beszámolt lapunknak.

-----------------------------

Az EMLÉKEK sorozat első része
után Számadó Emese, a dél-komáro-
mi Klapka György Múzeum igazgató-
ja vette fel velünk a kapcsolatot. A
múzeum egy komoly Rauscher
György alkotásaiból álló gyűjtemény-
nyel rendelkezik. Együttműködésünk
keretében a Rauscher festményeket
bemutató naptárakat, komáromi zsi-
dókat is érintő reprint kiadványokat
kaptunk a magyarországi intézmény-
től. Köszönjük!

PA

Emlékek – ismeretlen fejezetek 
a Komáromi Zsidó Hitközség

történelméből

A Menház
felújítása

Tovább folytatódik az udvar felújítása,
lassan elkészül a vakolat, festés minde-
nütt. A szakemberek kicserélték a pad-
lásfeljárót és a padlásra vezető ajtót is.
November elején több évtized után tel-
jesen kitakarították a Menház udvarát,
lehetőséget adva ezzel közösségünk-
nek egy szép park kialakítására.



4 HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2010. november

Jövõnk, ami összeköt – a régió oldala

A meghívást sokan elfogadták, köz-
tük Paszternák Tamás, a KZSH prog-
ramkoordinátora. Sommer úr bemutat-
ta Jesaja Balog rabbit, a délután előa-
dóját és köszöntötte a résztvevőket,
köztük az egyetem tanárait és hallga-
tóit, a református és katolikus társegy-
házak képviselőit, vidéki hitközségi ve-
zetőket, a Benjámin óvoda, Scheiber
Sándor Gimnázium és Általános Isko-
la, Amerikai Alapítványi Iskola és az
Anna Frank Kollégium tanárait. 

Jesaja Balog elmondta, hogy az
utóbbi időben ő vette át a magyaror-
szági oktatók továbbképzését a Holo-
kauszt Tanulmányok Nemzetközi Isko-
lájában Chava Baruchtól, aki mostantól
a Balkán országaival foglalkozik. Jesa-
ja Magyarország mellett a német nyel-
vű országok- Ausztria, Németország
és Svájc – képzéseiért is felelős. Is-
mertette, hogy a Yad Vashem szemlé-
letváltásának köszönhetően a jövőben
külön figyelem irányul a zsidó oktatási

intézményekben folyó Holokauszt ok-
tatásra.

A megjelentek felidézték, mit is je-
lentett nekik az Izraelben eltöltött két
hét. Érdekes volt, hogy a különböző
években részt vettek közül többen
most találkoztak egymással először.
Kiemelték milyen változásokat idézett
elő az egyes oktatók, tanárok által al-
kalmazott módszerekben, tudásanyag-
ban a továbbképzés.

Az előadás második felében Jesaja
Balog prezentációval egybekötött mód-
szertani előadása hangzott el.

PT

Október 14-én az OR-ZsE oktogonális termében várták mindazokat az
oktatókat, akik az elmúlt években tagjai voltak a Sommer László, a MA-
ZSIHISZ Oktatási Osztályának vezetője által a Yad Vashembe szervezett
csoportoknak.

Jesaja Balog előadása az OR-ZsE-en

Mit is tanítunk a diákoknak a Vészkorszakról?

Kitüntetettek
A napokban két rendszeres olvasónk kapott kitünte-
tést, a KZSH nevében ezúton gratulálunk!

Magas rangú kitüntetést kapott DEUTSCH RÓBERT
főrabbi

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke – Orbán Vik-
tor miniszterelnök előterjesztésére –, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetői javaslatára nem-
zeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és
szabadságharc 54. évfordulója alkalmából, a Magyar Köz-
társaság Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) ki-
tüntetést adományozta: Az ősi hagyományok tiszteletben
tartása és ápolása, a közösség összekovácsolása, a val-
lásos zsidó élet fenntartása, szervezése érdekében vég-
zett tevékenysége elismeréseként Deutsch Róbert főrab-
binak, a Budapesti Rabbiság igazgatójának, a Rabbites-
tület vezetőjének.

Deutsch Róbert főrabbi 1956. augusztus 26-án született, az
Országos Rabbiképzőn 1982-ben fejezte be tanulmányait,
több évig dolgozott a Dohány utcai zsinagógában, majd 1988
végétől a Bethlen téri zsinagóga vezetését vette át. 1989-óta
a Budapesti Rabbiság igazgatója, hosszú évek óta a Rabbi-
testület vezetője. Fő feladatának a vallásos zsidó élet szer-
vezését, és terjesztését tekinti. Kiváló személyisége annak a
generációnak, amely az ateizmus nehéz évei alatt sem sza-
kított az ősi hagyományokkal, és igyekezett mindent megten-
ni a vallásos zsidó élet fenntartása érdekében. Tagja a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezető testüle-
tének, a Magyarországi Rabbinikus Bíróság a – Bét Din –
vezetője. Deutsch Róbert főrabbi a magas rangú kitüntetést
a legszentebb ünnepünk a szombat tiszteletben tartása mi-
att majd egy későbbi időpontban fogja átvenni.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt polgári
tagozata kitüntetéssel ismerték el a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség elnöke KERTÉSZ GÁBOR munkáját.

„Sokszínű a kitüntetettek csoportja, egy azonban közös
ezekben az emberekben: az átlag feletti tehetség és az át-
lag feletti életút” – mondta a Magyar Tudományos Akadé-
mián Navracsics Tibor. A miniszterelnök-helyettes és közi-
gazgatási és igazságügyi miniszter hozzátette: Magyaror-
szág minden egyes kitüntetettel gazdagabb lesz.

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke – Orbán Viktor
miniszterelnök előterjesztésére –, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége vezetői javaslatára október 23-a
alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt pol-
gári tagozata kitüntetést adományozta Kertész Gábornak, a
Nyíregyházi Zsidó Hitközség vezetőjének. A kitüntetést Nav-
racsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter adta át a Magyar Tudományos Aka-
démián.

