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Folytatódik a Szabadegyetem
Februártól tovább folytatódik az Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem Sza-

badegyeteme Komáromban. A KZSH programkoordinátorai megkezdték
a konkrét témák egyeztetését Szántóné dr. Balázs Edittel, a program felelősé-
vel. Az őszi szemeszterről elkészültek a Saláth Richárd által készített videók,
amelyek a KZSH irodájában megtekinthetők, kölcsönözhetők. Terveink sze-
rint hamarosan az Interneten is elérhetők lesznek. �

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
Ahol egy ideig alig éltek zsidók

Látogatás Berlinben – írásunk a lap 8. oldalán olvasható

Számítógépes
tanfolyam

Ezúton kérünk mindenkit, aki a
decemberi számunkban meghir-

detett számítógépes tanfolyam iránt
érdeklődik, szíveskedjen 2014. janu-
ár 31-ig jelentkezni a titkárságon.
Februárban szeretnénk megtartani
az első foglalkozást. �

Mozaikok
a komáromi

zsidóság
történetéből

Több komáromi és országos ter-
jesztő (Szlovákiában és Magyaror-

szágon) hálózatában elérhető tavaly
kiadott könyvünk, amely továbbra is
megvásárolható, illetve megrendelhe-
tő a KZSH titkárságán. �

Sportoljunk együtt! –
igényfelmérés

AKomáromi Zsidó Hitközség eddig csak szellemi programokat kínált tagja-
inak és az érdeklődőknek. Idén új programot tervezünk, közös tornázást,

testmozgást a Menházban vagy valamelyik közeli tornateremben heti rendsze-
rességgel. Kérjük, amennyiben érdeklődik iránta, szíveskedjen azt január 31-
ig jelezni a titkárságon. A programot februárban szeretnénk elindítani. �

Kirándulás Pöstyénbe
Az idén március 16-án, vasárnap ünnepeljük egyik legvidámabb ünnepün-

ket, Purimot. Meghívást kaptunk Zev Stiefel pöstyéni rabbi úrtól, aki sze-
retettel lát minket az egyik ottani szállodában rendezendő Purim a Stetlben
című nagyszabású programon. Terveink szerint a rendezvény előtt lehetőség
lesz majd sétára, városnézésre a világhírű fürdőhelyen. Kérjük, hogy részvéte-
li szándékukat március 5-ig szíveskedjen jelezni a kile@menhaz.sk címen vagy
a 7731-224-es telefonon. A pontos programról és a részvételi díjról februári
számunkban olvashatnak. �

Széder esti
előzetes

AKomáromi Zsidó Hitközség az
idén is megrendezi hagyományos

széder estéjét, melyre ezúttal a 2. szé-
deren, 2014. április 15-én, kedden
18:00-tól kerül sor a Menház Zsidó
Kulturális és Közösségi Központ Wal-
lenstein Zoltán termében. A kóser va-
csora ára 3 EUR. Jelentkezni 2014.
április 7-ig lehet a kile@menhaz.sk cí-
men vagy a KZSH titkárságán, tel:
7731-224. �
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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!

Fa li új ság
rö vid hí rek

� A KZSH-t, a Shalom klubot és a HH-t
támogatták: a Rimaszombati Zsidó Hit-
község és anonimitásukat kérő adomá-
nyozók. Köszönjük!

� 2014. januárjától tovább folytatódik a
héber nyelvtanfolyam a Menházban Zu-
zana Toledano vezetésével. Amennyi-
ben érdeklődik a héber nyelv tanulása
iránt, kérjük, jelentkezzen elérhetősé-
geinken.

� Két, a magyarországi cionista ellen-
állásról szóló filmet kaptunk aján-
dékba David Gur-tól Izraelből. Ez-
úton is köszönjük. 

� Várjuk programötleteiket a KZSH
elérhetőségein. Kiemelten fontos szá-
munkra, hogy tagjaink igényeinek meg-
felelően szervezhessük meg kis közössé-
günk életét.

� Megkezdődött a KZSH 2013. évi pá-
lyázatainak elszámolása, a sok admi-
nisztrációval járó munkák egész január-
ban folytatódnak.

� Pozsonyban március 20-22-ig ren-
dezik meg a 13. Nemzetközi Maccabi
Tenisz Kupát. A részleteket lapunk
szlovák részében olvashatják.

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 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!

