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POZVÁNKA
Židovská náboženská obec v Komárne srdečne pozýva všetkých záu-
jemcov na pietne spomienkové zhromaždenie pri príležitosti pamätného
dňa holokaustu OSN a 66. výročia oslobodenia koncentračného tábora
Osvienčim – Birkenau, ktorá sa bude konať v nedeľu 30. januára 2011.

Program:

15:00 Odhalenie pamätnej tabule na Nádvorí  Európy, na stene
prvej komárňanskej synagógy. Slávnostný prejav prednesie
budínsky rabín Tamás Verő

16:30 Staré diela na plátnach  XXI. storočia – otvorenie výstavy
tlačiarenského a kultúrneho dedičstva rodiny Tevanovej
v sále Zoltána Wallensteina v budove Menházu  

Rodina Tevanová pochádza z Dolného Kubína v niekdajšej oravskej
župe, patrí medzi prvé židovské rodiny v Békéšskej Čabe. Ich slávna
tlačiareň vydala okrem iného diela autorov zo západu. Putovnú výs-
tavu možno po prvýkrát zhliadnuť aj na Slovensku.

Výstavu predstaví Ildikó Tevan, predsedníčka Tevanovej nadácie a
István Balogh, kurátor výstavy.

Výstavu si bezplatne možno prezrieť do 13. februára 2011. Otvorené
v pondelok od 15:00 do 17:00, utorok až štvrtok od 10:00 do 12:00
a v nedeľu od 14:00 do 16:00.

Spomínajte s nami!

MEGHÍVÓ
A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden érdeklődőt az
ENSZ Holokauszt emléknapja, az Auschwitz- Birkenau-i koncentrá-
ciós tábor felszabadításának 66. évfordulója alkalmából rendezendő
emlékünnepségre, melyre 2011. január 30-án, vasárnap kerül sor.

Program:

15:00 Emléktábla-avatás az Európa Udvarban, az első komáromi
zsinagóga falán. Ünnepi beszédet mond Verő Tamás, budai
rabbi

16:30 Régi művek a XXI. század vásznain – a Tevan család nyomdai
és kulturális öröksége című kiállítás megnyitója a Menház 
(Eötvös utca 15.) Wallenstein Zoltán termében 

Tevanék az Árva megyei Alsókubinból származnak, az első békéscsabai
zsidó családok közé tartoznak. Híres nyomdájuk adta ki többek között
a Nyugat szerzőinek műveit. Az utazó tárlat első alkalommal tekinthető
meg Szlovákiában. 

A kiállítást bemutatja Tevan Ildikó, a Tevan Alapítvány elnöke és
Balogh István, a kiállítás összeállítója.

A kiallítás ingyenesen megtekinthető 2011. február 13-ig. Nyitva
tartás: hétfő 15:00-17:00, kedd-csütörtök 10:00-12:00, vasárnap
14:00-16:00.

Emlékezzen Ön is velünk!
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