Kertész Gábor 1949. július 14-én született Debrecenben,
iskolai tanulmányait Debrecenben és Miskolcon végezte,
hosszú évtizedek óta él a nyírségi városban. Fiatal korában
is aktív tagja volt a Nyíregyházi Zsidó Hitközségnek 1997-
óta óta pedig elnöke.

Példamutató, ahogy az izolált körülmények között igyek-
szik fenntartani a hitközségi életet, fáradhatatlan munkabí-
rásával szervezi, és életben tartja a nyíregyházi zsidóságot.
Kiemelkedő tevékenységének köszönhető a zsinagóga és a
közösségi ház felújítása, és a zsidó temető rendben tartása.
Olyan integráló személyiség, amely példamutató valameny-
nyiünk számára

Forrás: www.mazsihisz.hu 
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A komáromi Selye János Gimná-
zium negyedszer nyerte meg a
Debreceni Zsidó Hitközség Kardos
Albert Szavalóversenyét.

Ölvecky András:
az idei verseny győztese

19 éves va-
gyok, a Selye Já-
nos Gimnázium
végzős diákja. A
legnagyobb lelki
nyugalmat a szín-
padon érzem. Ka-
paszkodókat az
életben a dalok-

ban és a versekben találok. Több
amatőr társulattal dolgoztam már
együtt. Tagja vagyok a gimnázium
Gimisz Színpadának is. A rendelke-
zésemre álló összes szabadidőt
megpróbálom színpad közelében töl-
teni nézőként vagy előadóként. Az
utóbbi időben egyre több időt szente-
lek a zenének.

Mióta foglalkozol versmondással,

szavalással? Milyen versenyeken
vettél részt eddig?

Versmondással már az alapiskola
alsó tagozata óta foglalkozom. Az ed-
digi legszebb eredményeket a Tompa
Mihály Országos Vers és Prózamondó
Versenyen értem el több ízben. A fesz-
tiválokat, versenyeket, találkozókat az
új tapasztalatgyűjtés és kapcsolatépí-
tés szempontjából tartom fontosnak. A
debreceni versenyre osztályfőnököm,
Spátay Adriana tanárnő hívta fel a fi-
gyelmem. Az ötletére rögtön igent
mondtam. Izgalmas vállalkozásnak
tartottam, hiszen egy teljesen új terület
volt számomra.

Miben volt más a debreceni ver-
seny a többitől?

A Kardos Albert szavalóverseny egy
nemzetközi szintű találkozó. Jöttek
résztvevők Romániából és Felvidékről.
A verseny nagyon magas színvonalú.
Semmiképp sem volt könnyű feladat. A
szervezők szabadabb kezet nyújtottak
az ajánlott műveket illetően, több szerző
életművéből lehetett válogatni. A ver-

senynek nagyon családias és bensősé-
ges hangulata volt. A megmérettetés
gyermek, ifjúsági, felnőtt és szépkorú
kategóriákban zajlott. Változatos, jobb-
nál jobb előadásokat hallhattunk. A pro-
dukciókat szakmai zsűri értékelte. A hal-
lottak után nem volt könnyű dolguk. Min-
den verseny valamiben különleges. A
debrecenit a hangulata és a színvonala
tette különlegessé a számomra. Nagy
örömmel mennék vissza bármikor.

Rendelkeztél-e ismeretekkel a zsi-
dóságról, zsidó kultúráról, hagyo-
mányokról a verseny előtt?

A zsidó kultúráról, hagyományokról
és szokásokról minimális ismereteim
vannak. Épp annyi, hogy a világban
vagy épp egy közösségben alkalmaz-
kodni tudjak és tiszteletben tudjam tar-
tani a hagyományokat.

Milyen terveid vannak a jövőre
nézve?

Az érettségi vizsgák után szeretnék
felvételt nyerni a budapesti Színház-és
Filmművészeti Egyetemre. Szeretnék
színész diplomát szerezni és a profi
deszkákon folytatni azt, amit amatőr-
ként elkezdtem.

Komáromi siker negyedszer

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

A komáromi gimnáziumba jártam,
majd a pozsonyi Komenský Egye-
tem Bölcsészettudományi Karán
szereztem tanári diplomát 1990-ben. 

Két évig különfé-
le hazai és ma-
gyarországi napi-
lapok, kiadványok
nyelvi szerkesztője
voltam.  1992-től
tanítok, 1996-tól a
Selye János Gim-
náziumban. Hosz-

szú évek óta készítem fel diákjaimat
szavalóversenyekre, anyanyelvi vetél-
kedőkre. 1997-től a Gimisz munkájában
is részt veszek. A két éve megalakult  lí-
rai irodalmi csoport darabjainak rende-
zője vagyok, mindkét évben  az orszá-
gos seregszemle 1. helyén végzett csa-
patom. Számos országos 1.-3. helye-
zést értek el tanítványaim a Tompa Mi-
hály Országos Vers- és Prózamondó
Versenyen, ill. a Szép Magyar Beszéd

verseny országos fordulójában is állan-
dó helyezettek. A magyarországi Kazin-
czy-versenyben négy diákom lett Kazin-
czy-érmes az évek folyamán, az anya-
nyelv ápolásáért  Z. Szabó László-díj-
ban részesültem.

Mióta vesz részt a komáromi gim-
názium a debreceni Kardos Albert
szavalóversenyen? Miben más ez a
verseny a többitől?

Először 2002-ben jutottunk el a deb-
receni Kardos Albert Szavalóversenyre,
melyre a komáromi hitközségből  Pasz-
ternák Tamás hívta fel a figyelmemet.
Ez a szavalóverseny az előadandó mű-
vek szempontjából mennyiségben és
minőségben is eléggé igényes, hiszen
két művet a kötelező alkotások csoport-
jából kell választania a szavalónak –
ezek zsidó származású költők/írók alko-
tásai. A verseny további fordulójában
már szabadon választott versekkel, pró-
zákkal készülünk, s a gálán egy ötödik
művet ad elő a versenyző.