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. IČO: 34073400. Alapítva 5756-ban. Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el!

Kérjük a támogatását!

Külföldi olvasóink figyelmébe: Támogathat már Paypalon keresztül is!
A Komáromi Zsidó Hitközség megnyitotta Paypal számláját, adományaikat
az alábbi címre küldhetik: help@menhaz.sk

Gyógyászati segédeszközök 
ASzlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége Szociális Programja gyógyászati se-

gédeszközöket küldött, melyek kölcsönözhetők. Érdeklődni Haas Judit iro-
davezetőnél lehet a menhaz@menhaz.sk címen vagy a 7731-224-es számon. �

�

Tagsági díj
Ezúton kérjük hitközségünk tagjait, hogy a 2014. évre esedékes tagsági dí-

jat szíveskedjenek átutalással, csekken vagy a titkárságon befizetni. A dí-
jak változatlanok: 10 EUR/fő, diákoknak, nyugdíjasoknak és munkanélküli-
eknek 4 EUR/fő. További adományokat szívesen fogadunk. �

Temetőgondozási díj
Kérjük, a komáromi zsidó temetőben eltemetettek hozzátartozóit, hogy a

2014. évre esedékes sírgondozási díjat lehetőleg még a tavaszi munkák
megkezdése előtt szíveskedjenek rendezni. A díjak nem változtak: 10
EUR/sír, dupla sírok esetén: 17 EUR/sír. �

Kóser pékáru
rendelhető

Kóser barchesz és egyéb pékáruk az
alábbi hétvégére rendelhetők:

március 14. (Hámán táska is). Rende-
lés az adott héten szerdáig a titkársá-
gon lehetséges. Elérhetőségek: kile@
menhaz.sk, Tel: 7731-224. �
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TRADÍCIÓ a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

Több komáromi vállalkozó már évek óta segíti télen a vá-
rosban élő rászorulókat és a hajléktalanokat. E kezde-

ményezések egyik legaktívabb támogatója Kollár Zoltán, a
KZSH vezetőségi tagja. Decemberben és januárban ingyenes
ruhaosztást szervezett a nehéz sorsú polgárok számára. E te-
vékenységét a KZSH azzal segítette, hogy rendelkezésére bo-

csátotta a Menház Lipscher Mór termét, ezzel betöltve a ház
eredeti karitatív funkcióját. A ruhák válogatása közben az ér-
deklődők betekintést nyerhettek a KZSH történetébe is, lát-
hatták a Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből című
vándorkiállításunkat. �

PT

Segítettünk a rászorulókon

Tovább fejlesztettük
a Menházat

Decemberben kicseréltettük a KZSH irodája, a Wallen-
stein Zoltán terem és az új Lipscher terem gázkészülé-

keit. Az eddig fűtésre használt eszközök több mint három év-
tizede szolgálták közösségünket. Az új berendezések bizton-
ságosabbak, kevesebb földgázt fogyasztanak és esztétikusab-
bak. A Wallenstein Zoltán teremben a rendezvényeken sok-
szor volt „túl meleg vagy túl hideg”, az új berendezéssel ez a
probléma is megoldódott. A munkálatokat Pasternák Antal
elnök koordinálta. �

MEGHÍVÓ
AKomáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden

érdeklődőt az ENSZ Holokauszt emléknapja és Tu
BiSvat, a fák újéve alkalmából tartandó összejövetelére,
melyre 2014. január 26-án 14:30-kor kerül sor a Menház
Zsidó Kulturális és Közösségi Központban.

14:30 Dr. Vági Zoltán: Ki döntött a zsidók deportálásá-
ról? Berlin-Pozsony-Budapest-Birkenau 1942-1944.

Dr. Vági Zoltán történész, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontjának igaz-
gatóhelyettese, több, a holokauszt témakörében Magyarországon és
az USA-ban megjelent kötet társszerzője.

15:15 Dr. Miroslav Michela: A zsidók komáromi letele-
pedésének kutatása

Dr. Miroslav Michela 1978-ban született Komáromban, jelen-
leg a Szlovák Tudományos Akadémia pozsonyi Történeti Intéze-

tének és a prágai Károly Egyetem Cseh Történelem Intézetének
munkatársa. 

