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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
2013. JÚNIUS-JÚLIUS – SIVAN-AV 5773.

A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA

Mazel tov!

Június 16-án (tammuz 8.) került sor Szendy Barbara és dr. Paszternák András esküvőjére a szarvasi JDC/Lauder Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborban. A rabbinikus teendőket Verő Tamás budai rabbi látta el, közreműködött Schwezoff Dávid kántor. A
fiatalok közel másfél évtizede madrichoskodnak Szarvason, ezért is választották a hüpe helyszínéül a tábor központi Mifkád-terét.

Zsidó Kultúra Európai Napja
Komáromi Zsidó Hitközség az elmúlt évek hagyományait követve újra
egésznapos programmal vár minden érdeklődőt augusztus utolsó vasárnapján. Szeretnénk betekintést nyújtani a zsidó vallás és kultúra színes világába. A programnak délelőtt a zsidó temető, majd a Menház Zsidó Kulturális és
Közösségi Központ ad helyet. A ház udvarában ünnepi sátrat állítunk fel, itt
lesznek a délutáni programok.

A

10:00 Emlékezzünk a komáromi zsidó közösség áldozataira! Az idén az árvíz
miatt elmaradt a Holokauszt áldozatainak júniusi emléknapja. Az őszi nagyünnepek előtti Elul hónapban a vészkorszakban elhunytak mellett mindazon
hittestvéreinkre is emlékezünk, akik temetőnkben nyugszanak. Ünnepi beszédet mond Radnóti Zoltán rabbi, közreműködik Klavanszkij Anatolij kántor.
Helyszín: Zsidó temető, Aranyember utcája 1.
A program a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központban (Eötvös utca
15.) folytatódik:
11:30 A közösség jövője – kerekasztal beszélgetés a zsinagógában, bevezető
előadást tart: Igor Rintel, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége
elnöke
13:00 Kóser ebéd – Bina Stiefel pöstyéni rebecen kóser ételeiből és ünnepváró gondolatok az udvaron felállított sátorban.
14:00 A kóser bor – előadás és borkóstoló- az ausztriai Hafner pincészet kóser
boraiból – Ladislav Polák a cég szlovákiai és csehországi képviselője vezetésével. Az ebédre és a borkóstolóra előzetes regisztráció szükséges a kile@menhaz.sk címen 2013. augusztus 18–ig.
15:00 Barhesz – Rubin Eszter zsidó családregényének bemutatója – Rubin Eszter
könyvének bemutatója és barchesz készítés A szerzővel Miklós Dóra beszélget.
16:00 Tudománytörténeti előadás jubileumok jegyében: Scheiber Sándorról,
Vámbéry Árminról és Goldziher Ignácról. Előadó: Riszovannij Mihály.
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16:45 Kehila és Kehila Haver díjak átadása a zsinagógában.
17:00 To Life! – a zsidó kultúra impressziói – Koncert a zsinagógában – az
Igényes nézők egyesülete (Pozsony),
közreműködnek: Andrea StankovkáHallon (fuvola, zongora és narrátor),
Juraj Alexander – cselló, Štefan Reiter
– hegedű, Dušan Stankovský – zongora. A belépés díjtalan. Valamennyi
program kétnyelvű: szlovákul és magyarul hangzik el, szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Támogatók: Szlovák Köztársaság
Kormányhivatala – Nemzetiségek kultúrája 2013 program, Komárom városa, Nyitra megye, Szlovákiai Zsidó
Hitközségek Központi Szövetsége, EZRA Alapítvány, Nemzeti Kulturális
Alap, JHF.
Mindenkit szeretettel várunk.

Kultkorzó
iPhone
alkalmazásunk
lkészült a komáromi zsidó emlékeket bemutató okostelefon alkalmazás. A Kultkorzó névre hallgató
programot a budapesti Virgo systems
kft. készítette. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple store-ból.
A tartalmat folyamatosan frissítjük.

E

Támogatónk

Nyertes pályázatok

Faliújság

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ősszel és jövő év elején is folytatódhat a Mi is itt vagyunk című ismeretterjesztő programunk. Köszönjük
a támogatást! 

rövid hírek

A

Várjuk nyári élményeiket!
edves Olvasóink! Amennyiben a nyár folyamán olyan helyen jártak, ahol
a zsidósággal kapcsolatos élmények érték önöket, várjuk beszámolóikat
augusztusi számunkba- szöveget és fényképet egyaránt. Az anyagokat 2013. augusztus 11-ig küldhetik el a kile@menhaz.sk címre. 

K

Kóser pékáru rendelhető
ugusztusban és szeptemberben az alábbi napokra rendelhetők kóser pékáruk és barchesz: augusztus 23., szeptember 4. (Rosh Hasanah), szeptember
13. (Erev Jom Kippur). A megrendeléseket 2 nappal a dátum előtt kell leadni
legkésőbb, a KZSH titkárságán (7731-224 vagy kile@menhaz.sk). A pékáruk
12:30 után vehetők át. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk! 

A

Kérjük a támogatását!
Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetõsége szerint támogassa a Komáromi Zsidó
Hitközség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetõnk felújítását.
2008. január 1-tõl támogatását az alábbi bankszámlaszámokra küldheti
(támogatás személyesen a KZSH titkárságán és csekken is lehetséges):
Belföldi átutalás Szlovákiából:
26384962/0900 – Slovenská sporite¾òa vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia
Nemzetközi átutalás külföldrõl:
A KZSH címe: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501
Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962
SWIFT: GIBASKBX
Bakunk címe: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804
SWIFT: OTPVSKBX
Bankunk címe: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

 A HH-t, a Shalom klubot és a KZSH-t
támogatták: Georg Tomenendal (Bécs),
Braunfeld család (Érsekújvár), Schmidek Franz (Bécs), Hikkelová Andrea és
Mária és anonimitásukat kérő adományozók. Köszönjük!

 Új könyvekkel gazdagodott a Spitzer Béla Kiskönyvtár. Minden olvasót
szeretettel várunk!
 A nyár folyamán több pályázatot
nyújtottunk be Szlovákiában és külföldön egyaránt, jelenleg várjuk a bírálatokat.

 Az árvíz miatt rendhagyó módon elmaradt az idei mártírnap. Június 9-én
vasárnap mégis többen eljöttek a temetőbe, hogy csendesen emlékezzenek. A
helyieken kívül Svájcból és Izraelből is
érkeztek. Miután elhelyezték az emlékezés kavicsait a sírokon, a Menházban
baráti beszélgetéssel zárult a nap.
 Ősszel a komáromi Állami Levéltár
konferenciát rendez „Vallásosság Komáromban” címmel, melyre hitközségünk is meghívást kapott. A rendezvényhez természetesen csatlakozunk.
 Szeptember elején a CSEMADOK
komáromi kiállítótermében mutatkozik
be a „Mozaikok a komáromi zsidóság
történetéből” című utazó kiállításunk.

Köszönjük!
Magyarországi olvasóink figyelmébe: Kedves Olvasónk!
Kérjük, hogy az egyházaknak adható személyi jövedelemadója 1 százalékát a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére ajánlja fel a 0358-as technikai számon. A MAZSIHISZ rendszeresen támogatja a KZSH munkáját!
Külföldi olvasóink figyelmébe: Támogathat már Paypalon keresztül is!
A Komáromi Zsidó Hitközség megnyitotta Paypal számláját, adományaikat
az alábbi címre küldhetik: help@menhaz.sk
Hitközségi Híradó (Spravodaj) – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja (mesaèník ŽNO v Komárne). Alapítva 5756-ban (1996), fõszerkesztõ –
šéfredaktor: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk), Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak – spolupracovníci: 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. IČO: 34073400. Alapítva 5756-ban. Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el!
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TRADÍCIÓ

a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

Nagyünnepi előzetes

KZSH ünnepi Kidduson látja vendégül a megjelenteket.
Rosh Hasanah ünnep vége, Szombatfogadás a zsinagógában

özösségünk életének kiemelkedő eseménye minden évben az őszi nagyünnepek megszervezése. Sajnos a
KZSH tagjainak száma már nagyon alacsony, ezért kérünk
mindenkit, kapcsolódjanak be az ünnepi programokba. Valamennyi eseményen fonetikus segítséget nyújtunk mindazoknak, akik még járatlanok az imádkozásban. Jöjjenek közénk, segítünk, csak az Önök segítségével élhet tovább közösségünk!
Előimádkozó: Riszovannij Mihály (Budapest). Közreműködik: Balogh István, a Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola judaisztika tanára (Budapest).

2013. szeptember 6., péntek
18:00 – A szombatfogadás után izraeli ételekkel várunk
mindenkit a Wallenstein Zoltán teremben, ahol Paszternák
András tart élménybeszámolót Szentföldi hétköznapok címmel az Izraelben töltött két évéről.