2010-ben negyedik alkalommal győz-
tek. Kérem, legyen szíves bemutatni az
eddigi győzteseket. Eddig három alka-
lommal indultunk ezen a szavalóverse-
nyen – ebből négy 1. helyet szereztünk
meg. Talán szerénytelenség nélkül
mondhatom, hogy Debrecenbe men-
tünk, láttunk, győztünk. 2002-ben Czu-
czor Nóra, 2009-ben az ifjúsági kategó-
riában Szabó Donáta, a felnőtt kategó-
riában pedig Jókai Ágnes végeztek az
1. helyen. Idén Ölvecky András lett a fel-
nőtt kategória győztese.

Követik-e volt diákjaik sorsát. Van-
e információ, arról, mennyire marad-
tak közel az irodalomhoz a korábbi
évek nyertesei?

Versenyzőim, szavalóim, színjátszóim
a gimnázium elvégzése után sem „tűn-
nek el „  a látókörömből, Czuczor Nóra a
Komenský Egyetemen kapott tanári ok-
levelet, külön öröm, hogy a tanári gya-
korlatot az én vezetésem alatt végezte.
(Folytatás a szlovák rész 4. oldalán)

Spátay Adriana – a négy nyertes felkészítő tanára
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Mace sz  Maci é s Sófár Süni kalandjai 
avagy az  ifjúság o ldala

A londoni  The Jewish Childs Day alapítvány brit ma-
gánszemélyek adományaiból  működik, elsődleges cél-
ja, hogy 0-18-éves szükséghelyzetben levő zsidó gyer-
mekeket támogasson. 

A szükséghelyzet fogalmát tágan értelmezik. A világ más-
más részein különbözőek az igények.  Az USA-t leszámítva
támogatásai mindenhova eljutnak, elsősorban Izraelbe.  Az
alapítvány gyermekekkel foglalkozó szervezeteket, intéz-
ményeket támogat. Az elmúlt években sikeresen pályázott

náluk a Budapesti Zsidó Hitközség (gyermekeket érintő szo-
ciális programjai és üdültetés témákban), a Scheiber Sán-
dor Gimnázium és Általános Iskola és évek óta rendszeres
támogatói a Komáromi Zsidó Hitközség lapja, a Hitközségi
Híradó gyermek és ifjúsági oldalának is.

Daniel Burger, az alapítvány ügyvezető igazgatója év elején
vetette fel a személyes látogatás lehetőségét.  Asszisztensé-
vel, Jackie Persoffal együtt szerették volna megismerni Ma-
gyarország és Szlovákia különböző méretű közösségeit, látni
az ott élő gyermekek és fiatalok helyzetét. A program össze-
állításának nem könnyű feladata e sorok írójára hárult. Három
nap nagyon soknak tűnik, ugyanakkor a számos budapesti és
vidéki helyszín mindegyike nem férhetett bele a látogatásba.
Partnereinkkel együtt igyekeztünk a lehető legszélesebb ké-
pet adni az országok közösségeiről, számos találkozót bizto-
sítva szervezetek, zsinagógák képviselőivel.

Zsidongó és a zsinagógák
Vendégeink október 26-án, kedden kora délután érkeztek

Budapestre, először jártak Közép- Európában. Paszternák
Tamás, rövid összefoglalót adott a szervezett programokról,
eseményekről, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szer-
vezetekről, a hitközség gyermekeket is érintő tevékenysé-
géről. Találkoztak Verő Bán Linda budai rebecennel, a nép-
szerű Zsidongó gyermekkönyv sorozat szerzőjével, a Fran-

kel Leó utcai zsinagóga Talmud- Tórájának vezetőjével. Ide-
genvezetéssel tekintették meg a Dohány utcai Zsinagógát
és az Emánuel emlékfát, jártak a Rumbach Sebestyén utcai
zsinagógában.  

Bálint Ház
Az első nap délutánja a Bálint Zsidó Közösségi Házban

ért véget, ahol Taly Shaul, a magyarországi Joint a (JDC) ál-
talános igazgatója fogadta a látogatókat, beszámolt nekik a
JDC gyermekeknek szóló szociális programjairól (a JAFFE
program- részben a hitközség támogatásával valósul meg
évek óta sikeresen) és a szarvasi táborról. Szendy Barbara
és Somogyi Zsófia a Bálint Ház munkatársai az intézmény-
ben zajló gyermek és ifjúsági programokat ismertették, és
szóltak a szintén Szarvason megrendezett családi táborról.

A látogatás második napján a fővároson kívüli közössé-
geket kerestük fel, hosszú utunk során három várost láto-
gattunk meg.

Debrecen
Magyarország második legnagyobb hitközségében Kreis-

lerné dr.Grósz Zsuzsanna alelnök asszony fogadta a vendé-
geket. Részletesen beszámolt a hitközség tevékenységéről,
vallási és kulturális programjairól, a több mint 400 Debrecen-
ben tanuló izraeli diákkal való közvetlen és aktív kapcsolatuk-
ról. Beszélt az évente megrendezett magyarajkú közösségek
találkozójáról és a sikeres Kardos Albert Szavalóversenyről is.
A gyermekekről és fiatalokról szólva elmondta, hogy számuk
nagyon kevés, de a jövőben tervezik például a rendszeres Tal-
mud Tóra oktatás újraindítását. Az alelnök asszony ezek után
bemutatta a székház helyiségeit, a Kápolnási és a Pásti utcai
zsinagógákat. A debreceni látogatás a hitközség konyháján el-
fogyasztott ízletes kóser ebéddel zárult.

Miskolc
A Kazinczy utcai hitközségi irodában Szlukovinyi Péter titkár

és előimádkozó fogadta a londoni vendégeket. A belülről rend-
kívül rossz műszaki állapotban levő, több mint 1000 férőhelyes
zsinagóga megtekintése után ismertette a közösség helyzetét.
Elmondása szerint folytatódik az elköltözés a városból, amely
tovább nehezíti a hitközségi életet. A heti többszöri imádkozás
jelenleg elsősorban a középkorú generáció tagjaira épül, a fia-
talok és a gyermekek nagyon kevesen vannak.