K

2013. szeptember 13., péntek
Kol Nidre
18:30 – Jom Kippur előestéje, szombatfogadással egybekötve – (a böjt kezdete 18:44).
2013. szeptember 14., szombat
Jom Kippur napja
10:00 – Mazkir, emlékezés az elhunytakra, tanház a Menházban – mit is ünneplünk Jom Kippurkor?
18:30 – Délutáni ima és közös tanulás – Neila záróima (a
böjt vége 19:46)

2013. szeptember 4., szerda
Erev Rosh Hasanah
18:00 – Az 5774. zsidó újév kezdete, ünnepköszöntés a zsinagógában, majd vacsora a Wallenstein Zoltán teremben.
2013. szeptember 5, csütörtök
Rosh Hasanah első napja
18:00 – délutáni ima az ünnep első napján, Taslich szertartás. Esti ima Rosh Hasanhah második napján, tanház a
Menházban I. – Mit is ünneplünk Rosh Hasanahkor? A

Szukkoti programunkat a HH augusztusi számában olvashatják. Mindenkit szeretettel várunk! 
PT

Mozaikok a komáromi
zsidóság történetéből

chívumának kiemelt szemelvényei, elolvashatják Padlovics
Ágnes és Drozd Milán 2011-ben forgatott filmjének szövegkönyvét. Egy talesz és pár imakönyv címmel egy zsidó
család történetéről olvashatnak. Paszternák András Otthonról haza nevet viselő írása Komárom és Izrael kapcsolatát foglalja össze.
Megjelenik az eddigi utolsó komáromi zsidó esküvő története. Miklós Dóra közösségünk és a XXI. század kapcsolatát mutatja be. A könyvben helyet kapott a Komáromból
deportáltak listája és a II. világháború előtti zsidó háztulajdonosok névsora. A mű a KZSH titkárságán vásárolható
meg. Érdeklődni lehetet a kile@menhaz.sk címen és Haas
Judit irodavezetőnél a 035/7731-224-es számon. 

egjelent a Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből című könyvünk szlovák és magyar változata. A
mű 280 A4-es oldalon ad mozaikokat hitközségünk történetéből. L.Juhász Ilona temetőnk történetét dolgozta fel.
Számadó Emese a Dél-komáromi zsidóság történetet elevenítette fel. dr. Jana Švantnerová a KZSH judaika gyűjteményét mutatta be. Schnitzer Ármin komáromi főrabbi
Zsidó kultúrképek- az életemből című könyvének Komáromról szóló fejezete először jelenik meg magyarul illetve
szlovákul Riszovannij Mihály és Katarína Potoková fordításában. A könyvben helyet kaptak a Hitközségi Híradó ar-
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„Nem gyerekjáték!“ – nyári tematikus tábor a
Holokauszt Emlékközpontban
budapesti Holokauszt Emlékközpont immár hetedik alkalommal rendezte meg a holokauszt dillemáit, történeteit és helyszíneit tanulmányozó nyári programját. Az egyhetes táborba mindazokat a fiatalokat, tanárokat és érdeklődőket várták, akiket érdekel, hogy hol történtek a holokauszt eseményei,
kik voltak a szereplői és milyen mindennapi döntéseket hoztak.

A

A tábor célja ezzel a programmal az,
hogy a résztvevők megismerjék a magyar és az európai történelemnek ezt a
tragikus részét és szembesüljünk azzal,
hogy a holokauszt olyan emberekkel
történt meg és olyanok által, mint mi
magunk; illetve a másik cél az antiszemitizmus és a rasszizmus elleni harc.
A tavalyi tábor tematikája egy-egy
emblematikus személyiség megismerése volt: a szervezők ennek alapján állították össze a napi foglalkozásokat és a
meglátogatandó helyszíneket. Bemutatták a holokauszt előtti zsidó világot,
az áldozatokat, az elkövetőket, az
együttműködőket, az embermentőket
és a történet jelentőségét a mai életünkre. A tábor idén július 1-től 5-ig tartott és a „Nem gyerekjáték“ címet kapta. Az érdekes és tanulságos programok
9 és 16 óra között folytak. Az idei programban a holokauszt gyermekáldozataival foglalkoztunk. Ebben az évben a
gyerekek és fiatalok sorsán keresztül
dolgoztuk fel a holokauszt történetét,
annak a mai életünkre is hatással bíró
üzenetét. Megismertük azt, hogy hogyan éltek a zsidó gyerekek a holokauszt előtt, hogyan élték át a vészkorszakot. Foglalkoztunk a másfélmillió
gyermekáldozattal, de szó esett azokról
a nem zsidó fiatalokról is, akik az elkövetők oldalán álltak, és azokról is, akik
szüleikkel együtt, vagy egyénileg mentették az üldözötteket. A táborban megismertük még a holokauszt előtt aktívan tevékenykedő zsidó szervezeteket, a
fiatalok nevelését a Harmadik Biroda-

lomban és a Horthy-korban, de szó
esett a cionista ellenállókról és arról is,
hogy hogyan sikerült a gyerekeket viszszaszocializálni a társadalomba.
A tábor vezetője Pécsi Tibor történész, az Emlékközpont oktatási programjainak vezetője. Az első napon ismertette a tábor programjait és rövid
bemutatkozás után egy interaktív előadást láthattunk, melynek mi is aktív részesei lehettünk. A tábor ideje alatt különböző feladatokat kellett megoldanunk, melynek segítségével a nap témáját jobban kibontottuk. Elsőként két
sorsot ismerhettünk meg: az egyik egy
üldözött kisfiú, a másik egy Hitlerjugend tag, majd beszéltünk arról, hogy
a soá előtt hogyan éltek a zsidó gyerekek, beszéltünk a kirekesztésről, megbélyegzésről és az ún. Kindertransportokról is. Szó esett a Prágától 60 km-re
létrehozott mintagettóról, arról hogy
milyen elővigyázatosan és álszenten
leplezték az itt történő borzalmakat a
nácik a nemzetközi szervezetek előtt. A
nap végén meglátogattuk a Frankel
Leó utcai zsinagógát, ahol Verő Tamás
rabbi beszélt nekünk a fiatalok hitre való neveléséről, majd hármas csoportokba rendeződtünk. Minden csoportnak egy-egy oktatási helyet kellett megkeresnie, felkészülni belőle, ezzel is
szimbolizálva azt, hogy a náciknak nem
sikerült végrehajtaniuk a tervüket és a
zsidóság még ma is él.
A második nap reggelén minden csoport bemutatta a kapott oktatási intézményben folyó oktató és nevelő mun-

kát, és az ott készült fényképeket. A kiselőadások után Kun Gergely az Emlékközpont munkatársa tartott egy nagyon
érdekes előadást a nemzetszocialista
nevelésről, a Harmadik Birodalomban
tevékenykedő ifjúsági szervezetekről, a
Hitlerjugend kialakulásáról és tevékenykedéséről. Ezután Paksa Rudolf
történész előadásából megtudhattuk
azt, hogy milyen reformokat léptetett
volna életbe Szálasi Ferenc és a nyilasok akkor, ha a háború nem bukott volna el, de beszéltünk a hungarizmusról
és a nyilas ifjúságról is. Az előadás után
lehetőségünk nyílt erről a témáról szóló könyveket vásárolni.
A harmadik nap egy nagyon interaktív feladattal kezdődött. A theresianstadti gettóban rajzolt képeket elemeztük, amelyeket egy festő apa készített a
hároméves fiának születésnapjára. A
képeket csoportosítottuk és megbeszéltük az értelmét, jelentőségét is. Ezután
megismerhettük a lódzi gettó történet,
és azt, hogy milyen munkákkal lehetett
gyerekként túlélni a gettót. Délután
megnéztük az Idegenek karjaiban című
filmet, amely az ún. Kindertransportokról szól, arról hogy az Angliában kimenekített 10 000 kisgyerek hogyan élt
szüleiktől elszakítva idegen családoknál.
A nap végén megtekintettük a Holokauszt Emlékközpont állandó kiállítását
Órás Tamás muzeológus vezetésével.
A negyedik nap a zsidó ellenállásról
és az embermentésről szólt. Megnéztük
az Együtt az ár ellen című filmet, amely
a Budapesten tevékenykedő ellenállási
csoportok embermentő és ellenállási
akcióiról szólt. A nap végén óbudai
helyszíneket látogattunk meg.
Az utolsó nap Dér Noémi pszichológus előadásával kezdődött, aki a zsidó
emberek visszaszocializálásáról és az
emberekben megmaradt szindrómákról szólt. Ezután egy túlélő érkezett hozzánk, aki elmesélte, hogy mit élt át 11
évesen, hogyan élte meg a felszabadítást, a háború utáni életéről is beszélt. A
tábor végén mindenki megemlékezett a
hatmillió, köztük másfélmillió gyermekáldozatról az Áldozatok Falánál.
A tábor bizonyára jövőre is megrendezésre kerül, a szervezők sok szeretettel várják az érdeklődőket. 
Balogh Ákos
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JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT
Elnökváltások a MAZSIHISZ
és a Pozsonyi Zsidó
Hitközség élén
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége június végén Heisler András urat választotta elnökké a korábban visszahívott dr. Feldmájer Péter
helyett.

A

a régió oldala

Megemlékezés
Nagymegyeren
agymegyeren hagyományosan június közepén emlékeztek a Holokauszt helyi áldozataira a Városi
Művelődési Központ falán felállított emléktáblánál. Az esemény főszervezője ezúttal is Varga László, a helyi CSEMA-

N

A szövetség két új alelnöke Tordai Péter a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke és dr. Feldmájer Péter a Nagykőrösi Zsidó Hitközség küldöttje lett.
A Pozsonyi Zsidó Hitközség szintén júniusban tartotta tisztújító közgyűlését, melyen új vezetőséget választottak. A közösség elnöki tisztét a következő ciklusban
Egon Gál tölti be. A két alelnök dr. Maroš Borský és Peter Fischer lett. 

DOK elnöke, helytörténész, nyugalmazott történelemtanár volt. A kántori
és a rabbi feladatokat Szántó-Várnagy Ádám, az Országos Rabbiképző-

Zsidó Egyetem hallgatója, a budapesti
Páva utcai zsinagóga kántora látta el.
Közreműködött Zakál Gyula versmondó és a helyi Bárdos Lajos Vegyeskar. A
rendezvényen megjelentek Nagymegyer város vezetői és Pasternák Antal, a
Komáromi Zsidó Hitközség elnöke és
neje. Ezúton köszönjük a helyiek példamutató szervező munkáját. 
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Pohártörés a Mifkád téren
013. június 16-án olyan esküvőn vehettem részt, amely sok szempontból
formabontónak mondható. A helyszín jelenti a legfőbb újdonságot. A haszenére Szarvason, Békés megyében került sor. Már az nagy eseménynek számítana a mai magyar viszonyok között, hogyha zsidó esküvőt kötnének a megyében, na de Szarvason???

2

Barbit és Andrist megközelítőleg
egy éve ismerem. Akkor már együtt
jártak, Barbi Budapesten, Andris Rámát Gánban dolgozott. Én csak
„együtt” ismertem őket, s nem külön,
mint sokan mások. Januárban megszólalt a telefonom, Tomi (Andris
testvére) hívott, hogy nagy híre van,
megnősül az öccse, nézzek rá a facebookra. Eljegyzésükre Prágában került sor, s innentől kezdve felgyorsultak az események. Májusban polgári
esküvő, júniusban egyházi. Egy ideig
nem volt benne biztos az ifjú pár,
hogy engedélyezik-e Szarvason esküvőjüket, később a tábor vezetése rábólintott kérésükre.
Az esküvő két legfontosabb szereplőjét (csoportját)- véleményem szerint- a jegyes pár és a vendégek teszik
ki. Barbiék Szarvason ismerkedtek
meg, több mint 10 évvel ezelőtt és azóta is minden évben sok időt töltöttek
együtt az Ifjúsági Táborban. Ezért ragaszkodtak a sokak számára messzi
helyszínhez. A vendégek egy része
csodálkozott azon, hogy nem Komáromban kerül sor a ceremóniára,
ahonnan Andris származik. Úgy gondolom, hogy a szarvasi helyszín egyféle kiegyezésnek is tekinthető, se az
egyik, se a másik fél nem mondott le
otthonáról, s ahogy sokszor hallottam
Andristól közös Otthonukban került
sor a haszenére.
Eljött a Nagy Nap, június 16., vasárnap. Meleg, több mint 30 fok, tűző
nap. Kisbusszal érkeztem Szarvasra,
amely a Dohány utcai zsinagóga elől

indult. Addigra számos rokon, barát,
ismerős a helyszínen tartózkodott,
várva az eseményt. Andris a hüpénél

rendezkedett, Barbi a barátaival beszélgetett. 15:30, a délutáni ima ideje;
a férfiak elvonultak a zsinagógába, mi

6

nők a helyszínen frissítőket fogyasztottunk. Egyszer csak dobszó hangzott
fel- Andris érkezett kitlijében szülei
között, a barátai mögötte. Barbi egy
szépen feldíszített padon várta választottját. A zsidó hagyományoknak megfelelően Andris meggyőződött arról,
hogy valóban jövendőbelije találhatóe a fátyol alatt. Ezután irány a hüpe,
Barbit édesanyja és anyósa 7-szer körbevezette vőlegénye előtt, aztán bor s
áldások következtek. Verő Tamás rabbi tartotta az esküvőt, felolvasta héber
és arámi nyelven a ketuba (házasságlevél) tartalmát, ezután Fritz Zsuzsanna magyarul is megosztotta a vendégekkel az ifjú pár fogadalmát. Andris
első próbálkozásra összetörte a poharat. Rengeteg Mazel Tov s tánc volt.
A délután rövid filmnézéssel folytatódott, Barbi és Andris közös pillanatait, illetve kiskori emlékeit vetítették
le a vendégeknek, ezután hosszas tánc
következett. A zsidó hagyományoknak
megfelelően a házasokat székre ültették és felemelték a levegőbe. Aki nem
ismerte eddig Barbi és Paszti évtizedes
történetét, most számos információhoz juthatott. Néhány szarvasi barátjuk előadta megismerkedésük történetét, fordulatait.
18 óra; elérkezett a vacsora ideje.
Barbi édesanyja és Andris édesapja saját versekkel köszöntötték a friss házasokat. Maceszgombóc leves, saláták,
húsok, minden, ami egy zsidó étkezésről kihagyhatatlan, szerepelt a menüben. Andris blogbejegyzés formájában
nyilatkozott érzéseiről. Ezután már
csak egy elengedhetetlen fogás hiányzott, az esküvői torta. Kettő is jött.
Sok-sok Mazel tov Nektek, Barbi és
Andris! Bízom abban, hogy az esküvő
úgy sikerült, ahogy terveztétek és ez
igaz lesz közös életetekre is! 
Miklós Dóri

Jelentés a hüpe alól…
öbb mint egy hete egyházilag is beléptem a nős emberek közé kedvenc
szarvasi táboromban. Az ünnepi alkalomra készült egy speciális blogbejegyzés, ezt osztom meg az Olvasókkal.
Népliget, buszpályaudvar 6 óra 45 ismerősökre és kollégákra, akik sorperc. Lassan kigördül a gyulai járat a sunkat egyengették. Köszönet illeti a
14-es kocsi állásról. Nincs visszaút, el- szüleinket, a nagyszülőket, akik közül
indultunk. Szarvasra igyekszünk egy sajnos ma már senki sem ünnepelhet
esküvő előtti utolsó egyeztetésre. Sok- velünk. Pár hónapja, amikor az örömszor megtettük már ezt az utat, képzé- hírt megosztottuk az azóta már eltásekre, nyári turnusokra utazva együtt vozott nagymamámmal, néhány perc
és külön-külön. Most mégis minden múlva csak annyit mondott… Szarvamás. Kecskemétig még csak-csak el- son, hát az nagyon messze van. De a
érünk, de a 44-esen emlékképek tör- gondozóm majd betesz az autóba és
nek rám. 10 éves korom óta talán levisz oda. Nem adatott meg, hogy
nem is volt olyan élethelyzetem, 102 évesen itt legyen velünk. Biztos
amely közvetlenül vagy közvetve ne vagyok azonban benne, hogy odakötődött volna a Lauder táborhoz. fentről együtt figyel most bennünket
Beérünk Szarvasra, megbeszélés a vi- a többi nagyival és nagyapóval, Sanyi
rágossal, majd séta az Erzsébet-ligeten és Gábor nagybácsimmal, Böske néniát. A kapunál régi ismerősként kö- vel, Laci bácsival, Marival és Jánossal,
szönt a biztonsági őr. Leülünk egy ki- Sári nénivel…

T

csit a recepción. Ahogy írni szoktam,
csak nézünk ki a fejünkből. Némán
követjük, ahogy téli álmából ébredezik a tábori gépezet… Hirtelen fura
érzés fog el, jó helyen járunk?
Délután az étteremben Danira várva aztán történik valami,… Valaki átkiált az imateremből: „Régi táborozók, tudjátok, hol a villanykapcsoló?”
Talán még el sem hangzik a kérdés, s
egyszerre vágjuk rá Barbival: a sarokban… Ekkor megnyugszom, tényleg
itthon vagyunk…
Pár napja anyu odahaza talált egy
Buci Maci újságot 1991 júliusából. Ez
az a lap, amelyet szüleim kezembe
nyomtak 22 évvel ezelőtt, amikor a
Nyugati pályaudvarnál felpakoltak az
Alföldre induló autóbuszra.
Most, amikor itt állunk, közös életünk kezdetén, vissza kell tekintenünk
a mögöttünk hagyott útra, azokra a
családtagokra, rokonokra, barátokra,

Köszönet testvéreinknek, Tominak
és Lacinak… a nagynéniknek és nagybácsinak, Jutkának,Madeleine-nek és
Janinak; „pótnagyszüleinknek” Ági néninek és Smuel bácsinak; izraeli „pótszüleimnek” Ornának és Yossinak.
Hálás szívvel gondolunk egykori tanárainkra, gödöllői és komáromi osztálytársakra; a Bálint házi kollégákra,
a Kémiai Kutatóközponti és a Bar Ilan
Egyetemi munkatársainkra, a szarvasi
nagy család minden tagjára; komáromi és budapesti barátainkra, hittestvéreinkre,…
Szarvas az álmok tábora. 2001-ben,
másodéves egyetemistaként azt álmodtam, milyen jó lenne a táborozással párhuzamosan elvégezni a negyedéves kötelező nyári gyakorlatomat. Két évvel később mindez valóra
vált. Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy egykori témavezetőmet és kedves feleségét a Halászati és Öntözési
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Kutatóintézetből ma szintén itt üdvözölhetjük…
2013 elején újra álmodtam, amikor
januárban egy jeruzsálemi esküvőn
először osztottam meg titkos gondolataimat Fricivel és Sashával, a táborvezetéssel, kicsit furán néztek rám…
„Egy hüpe a mifkád-téren”… Láss csodát, amikor aktuálissá vált a dolog,
mármint az esküvő… rengetegen dolgoztak azért, hogy ma itt lehessünk, s
együtt ünnepelhessünk. Kedves Sasha, Frici, Gábor, Jutka, a Joint budapesti vezetői, kollégái, Tomi rabbi,
Misi, Anikó, Dani, Peti és a teljes helyi
stáb, őszinte szívvel köszönjük mindazt a munkát, amit a mai napért tettetek. Hasonlóan hálásak vagyunk minden segítségért Valinak, Lashnak, Pepének, Ubulnak, Sanyinak, Gerinek,
Daninak, Dávidnak, s mindazoknak,
akik hozzájárultak a mai haszenénk
szervezéséhez… Ja és azoknak is, akiket most véletlenül kifelejtettem…
Kedves Barbi! 2001 nyarától dolgozunk együtt, amikor tavaly nyáron elindultunk a Dózsa György útról a táborba, nem is gondoltuk, mi vár ránk
majd egy év múlva. Nyugodtan osztottuk a csoportot, terveztük a foglalkozásokat. S most itt állunk az ebédlőben, a teremben, ahol annyiszor vigyáztunk a negeveseinkre, ahol énekeltünk, táncoltunk, rendreutasítottunk zsemlével dobálózó gyerekeket
vagy éppen szalvétából formáltunk kipát a feledékeny táborozóknak… Mi
mást is mondhatnék? Csak úgy tovább, ahogy az elmúlt 13 évben…
1..2..3..4 Negev! 
PA

EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
XXI. rész
Csokikrémes képeslap…
(2011. augusztus 2., kedd)
apok óta töröm a fejem egy méréstechnikai problémán… az áttörés még várat magára. Nem szeretem, ha valami nem megy, mindig feszültté tesz. Mindemellett zajlanak a
megszokott hétköznapok. Macskástól,
Negba utcástól, gyalogos hidastól.
Megjegyzem ma délután hat órakor
nem volt dugó Haifa felé. Hihetetlen,
valami nincs rendben… esetleg itt a
nyári szabadságok ideje?
Vasárnap este ismét Bnei Brak felé
vettem az irányt. Ági nénihez és Smuel bácsihoz voltam hivatalos. Most
már ismertem az utat, s a buszt sem
fékezték le minden sarkon az összeviszsza rohangáló ortodox testvéreink.
Kicsit nosztalgiáztunk, felelevenítettük a közös szarvasi nyarakat. Meghívtak egy finom rakott krumplira.
A vacsora után indulófélben voltam, amikor dobozok, zacskók kerültek elő. Néhány éve, amikor nyugdíjba vonultak a tábor konyhájáról, szerveztek nekik egy kis búcsúztatót. Erre
készült egy kis emlékkönyv, amelybe
állítólag azt írtam: „… többé már nem

N

lesz Ági néni-féle gombaleves, csokikrém, kakaós kalács a táborban…” Útravalónak kaptam most egy nagy doboz friss gombalevest, egy adagot a híres csokikrémből és egy rúd, még meleg kakaós kalácsot… Teljesen meghatott ez a kedvesség! S mindez azon
a napon történt, amelyen, ha nincs a
Bar-Ilan Egyetemes kaland, akkor
Szarvasra indultam volna…
Ma este is volt egy kellemes élményem. Az ajtómra egy képeslapot ragasztottak, otthonról jött… a „régi
Komáromból”.
U.i.: Az egyetemről jövet majdnem rám
vetette magát egy tarka-barka macsek. Rémisztő szitu volt.
(2011. augusztus 5., péntek)
Verőfényes reggelre ébredt Ramat
Gan. Odakint már tombol a kánikula,
még filózom, elinduljak-e állatkertet
nézni vagy marad a pénteki takarítás,
mosás… Lehet nem 36 fokban kéne
zsiráfot és elefántot nézni.
Jubileum van ma, két hónapja vettem hátamra a hátizsákot, s vágtam
neki a nagy utazásnak. Mindezt egy
mikrózható miniPizzával ünnepeltem
reggeli gyanánt. Hogy kedves kollégámat Spatula Sárát idézzem: “Kezdj el

rászokni a normális ételekre, rémes ez
a rengeteg műanyag kaja, amiket
posztolsz a Facebookon.”
Tegnap sor került a szokásos heti
értekezletre, amelyen számot kell adni hol is tart az ember a kutatásaiban.
A PhD-diák évek alatt megtanultam
szerencsére, mit, milyen formában
kell tálalni egy-egy ilyen bemutatón.
Délután tovább küzdöttem a mikroszkóppal. Odalépett hozzám a főnököm, kérdezte hol tartok, mit vizsgálok, majd egy nagyon meglepő dolgot
mondott. Olyat, amelyet eddig egyetlen vezető beosztású kutatótól sem
hallottam: „Az a lényeg, hogy Te élvezd, amit csinálsz!”.
Estére elfáradtam, türelmetlenül
vártam a buszt, ami nem indult, így
gyalog vágtam neki. Új utakat kerestem, először Bnei Brak-felé vettem az
irányt, de egy betonkerítésnek ütköztem, amely egy kis stadiont zárt körbe. Visszafordultam, s felfedeztem a
Hagana és Negba utcákkal párhuzamosan futó, padokkal, árnyékos helyekkel szegélyezett sétányt. Kicsit európaibb, mint a macskapisis másik két
utca.
A bicikli útként is funkcionáló
utacska után elértem a toronyházas lakóparkhoz. Az égigérő házak között
egy “csodapark” van. Gyönyörű gyep
(“Csak az a szép zöld gyep, az fog nekem hiányozni” – Poldi bácsi nyugdíjba vonuló parkőr), pálmafák, lépcsőzetes, vízesésszerű szökőkút, virágok…
Lenyűgöző volt! Pláne hogy mindez
itt a “semmi” közepén. Itt le tudnám
élni az életemet. Csak sétálnék, néznék ki a fejemből egy padon ülve…
Ha már erre jártam betértem a plázába, amely a parkkal szemben van.
Hamburger az ÁNTSZ-sarokban, már
mint kötelező elem… Bevásárlás
szombatra, a hétvégére maradok helyben. A Steimetzkynél valami jó könyv
után böngésztem. Egyik angol cím
sem hozott lázba. A végén nem távoztam üres kézzel. Vettem egyet a napilapból hetilappá változott Új Keletből.
Múltidézés 12 sékelért.
U.i.: Este egy fekete macska bólogatott felem nagy mosollyal. Egy szürke, rozsdaszínű társa is tisztelgett elhaladásomkor. 

Készült az Interneten folyamatosan
publikált Posztdok Napló alapján –
www.kispaszti.com
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Löwinger Manci szakácskönyvéből
Izraeli nyár
tt a nyári vakáció, a nyári szünet! Kíváncsi voltam két kisfiú véleményére, a
következő beszélgetés hangzott el közöttünk: én: Sziasztok, mi a véleményetek a nyári vakációról?

I

Dávid (14 éves): Végre itt a szünet,
két hónapig nem kell látnom a tanáraimat, akik semmit se tudnak, nem
értenek semmit, nem ismerik a mai fiatalokat, csak zavarnak minket a mindennapi életünkben. Ő szerintük fontos számtant, földrajzot, irodalmat,
kémiát, biológiát és sok más unalmas
tárgyat tanulni. Minden az interneten
van! Ha valamit akarok tudni, akkor a
googleba megtalálom!
Ámit (10 éves): Én szeretem az iskolát, szerintem tanító nénim nagyon
okos, mindent tud, és sajnálom, hogy
jövőre nem fog minket tanítani. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz helyette.
Nagyon hosszú a két hónapi várakozás, míg megtudom ki az új tanítónő.
Én: Mi a program a nyári vakációra?
Dávid: Minimum délig akarok aludni mindennap, aztán találkozom a barátokkal, lemegyünk a tengerpartra
estig, azután szórakozni megyünk.
Moziba, beach partyra, ahol a fiatalok
összegyűlnek és élvezik a szabadságot.
Lehetséges, hogy külföldre is utazok.
Ámit: Én egy hétre elutazok Haifára
a nagyszülőkhöz és unokatestvérekhez aztán egy hétre Beer Sevára a másik nagyszülőkhöz, azután felőlem
kezdődhet újból a tanév.
Én: Ámit, te nem készülsz a tengerpartra barátokkal, szüleiddel? Lehet
kirándulni, szórakozni, kedvelt televízió műsorokat nézni, miért szaladsz
vissza az iskolába?
Ámit: Egy kicsit igazad van, és biztos

a tanítóknak is kell egy kis pihenés.
Egyezzünk meg, hogy nekem elég egy
hónap vakáció. Így is aggódom nagyon, mert az iskolai állatsimogatóban van két nyuszi, két sündisznó,
hörcsögök és teknősbéka, mindennap
látogatom őket, simogatom, adok nekik enni, ők biztos nem értik meg,
hogy hová tűntem el.
Dávid (türelmetlenül): Tiszta baby
vagy. Az iskolaszolga gondoskodik az
állatokról. Nincs miért visszaszaladni
az iskolába, mikor fogod megérteni,
hogy az interneten sokkal több információ, van, mint az összes tanító fejében? Mivel szeptemberben lesznek az
ünnepek a legjobb lesz ha elhatározzuk, hogy csak októberben megyünk
vissza az iskolába!!!
Én: Dávid, nem szeretnél dolgozni,
hogy, tudjál külföldre utazni?
Dávid: Nagyon szeretnék dolgozni és
pénzt gyűjteni, hogy külföldre utazzak.
Én: Te azt mondtad, hogy délig
akarsz aludni és aztán szórakozni.
Dávid: Igen, azt mondtam. Nem ismersz, talán olyan munkahelyet, ahol
fizetnek, azért hogy aludjak? Valami
kutatóintézetet, ahol az emberek alvási szokásait kutatják? Én nagyon jó
alvó vagyok.
Én: Vannak olyan intézetek, de ott
pont a fordítottját kutatják: Azt, hogy
miért alszik valaki nyugtalanul, nekik
olyan kísérletei alanyok kellenek.
Dávid: Talán meg kell várnom, míg
felnőtt, leszek, tanulok valamilyen
szakmát, lesz fizetésem és akkor majd
külföldre utazok, amennyit csak le-

Komáromi Zsidó Hitközség először kapott felkérést
arra, hogy csatlakozzon a Templomok éjszakája rendezvénysorozathoz. Május utolsó péntekjének délutánján
a Nádor utcán található Szent Anna kápolnában Pasternák Antal, a KZSH elnöke tartott előadást, melynek során
ismertette közösségünk történetének legfőbb eseményeit és a jelenlegi helyzetet. A programot a helyi Mária Rádió élőben közvetítette. Köszönjük a lehetőséget! 