(Folytatás a következő oldalon)

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

1300 kilométer a zsidó
gyermekek nyomában 

Miskolci pillanatkép Szlukovinyi Péterrel, a helyi kö-
zösség titkárával és a londoni vendégekkel
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1300 kilométer...

(Folytatás az előző oldalról)

Kassa
Kelet- Szlovákia fővárosában dr. Pa-

vol Sitár ügyvéd, a hitközség elnöke
köszöntötte a küldöttséget. Mesélt, a
mintegy 250 fős, közösségről, amely a
második legnagyobb az országban. El-
mondása szerint főleg a Holokauszt
túlélők alkotják az aktív tagságot. A
szomorú jelenről és jövőről az is tanús-
kodik, hogy tízéves elnöksége alatt ha-
marosan születendő unokája brisze
csak a második lesz. A jövőt a német-
országi modellhez hasonlóan elsősor-
ban kárpátaljai hittestvérek betelepülé-
sében látná, de ennek jogi feltételei je-
lenleg még nem adottak. 

Elmondhatjuk, hogy a közösségi ve-
zetők jelentős részét foglalkoztatja a jö-
vő kérdése, amely a legnagyobb kihí-

vás is egyben mindenki számára.
A harmadik nap sokkal vidámabban

és pozitívabban indult az előzőnél. 

Scheiber Iskola
A BZSH Scheiber Sándor Gimná-

zium és Általános iskolájában Réz Gá-
borné dr. igazgató asszony és Kékes
Mária gazdasági vezető fogadták a
vendégeket. Az iskola 2009-ben már
részesült támogatásban az alapítvány-
tól, melyet a szociálisan rászoruló
gyermekek étkeztetésére és osztályki-
rándulások támogatására használtak
fel. A gazdasági vezető asszony is-
mertette a gazdálkodás főbb adatait,
az állami és a hitközségi támogatások
arányát, a szülői hozzájárulás mérté-

két. Elmondta, hogy a jelenlegi 400-at
meghaladó diáklétszámmal az intéz-
mény teltházzal működik. Külön szólt a
fogyatékos gyermekek integrált neve-
léséről, az iskolában hét vak és két ke-
rekes székes gyermek tanul a többiek-
kel együtt, jelentős a sajátos nevelési
igényű gyermekek száma is.

A vendégek ezek után megtekintet-
ték az épület hat szintjét. A Carmel kft.
által üzemeltetett központi konyhában
Szántó György úr finom szendvicsek-
kel köszönte meg a látogatást.

Benjámin óvoda
A hitközség legújabb épülete a Ben-

jámin óvoda Ungvár utcai otthona. Az
intézmény vezetője Rádainé Somosi
Éva fogadta az érkezőket. Ismertette
az óvoda történetét. Az engedélyezett
100 fős gyermeklétszám évek óta
megtelik, sőt már most folynak a je-
lentkezések a következő tanévre. Az

óvoda egyik sajátossága a zsidó neve-
lés mellett, hogy vegyes korcsoportban
foglalkoznak a gyermekekkel, tehát a
3-6 éves korú gyermekek alkotják. Az
óvoda vezetője kiemelte, mennyire fon-
tos lenne egy bölcsőde létrehozása a
legkisebbek számára. A vendégek
szerint, akik a világ számos országá-
ban jártak, szerintük eddig ez a leg-
szebb zsidó óvoda.

Síp utca
A hitközség székházában az Izrael-

ből éppen hazaérkezett Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgatóval találkoztak a
vendégek, összefoglalták a Magyaror-
szágon eltöltött két nap tapasztalatait.
Az igazgató úrtól elsősorban a zsidó

fiatalokkal kapcsolatos jövőképéről, ál-
talános társadalmi kérdésekről, illetve
az antiszemitizmusról, Izrael ellenes-
ségről érdeklődtek. Zoltai úr megkö-
szönte az alapítvány eddigi támogatá-
sait, és reményét fejezte ki, hogy az
együttműködés a jövőben is sikeres
lesz. A nap további része Szlovákiában
folytatódott.

Komárom
A frissen felújított Menház Zsidó Kul-

turális és Közösségi Központban Pas-
ternák Antal elnök mondott rövid kö-
szöntőt, majd bemutatta a zsinagógát,
a Wallenstein Zoltán termet és a
Schnitzer Ármin Mikromúzeum gyűjte-
ményét. A vendégek kérdései elsősor-
ban a regionális hitközség általuk évek
óta támogatott lapjára, a Hitközségi
Híradóra irányultak. A nyomtatásban
400, elektronikusan pedig 250 pél-
dányban havonta megjelenő magyar
és szlovák nyelvű ingyenes újságnak
szerves részét képezi a külön gyermek
és ifjúsági oldal. A helyiek szóltak a hit-
község 2011-ben induló új oktatási
programjáról is, amely valamennyi ge-
nerációt megcéloz majd.

Pozsony
A hitközségen elfogyasztott kóser

ebéd után a Szlovákiai Fiatalok Uniója
most megválasztott vezetői Simona
Kramerová elnök és Ladislav Mesezni-
kov alelnök mutatták be szervezetüket,
illetve irodájukat, amely része a Po-
zsonyi Zsidó Hitközség tavaly megnyílt
új közösségi központjának, a Merkaz-
nak. A Kozia (Kecske) utca másik ol-
dalán található a Szlovákiai Zsidó Hit-
községek Központi Szövetsége szék-
helye. Pavel Frankl ügyvezető elnök és
Martin Kornfeld irodavezető  ismertet-
ték a 12 taghitközség helyzetét, a gyer-
mekeknek és fiataloknak szervezett si-
keres - elsősorban sport- programokat
és felvetették a jövőbeni együttműkö-
dések lehetőséget.

1300 kilométer után a bécsi reptéren
ért véget háromnapos utazásunk a zsi-
dó gyermekek és fiatalok nyomában.
Vendégeink a helyszínen kaphattak
képet a jelenlegi helyzetről, ígéretük
szerint hamarosan visszatérnek a tér-
ségbe és felkeresik azokat a helyeket
is, amelyekre most idő hiányában nem
kerülhetett sor.

Paszternák Tamás

A Budapesti Zsidó Hitközség Scheiber Sándor Gimnázium és Általános is-
kolájában
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A Londoni szelet nevű sütemény
gyemekkorom óta a kedvencem. Mai
napig sem tudom, hogy miért nevez-
ték el Anglia fővárosáról, de gondo-
lom, hogy az ételek és a sütemények
nevének van jelentősége.

A pozsonyi kifli is talán Pozsonyban
készült először és a San-Francisco ne-
vű cocktailt ebben a gyönyörű város-
ban készítették a közönség nagy meg-
elégedésére.

10-12 éves koromban minden, ami
Angliához kapcsolódott nekem fontos,
érdekes és izgalmas volt. Szüleimnek jó
barátjuk volt egy magyar származású
angol házaspár Anna-Anka és George-
Gyuri. Ők Angliában nevelkedtek, szüle-
iknek a világháború kitörése előtt sikerült
oda meneküli. Anna és George Izraelbe
jöttek kirándulni, megtetszett nekik az or-
szág és hamarosan elhatározták, hogy a
gyermekeiket itt akarják nevelni.

Akkor kezdtem az iskolában az angol
nyelvet tanulni. Annától kaptam angliai fo-
lyóiratokat és ott olvastam nagy érdeklő-
déssel a királyi családról, a csodás Bu-

ckingham Palotáról és más híres ango-
lokról. A kultúra, a színházak, a modern
popzene meg a Beatles együttes mind el-
kápráztatott. Lehet, hogy emiatt nagyon
kedveltem a Londoni szelet nevű süte-
ményt. Egyszer, mikor Anna és George
látogatóba jöttek hozzánk anyám pont
Londoni szeletet sütött. Elárultam nekik
nagy titkomat, ha nagy leszek, én is olyan
híres ember leszek, hogy a királyi család
meg fog hívni 5 órai teára és Londoni
szeletet fogok enni a palotában.

Anna és George jól neveltek voltak és
nem nevettek k,i hanem szívből kíván-
ták, hogy az álmom megvalósuljon.

Nem lettem híres, a palotába sem
kaptam meghívót. De Londonba utaz-
tam és a táskámban, egy kis dobozban
két darab Londoni szeletet vittem. A pa-
lota 19 díszszobáját megnyitották a
nagyközönség előtt, mi is ott voltunk. A
csoport lassan haladt, az egyik csodás
teremben kivettem a táskámból a süte-
ményt és a legszebb kincses vitrinnél
megettem. A fényképek nem árulják el,
hogy nem kaptam királyi meghívót, de

mutatják, hogy Londoni szeletet ettem a
Buckingham Palotában.

Hozzávalók a tésztához:
4 tojás sárgája, 25 dkg liszt, 1 kávés-

kanál sütőpor, 10 dkg cukor, 10 dkg vaj,
fél citrom héja és leve, fél pohár tej.

A tojás sárgáját a cukorral simára ke-
verjük. Hozzá adjuk a lisztet, sütőport,
vajat, citromot és a tejet. A masszát tep-
sibe simítjuk.

A tetejére:
sárgabarack lekvár, 4 tojásfehérje,

10 dkg cukor, 15 dkg darált dió, 1 vaní-
liás cukor.

A tésztára kenjük a baracklekvárt. A
fehérjét kemény habbá verjük hozzá
adjuk a cukrot, darált diót, és a vaníliás
cukrot, majd a habot rásimítjuk a lek-
várral megkent tésztára. Előmelegített
sütőben 160-180 fokon kb.30-35 per-
cig sütjük.

Orna Mondshein, 
Ashkelon, Izrael

Löwinger Manci szakácskönyvéből

Londoni szelet Buckingham Palotába

Szomorú szívvel fogadtuk az újabb tragikus hírt Izraelből, életének
85. évében Herzlián elhunyt Krausz Andor (Bandi). A Szentföldre ki-
vándorolt, hazatérő egykori komáromiak ismét kevesebben lettek. Kra-
usz Andor a II. világháború szörnyűségeit átélve 1946-ban választott új
hazát magának két testvérével Judittal és Miriammal.

Néhány évvel ezelőtt Judit néni ellátogatott családjával városunkba.
A Menház megtekintése során a Schnitzer Ármin Mikromúzeumban,
amikor megpillantotta a komáromi zsidó focicsapatról készült felvételt
(1942-43), felkiáltott: „Hiszen ez az én Bandi öcsém!”. Rögtön telefont
ragadott és hívta is Izraelben élő testvérét. A meglepetés még nagyobb
volt, amikor egy-két tárlóval arrébb felfedezte saját magát is egy fény-
képen.

A család gyászában osztozunk, Krausz Andor emlékét örökké meg-
őrizzük.

a Hitközségi Híradó szerkesztői

Kile Kaleidoszkóp

Távozott a komáromi zsidó 
focicsapat egy újabb tagja

Hamarosan megjelenik...
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V roku 2006 bolo na Slovensku
otvorené Izraelské veľvyslanectvo.
Aké sú hlavné ciele vašej diplomatic-
kej misie na najbližšie obdobie?

Ciele našej ambasády sú pestovať a
zdokonaľovať vzťahy medzi Slovenskom
a Izraelom. Či už v politike, ekonomike a
či kultúre. Na politickom poli sme teraz
absolvovali niekoľko návštev sloven-
ských ministrov v Izraeli a izraelských
ministrov na Slovensku. Máme veľmi
dobré politické kontakty. Trošku však
musíme zlepšiť ekonomické vzťahy me-
dzi krajinami. To je hlavná úloha, ktorú
teraz vidím. 