Hozzávalók:
1 kg nyári kemény gyümölcs: szilva,
körte, nekarin, őszibarack, alma; 2
evőkanál barnacukor; 1 evőkanál vaníliaeszencia; 1/2 pohár narancsszörp
vagy más édes szörp, piskóta vagy más
száraz sütemény, vagy keksz; fagylalt.
Elkészítés:
A gyümölcsöket megmossuk, kimagozzuk, 8 darabra vágjuk. Tepsibe sütőpapírt teszünk és rárakjuk a gyümölcsöt. Összekeverjük a cukrot, vaníliát és a szörpöt, meglocsoljuk a
gyümölcsöket. Előre melegített 180
fokos sütőbe kb. 15 percig sütjük.
Hagyjuk teljesen kihűlni. Szép pohárba vagy, kompótos tányér aljába teszünk egy szelet süteményt és rá kevés
gyümölcsöt, utána fagylaltot és gyümölcsöt rétegezünk rá.
A tetejét lehet díszíteni málnával,
eperrel, ribizlivel vagy más erdei gyümölccsel, aki akar, nagyon ünnepélyesen tálalni díszítheti tejszínhabbal. 
Orna Mondschein

Szabadegyetem
Komáromban

Templomok éjszakája

A

het! Nem bírom kivárni. Talán ha lerövidítik, a nyári szabadságot gyorsabban leszek felnőtt?
Az izraeli nyárban egy biztos: júniustól októberig nincs meglepetés. A
hőmérséklet a Földközi-tenger sáv
mentén 28 és 32 fok között, a déli részeken 35 és 40 fok között van. A piacokon a sok ízletes, nyári gyümölcs
színei gyönyörű képet alkotnak, és
csalogatnak új nyári recepteket kitalálni, olyanokat, amelyek nem követelnek sok munkát.
A következő receptet Dávid és Ámit
is megkóstolták és egyhangúlag dicsérték.

z Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem és a Komáromi
Zsidó Hitközség együttműködésében terveink szerint októbertől indul a szabadegyetem érdekes előadássorozata havi
egy alkalommal. Az előadások mindenki számára nyitottak és
ingyenesek lesznek. Regisztráció és érdeklődés a kile@menhaz.sk címen lehetséges. 

A
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STETL

a Hitközségi Híradó kulturális oldala

Feuerstein Azriel:

KELJFELJANCSI
7. fejezet 3. rész
n is kérdeztem ezt magamtól és erre ahány ember, annyiféle válasz
van. Voltak a véresszájú zsidógyűlölők,
akik most az elemükbe voltak és örömrivalgással kisérték a zsidók Kálváriáját,
ezek voltak a gyilkosok és a gyilkosok
készséges segítői. Ez egy elenyésző kisebbség volt. Volt a nagy közömbös tömeg. Ezek azt mondták, ami történik
nem a mi dolgunk, ez az állam ügye,
minket senki sem kérdez. Volt egy kisebbség, akiket a zsidók sorsa fájóan
érintett, de ezek tehetetlenek voltak.
És volt az a maroknyi pár, aki minden
veszély és fenyegetés ellenére megtettek mindent, hogy mentsék a menthetőket, mint például Sári, akiknek minden köszönet és megbecslés kevés. És
ne felejtsünk el még egy fontos pontot. A mi városunkban a hetven valamennyi ezer lakos közül tizenkétezer lélek, vagy négyezer család volt zsidó és
mindegyiknek volt lakása, bútora, sokaknak üzlete, vagy műhelye, háza vagyona. Nem mintha mindenki részese
lett volna a fosztogatásnak, a németek
és a csendőrök lopták el a javát, de valami csak leszivárgott. Voltak jó szomszédok, akik a zsidóktól értéktárgyakat
kaptak megőrzésre és vissza is adták
volna őket, persze hogy vissza, ha a zsidók visszaérkeznek. Másrészt, ha nem
érkeznek vissza, ez persze nagyon szomorú lesz, de… És ne felejtsük el azt a
sok orvost, ügyvédet, szabót, fodrászt,
akiknek a bevétele egy ugrással javult
most mikor a konkurensek eltűntek.
Nem, azt a maroknyi zsidót, aki visszajött nem fogadta örömrivalgás.”
„Te tényleg azt hiszed Jéorj hogy ilyen
anyagi meggondolásoknak hatása van egy
jóérzésű emberre? A pénz minden?!”
„Ez eszembe juttatja a mesét az özvegyről,
aki szívesen visszaadná az életbiztosítás felét, ha a férje újra vele lenne.”
„Milyen özvegy Jéorj, miről beszélsz?!
Mit mondjak, svéd. A humor nem éppen
az erős oldaluk.
„És mi az, hogy szívesen visszaadná az
életbiztosítás felét? Miért adja vissza, mire
fel?! De hagyjuk ezt most. Ülj le és idd a
kávét, mielőtt kihűl. Abból, amit írtál, érzem, hogy mennyire visszavágyod az ifjú ko-

É

rodat, amely úgy látszik, nagyon szép volt.”
„Ha ez tényleg úgy tűnik akkor olyasmit
tettem, ami igazán nem volt szándékomban. A gyermekkorom ugyan tényleg szép
volt, de van-e valójában boldog kamasz?
Ezek az évek mindig tele vannak problémákkal és a biztonság hiányával és nekem,
mint szégyenlős és kövér fiúnak megvolt ebben a magam része és eleget kínoztam magam emiatt. Azt mondtam magamnak nem
egyszer, hogy ha felnövök, valaki vágyódással akarja majd visszaidézni ezeket az éveket, szembeköpöm.”
„Ez nagyon is igaz és hidd el nekem Jéorj,
lányoknál még inkább. A kamaszkor igazán egy nehéz korszak az ember életében és,
csak ha az emlékek „ holdas fátyolán” keresztül látja őket, akkor tűnnek a problémák
olyan apróknak. Látom, hogy megjött az étvágyad. Az ebédnél nem ettél semmit.”
„Elárulok egy titkot fröken Ulle, de maradjon közöttünk. Van egy csomó étel, amit
nem eszek. Nem olyan dolgokról van szó,
amiket nem szeretek, hanem egyszerűen nem
eszek, nem vagyok képes szájba venni, mint
paradicsom, uborka, szilva és így tovább.
De amit igazán utálok az a mai ebéd, a savanyú káposzta.”
„Neked az én családomban kellett volna
felnőni. Amíg be nem fejeztük az ételt, nem
állhattunk fel az asztaltól.”
„Nálam is volt ilyen nevelési kísérlet. Mi
otthon egyedül savanyítottuk a káposztát.
Volt egy nagy hordó a pincében, direkt erre
a célra és ebbe gyalulták bele a káposztát.
Apukám jól felgyűrte a nadrágját, engem a
vállára vett és megtaposta, hogy jól feljöjjön
a leve. Ezután beleraktak savanyú almát,
borsot, babérlevelet, az egészet letakarták deszkával és ráhelyeztek két nehéz követ présnek.
Eddig nem is volt az egész procedúrával semmi bajom, a taposást apu vállán még élveztem is, de ezután még a pincébe sem mentem
le, mert a szagát sem bírtam. Apámnak viszont a savanyú káposzta a kedvenc eledele
volt, amely minden szombati ebéden szerepelt,
a maradékot el kellett neki tenni másnapra.
Borzalmasan idegesítette, hogy nem voltam
hajlandó még csak meg sem kóstolni. Egy
szép napon, vagy kilenc éves lehettem, odaültetett maga mellé egy kis tányér káposztával, amelynek a felét könnyek között le kellett
gyűrnöm, akarva nem akarva. Estére negyvenegy fokos lázam lett, orvost hívtak, aki
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megállapította, hogy sarlachom van, amely
akkoriban nem volt egy veszélytelen betegség,
vörös karantén cédulát tettek az ajtóra, három hétig nem mehettem iskolába. Valószínű, hogy mindez nem a káposztától volt, de
tény, hogy többet nem kényszerítettek hogy
olyat egyek, amit nem akartam.”
„Mit mondjak neked, Jéorj, már akkor is
egy valódi jómadár voltál. Elég késő lett
már és mennem kell. Viszem a füzetedet és
holnap majd újra találkozunk.”
„A viszontlátásra fröken Ulle és köszönök
mindent.”