V posledných mesiacoch navštívili
Slovensko dvaja izraelskí ministri,
minister zahraničných vecí Avigdor
Lieberman a minister obrany Ehud
Barak. Aké sú výsledky ich návštev? 

Pri návštevách ministrov ide vždy hlav-
ne o zlepšenie vzťahov. Ale napríklad te-
raz minister vnútra Daniel Lipšic počas
oficiálnej návštevy Izraela podpísal doho-
du o boji proti zločinu. Minister obrany Ľu-
bomír Galko bol v Izraeli a náš minister
Barak zase na Slovensku, hovorili o bliž-
šej spolupráci v otázkach bezpečnosti a
aj o predaji a nákupe prístrojov. Budeme
mať ešte viacero podobných návštev.

Ako chcete dosiahnuť lepší obraz
Izraela na Slovensku?

Otázka neznie, ako zlepšiť obraz
Izraela na Slovensku, ale ako dosiahnuť
korektnejší obraz Izraela na Slovensku.
Väčšina médií sa zameriava len na poli-
tickú situáciu izraelsko-arabského konf-
liktu. Isteže, existuje. Ale náš cieľ je uká-
zať, že Izrael nie je len krajina konfliktu,
ale aj jedna z najúspešnejších krajín vo
vede, technike, výskume. Prajeme si,
aby Slováci spoznali Izrael, jeho históriu,
prírodné a turistické krásy, jeho svetové
nové objavy. To je to, čo chceme pred-
staviť Slovensku. 

Ako chcete spolupracovať s lokál-
nymi židovskými komunitami?

Môj hlavný cieľ je zblížiť sa s komuni-

tami a pravidelne s nimi spolupracovať.
Samozrejme, stretol som  sa už  s lídra-
mi židovskej komunity v Bratislave, na-
vštívil som letné Maccabi hry v Bojni-
ciach, zúčastnil som sa na ceremoniáli
odhalenia Parku ušľachtilých duší vo
Zvolene, ktorý je pamätníkom všetkých
slovenských občanov, ktorí zachraňova-
li židov počas 2. svetovej vojny. Máme
kontakty so všetkými židovskými komu-
nitami na Slovensku. Ale keďže som tu
len tretí mesiac, zatiaľ som ešte nestihol
navštíviť všetky židovské náboženské
obce. Ale pravdaže, aj na to príde. 

Ako môže ambasáda pomôcť  ná-
boženskému a kultúrnemu životu ži-
dov na Slovensku?

Nie sme rabíni ani náboženská organi-

zácia. Židovské obce majú svojich rabí-
nov. Ale ak židovské komunity čokoľvek
potrebujú – napríklad kontakty so židov-
skými organizáciami v Izraeli, sme tu pre
nich. Naše veľvyslanectvo je nástrojom
štátu Izrael pre kontakt so židovskými
komunitami. A dúfam, že v blízkej bu-
dúcnosti Slovensko navštívi minister
diaspory Yuli Edelstein. Pravdaže, orga-
nizujeme kultúrne udalosti a aj pracuje-
me na tom, aby na Slovensko prichá-
dzali izraelskí umelci. 

Koľko partnerských miest existuje
medzi Izraelom a Slovenskom? A
máte plány dospieť k novým doho-
dám? 

Partnerské dohody uzatvárajú samot-
né mestá. Teraz viem o dvoch partner-
stvách - Piešťany s Eilatom a Prešov s
Rišon Le Zion. Dohody sú postavené na
tom, že partnerstvá si želajú obe mestá.
My ich neorganizujeme. Ale ak nejaké
mesto na Slovensku alebo v Izraeli má
záujem utvoriť nové bratstvo, pomôžeme
mu v tom.

Chcem Slovensku predstaviť Izrael
Nový izraelský veľvyslanec na Slovensku Alexander Ben-Zvi pracuje v di-
plomatických službách už 27 rokov. Pôsobil na ambasádach v Poľsku, Pe-
ru, Rusku, Argentíne či Kostarike. Narodil sa na Ukrajine a v 14 rokoch
emigroval do Izraela. Býva neďaleko Jeruzalema. Je ženatý, má štyri deti
a dve vnúčatá. Na Slovensku pôsobí od augusta tohto roka. Je druhým
veľvyslancom štátu Izrael na Slovensku.

Spátay Adriana – a négy nyertes felkészítő tanára

(Folytatás a magyar rész 5. oldaláról)
Jelenleg a közéletben tevékenykedik, de egyetemista éveiben is szoros kapcso-
latban maradt a színjátszással. Szabó Donáta Oxfordban folytatja jogi tanulmá-
nyait, Jókai Ágnes a pozsonyi Színművészeti Főiskola színinövendéke. Idei győz-
tesünket, Andrást szintén a színészet ejtette rabul – ő Budapestre készül.

Mennyi információval rendelkeznek a Debrecenbe utazó diákok a zsidó-
ságról?  Segíti-e a kultúrák közti párbeszédet ez a verseny?

A Kardos Albert Szavalóversenyre való felkészülés mindig lehetőséget ad a zsi-
dó irodalomba, kultúrába való mélyebb, alaposabb betekintésre. A szövegek vá-
logatása – főleg a kötelezőké -  nem könnyű dolog. Bizonyos szövegbeli történel-
mi-társadalmi utalásokra külön ki kell térni, elmondani, megmagyarázni  azokat a
diákoknak.

Milyen terveik vannak a debreceni szavalóversennyel a jövőre nézve?
Debrecenbe mindig szívesen megyek, a helyi zsidó hitközségben megkülön-

böztetett  tisztelettel  - és úgy érzem, bátran mondhatom  -, szeretettel fogadnak
bennünket. A szerevezés kifogástalan, a verseny művészi színvonala magas. Kü-
lönösen kedves gesztus az esti közös vacsora s az azt követő műsor – mindkettő
még közelebb hozza a résztvevőkhöz a zsidó gasztronómiát, ill. kultúrát.

A versenyre a hazaiakon kívül érkeznek szavalók Szlovákiából, Erdélyből, a Par-
tiumból, s különböző felekezethez tartoznak. A Kardos Albert Szavalóverseny szá-
momra legnagyobb erénye a másik tisztelete, megbecsülése, kultúrájának, hité-
nek feltétlen elfogadása. Ezzel a felfogással találkoztam az első ottlétemkor, 2002-
ben, amikor a verseny akkori fővédnöke, Szabó Magda írónő  sugallta ezen gon-
dolatokat ünnepi megnyitójában. Továbbra is az általa helyesnek tartott úton jár ez
a rendezvény, s ezért is tartom fontosnak, hogy lehetőségeinkhez mérten a jövő-
ben is minél többször résztvevői, versenyzői lehessünk ennek a versenynek.
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Konateľ nadácie Daniel Burger začiat-
kom roka nadviazal s nami osobný kon-
takt. Chcel spolu so svojím asistentom
Jackie Persoffom spoznať rozličné ko-
munity na Slovensku, ako aj v Maďars-
ku a  oboznámiť sa so situáciou tunaj-
ších  detí a mládeže. Pri zostavovaní
programu som ja, autor tohto článku,
nemal ľahkú úloh. Snažil som sa spolu

so svojimi partnermi poskytnúť im čo
najširší obraz o komunitách v našich
krajinách a zabezpečiť im celý rad stret-
nutí s organizáciami a v synagógach. 

Hostia prišli 26. októbra poobede do
Budapešti. Boli prvýkrát v strednej Eu-
rópe. Tamás Paszternák ich v krátkos-
ti oboznámil s pripraveným progra-
mom, podal informáciu o organizá-
ciách, ktoré sa zaoberajú deťmi a  mlá-
dežou, o činnosti obce, ktorá súvisí s
deťmi. Program prvého dňa bol pripra-
vený v Budapešti, druhý deň po Debre-
cíne a Miškovci sme prišli do Košíc.

Košice 
V hlavnom meste východného Slo-

venska, v Košiciach, nás privítal JUDr.
Pavol Sitár predseda ŽNO. Oboznámil
nás s komunitou, ktorá je druhá naj-
väčšia na Slovensku, má 250 členov.

Aktívne členstvo tvoria väčšinou takí,
ktorí prežili holokaust. O smutnej prí-
tomnosti a budúcnosti svedčí to, že v
priebehu jeho desaťročného predsed-
níctva bude jeho vnuk, ktorý sa narodí
v blízkej budúcnosti, druhý, ktorý bude
mať bris v meste. Budúcnosť, podobne
ako   nemecký model, by videl v tom,
keby sa súverci zo Zakarpatska pre-

sťahovali, ale dnes ešte nie sú k tomu
vytvorené legislatívne podmienky.

Komárno
V nedávno obnovenom Židovskom

kultúrnom a komunitnom stredisku hostí
privítal predseda ŽNO Anton Pasternák,
ktorý ich následne povodil po synagóge,
ukázal im sálu Zoltána Wallensteina, aj
zbierku mikromúzea Ármina Schnitzera.
Otázky hostí sa týkali hlavne Spravodaja,
ktorého vydanie podporujú a ktorý vy-
chádza mesačne v tlačenej forme v 400
exemplároch a 250 sa vydáva elektronic-
kou formou, vychádza dvojjazyčne  v ma-
ďarčine a v slovenčine, kde organickú
časť tvorí osobitná strana venovaná de-
ťom a mládeži. Prítomných sme obozná-
mili aj s novým vzdelávacím programom,
ktorý naštartujeme v roku 2011 a ktorý
bude hovoriť ku všetkým generáciám.

Bratislava
Po kóšer obede, konzumovanom na

obci, sa  hostia  stretli s novozvolenou
predsedníčkou Slovenskej únie židov-
skej mládeže Simonou Krámerovou a
podpredsedom Ladislavom Mesežni-
kovom. Únia je umiestnená v novom
komunitnom stredisku v Merkaze. Toto
stredisko je taktiež na Kozej ulici,  na-
proti obci, kde sídli ÚZ ŽNO. Predseda
ÚZŽNO  Pavel Frankl a vedúci kance-
lárie Martin Kornfeld oboznámili prí-
tomných so situáciou 12 členských ob-
cí, o úspešných programoch organizo-
vaných pre mládež, hlavne z oblasti
športu a načrtli možnosť budúcej spo-
lupráce.

Trojdňová cesta po stopách židov-
ských detí a mládeže, na ktorej absol-
vovali 1300 kilometrov, skončila na vie-
denskom letisku. Hostia mali možnosť
oboznámiť sa so situáciou a sľúbili, že
sa zanedlho vrátia a navštívia aj tie
miesta, na ktoré sa  teraz z časových
dôvodov nedostalo.   

Tamás Paszternák

Referát o návšteve predstaviteľov The Jewish Childs Day na Slovensku a v Maďarsku 

1300 kilometrov po stopách židovských detí
Londýnska nadácia The Jewish Childs Day funguje  z darov britských sú-
kromných osôb. Jej prvoradým cieľom je podpora židovských detí vo ve-
ku od 0 do 18 rokov, ktoré sú v núdzi. Núdzu ponímajú v širšom slova
zmysle, v rozličných častiach sveta sú aj nároky rozličné. S výnimkou
USA sa ich podpora dostane všade, ale predovšetkým do Izraela. Nadácia
podporuje hlavne detské inštitúcie, organizácie. V minulých rokoch sme
u nich úspešne obstáli so Spravodajom – so stranou pre deti a mládež.  

Simona Kramerová, Ladislav Meseznikov a Martin Kornfeld

Daniel Burger a Jackie Persoffal

Dr. Pavol Sitár
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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):

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!

Krátke správy
� Spravodajcu, Komárňanskú ži-
dovskú náboženskú obec a klub Ša-
lom podporili:   Ernest Balogh (Hurba-
novo) a darcovia, ktorí si priali zostať
v anonymite. Ďakujeme! 