8. fejezet 1. rész
Vasárnap, 1944. március 19. A németek megszállják Magyarországot „hogy
az utánpótlási vonalakat biztosítsák” a
magyar hadsereg teljes közreműködése
mellett. Másnap, hétfő reggel az iskolába menet, minden utcasarkon egy német géppuska fészek, három mosolygós
német katonával. A járókelők is mosolyognak. A gimnáziumból kétórás
ácsorgás után hazaküldenek, a németek elfoglalták az iskolát, tanulás egyelőre nincs. Bosszantóan szép tavaszi
nap van. A városban a hangulat vidám,
sokan forognak a Fő utcán. Időnként
válogatott német századok tartanak
énekes felvonulást. Minden században
van egy pár fütyörésző, aki füttyel kíséri
az éneket és időnként szólót ad, és ez az
egész nagyon jól hangzik. Meg is tapsolják őket. Itt-ott egy-egy kar a hitleri
köszönésre lendül. Az emberek kíváncsian és elgondolkozva nézik a zsidó üzleteket. Estére egy pár szomszéd és „jóbarát” állít be és rövid beszélgetés után
felajánlja, hogy ő majd vigyáz az értéktárgyainkra, „ha Isten őriz, el kellene
menniük.”
A németek megszervezik a Judenratot, a Zsidó Tanácsot, amely a németekkel áll majd összeköttetésben, a magyar
hatóságok teljes kikapcsolásával. A Tanács első feladata: három nap alatt öszszeszedni egy millió pengőt, amely egy
elképzelhetetlen összeg. Emberfeletti
erőfeszítéssel sikerül összeszedni nyolcszázezret. A németek előre elkésztett listák alapján túszokat szednek össze a város gazdag zsidói közül, és azzal fenyegetnek, hogy ha másnap délre nincs
meg a hiányzó kétszázezer, a túszokat kivégzik. Meg lett a kétszázezer. 
Folytatása következik...

V duchu spomienky a výzvy pre budúcnosť
ri pamätníku obetiam holokaustu
na židovskom cintoríne v Nitre sa v
nedeľu 16. júna konala tradičná tryzna
za obete II. svetovej vojny z Nitry a okolitých obcí. Za hojnej účasti príslušníkov židovskej komunity z nášho mesta,
ale aj ďalších slovenských miest, členov
Zväzu protifašistických bojovníkov, ale
aj spoluobčanov iných konfesií, sa stretnutie stalo nielen spomienkou na nevinné obete, ale aj výzvou do budúc-
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nosti, aby sa zverstvá neľudských ideológií už nikdy nemohli zopakovať. Tieto myšlienky rezonovali v príhovoroch
predsedu Židovskej náboženskej obce
v Nitre Petra Schwarcza, ale aj viceprimátora mesta Nitry Štefana Štefeka, či
Oľgy Csákayovej, zástupkyne Jednoty
dôchodcov. Účastníci si s dojatím vypočuli recitáciu najmladšieho člena židovskej obce v Nitre, ktorý v básni s názvom Čo je mier? pripomenul, že

„mier, to je predsa úsmev, čo neschádza nám z pier, mier to sú farby, oranžová sťa to slnko, zelená jak krásna lúka
a ružová pre naše sníčky...“ V duchu židovských tradícií zapálili účastníci tryzny 7 kahancov za 6 miliónov židovských
martýrov a za všetky nevinné obete vojen vo svete. Prítomní odriekali spolu s
rabínom Stiefelom z Piešťan zádušné
modlitby za zomretých. 
KP

V júli boli umiestnené
prvé stolpersteine
v Komárne

Za Idou Srulovičovou
hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom a známym, že dňa 16. apríla 2013 (6. Ijar 5773) vo veku nedožitých 95 rokov, pokojne v spánku navždy odišla spomedzi nás pani Ida Srulovičová, rodená Löwingerová.
Narodila sa 22. decembra 1923 v Galante. Po útrapách vojny a koncentračných táborov, keď stratila drahých
rodičov a veľa blízkych, sa vrátila domov a v rodičovskom dome sa stretla so svojimi štyrmi súrodencami. V
roku 1950 sa vydala za Eliáša Sruloviča do Lučenca, kde žila do roku 1992. Neskôr sa vysťahovala za svojimi tromi dcérami Zuzkou, Evou a Martou a ich rodinami do kanadského Toronta.
Aj keď žila v milujúcej rodine, obklopená priateľmi a známymi, nikdy nezabudla na svoje rodné mesto, na
drahých príbuzných a známych, živo sa zaujímala o všetky aktuality z domova. Do vysokého veku korešpondovala s príbuznými, čítala židovskú tlač a sledovala dianie na Slovensku. Každý večer sa pomodlila za zdravie a pokoj všetkých svojich drahých.
Lúčime sa s našou drahou mamou, starou mamou a tetou, nech odpočíva v pokoji! Nikdy na ňu nezabudneme a jej láska a dobrota v nás ostane navždy!
Smútiaca rodina

S

6

Za históriou na južnú Moravu
idovská náboženská obec v Nitre sa usiluje ponúknuť svojim členom zaujímavé programy, ktoré sa stretávajú s pozitívnou odozvou. V tomto roku
sa okrem tradičných stretnutí pri príležitosti sviatkov a každoročnej tryzny za
obete holokaustu z Nitry a okolia, členovia obce stretli aj pri príjemnej muzikoterapii a navštívili zaujímavé divadelné predstavenie G. Taboriho pod názvom Matkina guráž na tému holokaustu v Štúdiu SND v Bratislave.
Na predposlednú júnovú nedeľu ucha šepkali: „Nepristupuj bližšie,
bol naplánovaný výlet do juhomorav- pretože miesto, na ktorom stojíš, je
ského mestečka Mikulov, predtým Ni- posvätné!“
kolsburg, s cieľom navštíviť pamiatky
Aj keď dnes už v Mikulove židovská
židovskej kultúry. Ako je známe, Mi- obec neexistuje, sprievodkyňa nás
kulov patril medzi najvýznamnejšie a previedla bývalým zachovalým getom,
najpočetnejšie centrá židovstva v če- aj židovským cintorínom z druhej poských krajoch a na Morave, ktoré sa lovice 15. storočia, kde odpočívajú
formovalo už od 14. storočia. Strate- veľké rabínske autority, osobnosti z
gická poloha mestečka na významnej podnikateľskej sféry, aj bežní obyvateobchodnej ceste z Viedne do Brna a
kladný postoj vrchnosti predurčili rozvoj početnej komunity, ktorá dala krajine a Európe celý rad významných
osobností cirkevného aj občianskeho
významu. Dokumentuje to aj úryvok
zo životopisného diela komárňanského hlavného rabína dr. Ármina Spitzera (1836-1914), pôvodom z Huncoviec, ktorý v Mikulove študoval na
gymnáziu, ale venoval sa aj štúdiu Tóry: „Prišiel som do Mikulova, staro- lia Mikulova. Na mnohých domoch
slávneho sídla krajinských rabínov pre bývalého geta, dnes Husovej ulice, sú
Moravu a Sliezsko. S úctou a bázňou pamätné tabuľky s menami obyvatesom vstúpil na pôdu obce, ktorej vek ľov, ktoré ich obývali. Aj keď sa tzv.
siaha až do minulého storočia, kde horná synagóga, jedna z dvanástich,
každý kameň rozpráva o ťažkej, ale aj ktoré v 19. storočí v Mikulove fungoslávnej minulosti židovského národa. vali, je v rekonštrukcii, jej impozantná
Keď som po prvýkrát vstúpil do „sta- budova dáva tušiť, že sa onedlho zarého šulu“, tmavého božieho svätos- skvie v novom šate a bude pripomínať
tánku s múrmi sivými od staroby, cítil židovskú minulosť.
som sa, akoby sa okolo mňa vznášali
No najcennejšou zachovanou pavšetky osvietené duše hrdinov ducha, miatkou je bezosporu židovský cintoktorí tu žili a vyučovali, akoby mi do rín s obradnou sieňou v eklektickom