� ÚZ ŽNO usporiada dňa 21. no-
vembra 2010 v Bratislave mimoriadne
valné zhromaždenie, ktorého hlavnou
témou bude  prijatie nových stanov.

� Naša ŽNO vydala v počte 5000
exemplárov pohľadnicu znázorňujú-
cu budovu obnoveného Menházu.

� Z verejnej súťaže sme mali mož-
nosť nakúpiť nové knihy do našej
knižnice Bélu Spitzera.

� V novinách  „Szabad Újság“ vyšiel
rozhovor s členkou našej ŽNO,  pa-
ni Jelizavetou Milesovou,  ktorá pre-
žila holokaust. Redaktorke Ildikó Na-
gy Miskó pri príprave reportáže po-
mohla  vedúca kancelárie, pani Judi-
ta Haasová.

Pamiatky – neznáme kapitoly 
z dejín komárňanskej komunity

V týchto dňoch sme z Dachau (Nemecko) obdržali dokumentárny film Evy Grú-
berovej a jej manžela, ktorý sa zaoberá osudom žien, ktoré priniesli na svet deti
v koncentračných táboroch. Sedem matiek a ich deti z tábora v Kauferingu sa
šťastne dožilo oslobodenia. S neuveriteľnými fotkami amerických vojakov sa
oboznámil celý svet. Dve hlavné hrdinky filmu  pochádzajú z južného Slovenska,
jedna z Dunajskej Stredy a druhá, Miriam Rosenthal, pochádzajúca z Komárna,
žije teraz v Kanade. Otrasný film bol premietaný v nemeckej televízii. Autori filmu
prišli aj do Komárna, aby zozbierali materiály ku knihe, ktorá zanedlho bude vy-
daná na základe filmu. 

Na začiatku októbra film premietali aj v Pamätnom stredisku holokaustu v Jad Va-
šem. Na premietaní boli prítomní aj naši rodáci z Komárna. Boli aj takí, ktorí sa teraz
po prvý raz stretli po 65 rokoch, ako nás o tom informovala teta Teri Vajnorsky.

PA

Obnova Menházu
Pokračujú práce na obnove dvora, obnovuje sa omietka, maľby a nátery. Od-
borníci vymenili vchod a dvere vedúce na povalu. Začiatkom novembra sa po
mnohých desaťročiach  podarilo upratať dvor, čím sme umožnili vytvoriť pre našu
komunitu pekný park.

Objednávka macesu na rok 5771
Už odteraz si môžete objednať maces, macesovú múku a víno na sekretariáte
ŽNO na e-mailovej adrese menhaz@menhaz.sk, alebo na telefónnom čísle:
035/7731-224. Menház 2010
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17. októbra 2010 sme usporiadali ak-
ciu v sále Zoltána Wallensteina, ktorá
pripomínala klasický klub Šalom z de-
väťdesiatych rokov. Stretnutie otvoril
predseda ŽNO Anton Pasternák, po-

zdravil hostí, čestného predsedu ÚZ
ŽNO na Slovensku,  MUDr. Pavla
Traubnera a jeho pani manželku. Pán
profesor, bývalý dekan Lekárskej fa-
kulty Univerzity Komenského v Brati-

slave, spomínal na detstvo prežité v
Ilave, na obdobie holokaustu a aj na
svoj vzťah k židovstvu v komunistickom
režime.   

Vo svojej prednáške prestavil situá-
ciu slovenských židov, hovoril o osob-
ných zážitkoch pretkaných humorom,
čím obohatil obraz z minulosti, prítom-
nosti a budúcnosti komunity. Nasledo-
vali otázky hostí z Nových Zámkov a
členov našej komunity. Na záver  stret-
nutia, ktoré prebiehalo v dobrej rodin-
nej nálade. koordinátor obce Tamás
Paszternák načrtol programy nasledu-
júceho obdobia. Našim hosťom sme
ukázali synagógu a aj Mikromúzeum
Ármina Schnitzera. 

PA

Návštevníci z Bratislavy v klube Šalom 

Víkend tradícií
Naša ŽNO organizuje pri príležitosti Chanuky Víkend
tradícií, na ktorý Vás srdečne pozývame. Program sa
bude konať v Menháze - Židovskom kultúrnom a ko-
munitnom stredisku. Vstup je voľný, bezplatný.

Piatok 3. decembra 2010
15:00 Židia v Komárne, krátka história 219 rokov – úvodná 

prednáška
15:30 Zapálenie sviečok – 3. večer Chanuky, následne za-

pálenie sobotných sviečok. Odovzdanie ceny Kehila 
pre pána Miksa Winkler.

16:00 Židovské tradície – uvítanie soboty s vysvetlením – 
pod vedením piešťanského rabína  Zeva Stiefela

17:00  Sviatočná večera v sále Zoltána Wallensteina – kó-
šer pochúťky  varí rebecen Bina Stiefel

18:00 Chanuka –  sviatok svetla – prednáška docenta 
Židovskej univerzity dr. Jánosa Oláha

Sobota 4. decembra 2010
09:00 Ranná modlitba 
11:00 Židovské tradície – oslava soboty v rozličných sme-

roch  židovstva – prednáška Pála Megyesa, kandi-
dáta na rabína 

12:00 Slávnostný obed v Menháze
13:30 Voľný program
15:00 Prechádzka po meste – židovské Komárno                  
16:00 Našim hosťom bude Šaron Ašher: predstavenie blo-

gu o Izraeli a o gastronómii
17:00 Havdala – Rozlúčka so sobotou a zapálenie 4. sviečky

Nedeľa 5. decembra 2010
10:00 Základy tradície – prechádzka po komárňanskom ži-

dovskom cintoríne, návšteva rituálnych kúpeľov (po-
sledná zachovaná budova na južnom Slovensku)

12:00 Vyhodnotenie programu, záver

Program sa realizuje s pomocou Csemadoku, Nadácie
rodná zem, Nadácie Pincus, European Jewish Fund,  JHF
a MAZSIHISZ-u.