Ž

Navštívte Haifu, hlavné
mesto severu Izraela

štýle od viedenského architekta Maxa
Fleischera, v ktorej je v súčasnosti inštalovaná expozícia venovaná pohrebným zvyklostiam Židov. Na tzv. rabínskom vŕšku odpočívajú významní moravskí zemskí rabíni, spomedzi ktorých možno spomenúť Mordechaja
Beneta (zomrel v roku 1829), vyznačujúceho sa mimoriadnou zbožnosťou. Jeho hrob je stále pútnickým
miestom nábožných Židov z celého
sveta. Návštevníka zaujme aj pamätník
židovským vojakom z Mikulova, ktorí
zahynuli počas 1. svetovej vojny, ale aj
skromný pamätník 21 židovských väzňov z Maďarska, ktorí boli v Mikulove
zavraždení na konci II. svetovej vojny.
S Mikulovom je spojené aj meno
hluchonemého a nevidomého básnika Hieronyma Lorma (1821-1902),
autora dotykovej abecedy, ktorá pomáha podobne postihnutým v komunikácii ešte aj dnes. No mesto nezabúda ani na zakladateľa vinárskeho
priemyslu či zakladateľa ústavu pre
nevidomých.
Po dvojhodinovej prechádzke pamätihodnosťami Mikulova účastníkom výletu dobre padlo posedenie v
príjemnej reštaurácii hotela, ktorý je
zriadený v bývalej budove rabinátu.
Jedálny lístok prináša aj rad špecialít
moravskej židovskej kuchyne, ktoré
sme mali možnosť ochutnať. Program
sme ukončili prechádzkou starobylými uličkami Mikulova, ktoré dnes nemá núdzu o turistov z celého sveta. 
KP
Foto: Jeden z najstarších náhrobkov na
mikulovskom cintoríne

veľkolepé Bahájské záhrady, ktoré nechýbajú ani na zozname svetového dedičstva UNESCO. Každý týždeň navštívi tieto prekrásne miesta okolo 15 000 turistov a pútnikov z celého sveta. Na vrchole záhrad sa nachádzajú Bahájské náboženské svätyne, ktoré majú pre bahájskú vieru veľký význam.
Stupňovité záhrady sa šplhajú až na severnú stranu pohoria
Carmel, odkiaľ je výhľad do rôznych častí mesta. Pre množstvo turistov sa v meste buduje množstvo hotelov a útulných
penziónov, ktoré majú jedinečnú atmosféru.
Haifa je i mestom plným kultúry. Potvrdzujú to napríklad aj početné múzeá ktoré sa tu nachádzajú: Múzeum
umenia, Národné múzeum vedy, techniky a kozmického
výskumu, Národné námorné múzeum, Múzeum japonského umenia a mnohé ďalšie.
Haifa ponúka celý rad tématicky zameraných prehliadok,
na ktorých si prídu na svoje napríklad aj kulinári alebo milovníci histórie, deti i dospelí. 

retie najväčšie mesto Izraela ponúka úchvatný výhľad na
Stredozemné more, žije bohatým kultúrnym životom a
je naozaj multietnické.
Haifa bola pôvodne malá rybárska osada, ktorá vznikla v
treťom storočí nášho letopočtu. Dnes je z nej, po Jeruzaleme a
Tel Avive, tretie najväčšie mesto Izraela a významný medzinárodný prístav. Počas svojej dlhej histórie zažilo vplyv mnohých
kultúr, ktoré zanechali stopy i na dnešnej modernej Haife.
Haifa je známa svojou otvorenosťou a pestrou mozaikou
ľudí, ktorí tu žijú. Je modelovým príkladom spolužitia medzi
Židmi, kresťanmi a moslimami. Obyvatelia mesta sú hrdí na
to, že prijatie druhého človeka je súčasťou kultúry v Haife a
dúfajú, že sa im podarí túto tradíciu zachovať.
Lákadlom číslo jeden pre turistov sú nepochybne slávne a
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Rozbitie pohára na námestí Mifkád
ala som možnosť zúčastniť sa 16. júna t. r na takej svadbe, o ktorej môžeme povedať, že bola z mnohých hľadísk neobvyklá. Hlavnou novinkou
bolo miesto konania. Svadba – chasene - sa uskutočnila v Békéšskej župe, v
meste Sarvaš. V dnešných maďarských pomeroch patrí medzi veľké udalosti
už to, ak sa židovská svadba koná na vidieku, no prečo práve v Sarvaši???
Barbi a Andráša poznám asi rok. Už ny. Keď sme docestovali, na mieste už
vtedy spolu chodili. Barbi pracovala v bol celý rad príbuzných, známych,
Budapešti a Andráš v Ramat Gane. Ja priateľov a všetci čakali na veľkú udasom ich poznala iba „spolu“, a nie ako losť. Andriš ešte robil niečo pri chupe
mnohí iní, ktorí poznali osobitne a Barbi sa rozprávala s priateľmi. NaBarbi a osobitne Andriša. V januári stal čas poobedňajšej modlitby, 15:30,
mi zazvonil telefón, volal mi Tomi muži odišli do synagógy, my, ženy,
(Andrášov brat), že má pre mňa skve- sme konzumovali občerstvenie. Zrazu
lú správu, jeho brat sa žení a mám sa sme začuli zvuky bubna, prichádza
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pozrieť na facebook. Zásnuby boli v
Prahe a od tej chvíle sa udalosti zrýchlili. V máji bol civilný sobáš a v júni
cirkevný. Snúbenci si neboli istí, či im
povolia sobáš v Sarvaši, ale vedenie
mládežníckeho tábora povedalo áno.
Najdôležitejšími účastníkmi svadby
sú, aspoň podľa mňa, snúbenci a hostia. Mladí sa spoznali v Sarvaši už pred
10 rokmi a odvtedy každoročne trávili v tábore veľa času. Z tohto dôvodu
trvali na tom, aby sa sobáš konal na takom vzdialenom mieste. Časť hostí sa
divila, prečo nie je svadba v Komárne,
odkiaľ pochádza Andriš, alebo v Budapešti, skadiaľ je Barbi. Myslím si, že
práve Sarvaš bolo miesto, na ktorom
sa zhodli, ani jedna strana sa nezriekla svojho bydliska a od Andriša som
počula, že svadba – chasene - bola v
ich spoločnom DOMOVE.
Nastal Veľký Deň – nedeľa 16. júna.
Teplo, horúčava – vyše 30°C, páliace
slnko. Pricestovala som mikrobusom,
ktorý išiel od synagógy na ulici Dohá-

Andriš, oblečený v kitli v sprievode
rodičov, za ním kráčajú priatelia. Barbi sedí v dekorovanom kresle a čaká
na svojho vyvoleného. Podľa židov-
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ských tradícií sa Andriš presvedčí o
tom, či pod závojom je naozaj tá pravá. Následne idú pod chupu, Barbi v
sprievode mamičky a svokry, 7 ráz sa
otáčajú okolo ženícha, nasleduje víno
a požehnania. Celý obrad viedol rabín Tamáš Verő, prečítal ketubu (svadobnú zmluvu) v hebrejčine a v po
aramejsky, Zsuzsanna Fritz oboznámila hostí s obsahom ketuby v maďarčine. Andráš na prvý pokus rozbil – rozšliapol pohár. Nasledovalo hlasné
Mazel Tov a tanec. Potom sme si pozreli film o spoločných chvíľach mladého páru, resp. o ich detstve. Následne podľa tradícií mladomanželov
posadili na stoličky, zdvihli ich a tancovali s nimi. Ten, kto doposiaľ nepoznal desaťročnú históriu vzťahu
Barbi a Pasztiho, dostal teraz mnoho
informácií. Niekoľko priateľov zo Sarvašu prednieslo históriu ich známosti.
18:00 Nastal čas večere. Barbina
mamička a Andrášov otecko pozdravili mladomanželov vlastnými básňami. Večerné menu obsahovalo všetko,
čo na židovskej svadbe nemôže chýbať: polievku s macesovými knedličkami, šaláty, mäso... Andráš vo forme
blogu hovoril o svojich pocitoch. Už
chýbala iba jedna vec, torta, ale nemeškala, na stôl priviezli svadobné
torty, nie jednu, ale dve.
Barbi a Andriš! Veľa, veľa Mazel
Tov! Verím, že tak, ako ste si naplánovali úspešnú svadbu, bude úspešný
aj Váš spoločný život! 
Dóri Miklós

O Vysokých sviatkoch – o niečo skôr
ýznamným medzníkom v živote našej komunity je organizácia jesenných sviatkov. Žiaľ, čím ďalej, tým je nás menej, preto Vás prosíme, zapojte sa do sviatočných programov. Na všetkých bohoslužbách poskytneme pomoc pri
modlení tým, ktorí nie sú v ňom zbehlí, fonetickým čítaním
modlitieb. Príďte medzi nás, my Vám pomôžeme, iba s Vašou pomocou môže naša komunita ďalej žiť! Predmodliaci:
Mihály Riszovannij (Budapešť). Zúčastní sa: István Balogh,
profesor judaizmu na gymnáziu a základnej škole Sándora Scheibera (Budapešť).
Erev Roš hašana: 4. septembra 2013, streda 18:00
Začiatok židovského nového roku 5774, vítanie v synagóge a následne večera v sála Zoltána Wallensteina
Prvý deň Roš hašana 5. septembra 2013, štvrtok 18:00
Poobedňajšia modlitba v prvý deň sviatku, tašlich, večerná modlitba, Škola v Menháze I. – Čo vlastne oslavujeme na Roš hašana? ŽNO pozdraví prítomných na sviatočnom kiduši.

Koniec sviatku Roš hašana, uvítanie soboty v synagóge –
6. septembra 2013, piatok 18:00
Po privítaní soboty čakáme prítomných v sále Zoltána
Wallensteina s jedlami z Izraela, András Paszternák bude
hovoriť o svojich zážitkoch z dvojročného pobytu v Izraeli.
Kol Nidre – predvečer Jom kipuru – 13. septembra 2013,
piatok 18:30 (začiatok pôstu 18:44)
Začiatok nášho najväčšieho sviatku, spojený s privítaním
soboty.
Deň Jom kipuru – 14. septembra 2013, sobota
10:00 – Mazkir, pamiatka na zosnulých, Škola v Menháze – Čo vlastne oslavujeme na Jom kipur?
18:00 – Poobedňajšia modlitba a spoločne učenie sa Záverečná modlitba Neila (koniec pôstu 19:46).
O programoch na Sukot sa dočítate v augustovom čísle
Spravodajcu. Každého z Vás očakávame! 

V

PT

O knihe Mozaiky zo života Židov v Komárne
slovenskom a v maďarskom jazyku vyšla kniha Mozaiky
zo života Židov v Komárne. Publikácia na 280 stranách
poskytuje mozaiku - čriepky zo života našej náboženskej obce. Ilona L. Juhász spracovala históriu židovského cintorína,
Emese Számadó približuje históriu Židov na druhej strane
Dunaja v Komárome, Dr. Jana Švantnerová predstavuje
zbierku judaík.
Obrázky zo židovskej kultúry – z môjho života – pod týmto
názvom napísal bývalý rabín z Komárna Ármin Schnitzer v
roku 1904 knihu. Je v nej aj kapitola o Komárne, ktorú si
môžete prečítať v preklade do slovenčiny od Kataríny Potokovej a v maďarčine od Mihálya Riszovannija. Ďalej sú v knihe úryvky z archívu Spravodajcu, môžete si prečítať aj scenár
filmu Ágnes Padlovicsovej a Milana Drozda z roku 2011. András Paszternák píše o kontakte Komárna a Izraela pod názvom Z domu domov. V knihe nájdete aj históriu poslednej
židovskej svadby v Komárne. Dóra Miklós popisuje aktivity
komunity v 21. storočí.
Ďalej zoznam deportovaných, aj zoznam židovských majiteľov domov pred II. svetovou vojnou. Knihu si môžete kúpiť na sekretariáte ŽNO. Informácia na adrese kile@menhaz.sk a u vedúcej Judity Haasovej na telefónnom čísle
035/7731-224. 

V

PT

Noc kostolov
ŽNO v Komárne bolo po prvýkrát vyzvané
k tomu, aby sa pripojilo k seriálu akcií pod
názvom Noc kostolov. Posledné piatkové popoludnie mal predseda ŽNO Antal Pasternák prednášku v kaplnke Svätej Anny na ulici Nádor v Komárne. Hovoril o histórii našej
komunity a aj o dnešnej situácii. Program naživo vysielal miestny rozhlas Rádio Mária.
Ďakujeme za príležitosť! 
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Úspešné tendre

Krátke správy

podporou Národného kultúrneho fondu budeme pokračovať na jeseň aj na
začiatku budúceho roku v programe Aj my sme tu. Ďakujem za podporu! 

S

Môžete si objednať kóšer pečivo
mesiaci august a september
máte možnosť objednať si
kóšer pečivo a barchesy na nasledujúce dni: 23. augusta, 4. septembra (Roš hašana), 13. septembra (Erev Jom kipur). Objednávky odovzdajte najneskôr
dva dni pred termínom na sekretariáte ŽNO (7731-224 alebo kile@menhaz.sk) Pečivo si môžete
prevziať po 12.30 hod. Prajeme
Vám dobrú chuť! 

V

Zmena vo vedení bratislavskej
ŽNO a MAZSIHISZU
ratislavská židovská náboženská obec zvolala na jún t.r. valné zhromaždenie spojené s voľbami. V nasledujúcom cykle bude predsedom bratislavskej komunity Egon Gál, za podpredsedov zvolili dr. Maroša Borského a Petra
Fischera. Valné zhromaždenie MAZSIHISZ-u zvolilo za predsedu Andrása Heislera po tom, ako z funkcie odvolali dr. Pétera Felmajera. Dvaja noví podpredsedovia celoštátnej komunity sú Péter Tordai - predseda Budapeštianskej
obce a dr. Péter Feldmajer. 

B

Žiadame Vašu podporu
Vážení èitatelia!
Prosíme Vás, aby ste pod¾a Vašich možností podporovali programy ŽNO v
Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.
Od 1. januára 2008 môžete zasiela peniaze na nasledujúce úèty (je možnos plati osobne na sekretariáte, ako aj poukázanie peòazí šekom):
Poukázanie peòazí z územia SR:
26384962/0900- Slovenská sporite¾òa alebo
10103804/5200- OTP Slovakia
Poukázanie peòazí zo zahranièia:
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno,
Slovenská republika
IBAN: SK0609000000000026384962
SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
alebo
IBAN: SK5252000000000010103804
SWIFT: OTPVSKBX
Adresa banky: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno
Ïakujeme!
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 Spravodaj, Komárňanskú židovskú
náboženskú obec a klub Šalom podporili: Georg Tomenendal (Viedeň),
rodina Braunfeld (Nové Zámky),
Franz Schmidek (Viedeň), Andrea és
Mária Hikkelová a darcovia, ktorí si
priali zostať v anonymite. Ďakujeme!
 Naša miniknižnica Bélu Spitzera sa
znovu rozrástla. Čakáme na čitateľov.

 V priebehu leta sme sa prihlásili do
viacerých verejných súťaží tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Teraz čakáme na ich vyhodnotenie.

 Kvôli povodni sme tento rok nemohli usporiadať tryznu. Napriek tomu v nedeľu 9. júna prišli viacerí do
cintorína na tichú spomienku. Okrem
domácich to boli hostia zo Švajčiarska
a z Izraela. Po tom, čo položili kamene spomienky na cintoríne, prišli na
priateľský rozhovor do Menházu.

 Na jeseň usporiada Štátny archív v
Komárne konferenciu pod názvom
Pobožnosť v Komárne, na ktorú pozvali aj predstaviteľov našej ŽNO. Samozrejme, k akcii sme sa pripojili.
 Začiatkom septembra sa vo výstavnej
sieni komárňanského Csemadoku
predstaví naša putovná výstava Mozaiky zo života histórie komárňanských
Židov.

SPRAVODAJCA
JÚN-JÚL 2013 – SIVAN-AV 5773.

MESAČNÍK žNO V KOMÁRNE

Mazel tov Barbi a András!

h´´b

XI. ROČNÍK 6.-7. REG. ČÍSLO, 205.-206. ČÍSLO

15:00 Barchesz – Promócia rodinného románu autorky Eszter Rubin,
príprava barchesu, s autorkou sa
rozpráva Dóra Miklós.
16:00 Historicko-vedecká prednáška
v znamení jubileí významných osobností: – Sándor Scheiber významný
rabín a vedec 20. storočia – prednáša
Mihály Risszovannij.
16:45 Odovzdanie cien Kehila a Kehila Chaver v synagóge.
17:00 To Life! – impresie židovskej
kultúry - Koncert v synagóge – Asociácia náročného diváka (Bratislava).
Účinkujú: Andrea Stankovská - Hallon (flauta, klavír a moderátorka, Juraj Alexander – violončelo, Štefan
Reiter – husle, Dušan Stankovský –
klavír.

Svadba – chasene – sa uskutočnila v Békéšskej župe, v meste Sarvaš. Náš článok na strane 3.

Európsky deň židovskej kultúry
NO v Komárne už tradične usporiada celodenný program pri príležitosti
Európskeho dňa židovskej kultúry. Záujemcov očakávame v poslednú augustovú nedeľu. Radi by sme vám poskytli nahliadnutie do pestrého sveta židovského náboženstva a kultúry. Program sa začína ráno na židovskom cintoríne a pokračuje v Menháze – Židovskom kultúrnom a spoločenskom stredisku. Na dvore bude postavený veľký stan, v ktorom budú prebiehať programy.
Komárno.

Ž

10:00 Pripomeňme si obete komárňanskej komunity – v tomto roku sme kvôli povodni neusporiadali spomienku na obete holokaustu. Pred Vysokými sviatkami, v mesiaci elul, si pripomíname všetkých našich súvercov, ktorí odpočívajú na našom cintoríne. Slávnostný prejav prednesie rabín Zoltán Radnóti,
účinkuje kantor Anatolij Klavanszkij. Miesto: Židovský cintorín, Ulica Zlatého
muža 1.
Program pokračuje v Menháze – Židovskom kultúrnom a spoločenskom stredisku (Ulica Eötvösa 15):
11:30 Budúcnosť komunity – rozhovor pri okrúhlom stole v synagóge. Úvodná prednáška: Igor Rintel, predseda, Ústredný zväz židovských náboženských
obcí v SR.
12:30 Kóšer obed – Bina Stiefel, rebecen z Piešťan, ponúka kóšer obed – v stane postavenom na dvore synagógy, prednáška: Ako pripravujeme na sviatky?:
rabín Zev Stiefel.
14:00 Kóšer víno – prednáška a ochutnávka – z pivníc rakúskej spoločnosti
Hafner – prednáša a ochutnávku vedie predstaviteľ spoločnosti Ladislav Polák,
distribútor pre Čechy a Slovensko. Na obed a ochutnávku je potrebná registrácia do 18. augusta t.r. na adrese kile@menhaz.sk

Vstup je bezplatný!
Všetky programy odznejú v dvoch
jazykoch, po slovensky a po maďarsky,
zabezpečíme simultánne tlmočenie.
Sponzori akcie: Úrad vlády Slovenskej republiky – kultúra národnostných menšín 2013, Mesto Komárno,
VUC Nitra, ÚZ ŽNO, Nadácia EZRA,
Národný kultúrny fond, JHF.
Srdečne Vás očakávame! 

Aplikácia
Kultkorzó
na iPhone
ripravili sme aplikáciu pre inteligentný telefón (smart phone),
predstavujúcu židovské pamiatky Komárna.
Program pod názvom Kulturkorzó vyrobila spoločnosť Virgo systems
Kft. z Budapešti. Aplikáciu si môžete
bezplatne stiahnuť z Apple store. Obsah budeme priebežne obnovovať. 
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