16:00 Dr. Martin Korčok: A komáromi hölgy, aki a kau-
feringi koncentrációs táborban szülte meg gyermekét – az
EDAH Miriam Rosenthalról szóló filmjének bemutatója 

Dr. Marin Korčok, a pozsonyi Komenský Egyetemen tanult nép-
rajzot, itt szerezett doktori fokozatot. 2003-tól a Szlovák Nemzeti
Múzeum – Zsidó Kultúra Múzeumának igazgatóhelyettese, több
szlovákiai és nemzetközi szervezet holokauszttal kapcsolatos sza-
kértője. 2008-tól az EDAH (www.edah.sk) polgári társulás ve-
zetője, amely a filmet készítette.

Tu BiSvat – az ünnep alkalmából a program után a Sha-
lom klub összejövetelén 15 féle gyümölccsel és kóser fris-
sítőkkel köszöntjük a fák újévét.

A program kétnyelvű, minden előadás szlovákul és magyarul is
hallgatható. A belépés díjtalan. �

2013. december 11-én került sor az
Országos Rabbiképző- Zsidó Egye-

tem Szabadegyetemének harmadik
előadására. Dr. Schőner Alfrédné Mit
eszünk? címmel tartott  előadást a kó-
ser konyháról, az étkezési szokásokról.

Az előadót férje, az egyetem rektora dr.
Schőner Alfréd főrabbi úr is elkísérte
Komáromba. A hallgatóság figyelmét
lekötötte az érdekes téma. Több kér-
dést tettek fel az előadónak a hagyo-
mányok őrzésével kapcsolatban. El-

mondhatjuk, hogy a szabadegyetem el-
ső féléve folyamatosan növekvő érdek-
lődés mellett zajlott. A sorozat tavasszal
folytatódik. �

PT

A kóserságról szóló előadással zárult
a Szabadegyetem első féléve
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JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT a régió oldala

Hitközségünk ajándékba kapta Eva
Quittner: Az emlékezés kavicsai

című könyvét. Mellékeljük az ajándé-
kozó kedves levelét. Az érdekes kötet
könyvtárunkban olvasóink rendelkezé-
sére áll.

„Szeretettel küldöm ezt a könyvet a
komárno-i Menház könyvtárának, egy
tartalmas, szép látogatásunk emléke-
képpen. Érdekességként, tanulságul le-
írom, hogyan fonódott össze két család
élete a történelem viharaiban.

Néhai férjem, Kaufmann István Győr-
ben született, de a későbbi éveiben Pes-
ten élt édesanyjával. Így megmenekült a
vészkorszakban. Munkaszolgálat után,
lefogyva, megviselten, betegen, de élt!

Unokatestvérei Győrben maradtak,
így őket elhurcolták. Egyikük túlélte, a
másikat elvesztették. Reiszfeld Péter,
aki túlélte, Brazíliába vándorolt ki, ahol
családot alapított. Elhurcolásuk 50. év-
fordulóján meglátogatta túlélő gyer-
mekkori barátját Ausztráliában. Ő aján-
lotta figyelmébe Éva Quittnert, a győri
származású festőnőt, és könyvét. Éva
hozzájárult, hogy a könyvet lefordítsák
magyarra, kinyomtassák, és a győri álta-
lános iskolások között szétosszák, oku-

lásul. Az ezzel járó kiadásokat Reiszfeld
Péter és barátai vállalták a nyomtatást,
és szervezési munkákat férjem intézte.
A könyvet Polgármester segítségével
osztották ki az iskolákban.

A tartalmából pályázatot is kiírtak,

ennek díjait 1996 decemberében osz-
tották ki a nyertes diákok között, (saj-
nos, a férjem addigra elhunyt). A meg-

jelent könyvből adtam egy példányt
nagynénémnek, aki pár óra múlva
nagy hévvel hívott fel: Ez a könyv abban
az utcában játszódik, ahol ők gyerekek
voltak, az Édesanyám (aki akkor már
nem élt) ugyanabban a házban élt,
ahol Klein (Quittner) Éva.

A Nagyapám volt Évi apjának felette-
se (állatorvosok voltak) és nagyon jó vé-
leménnyel volt Klein Andorról. A gye-
rekek is ismerték egymást, azonos isko-
lába jártak.

Nagybátyám névről azonnal tudta, és
leírta a kislányt és testvérét. De a hábo-
rú éveiben ők már nem Győrben lak-
tak, hanem Budapesten. 1996-ban a
férjemen keresztül valahogy mégis ösz-
szekapcsolódott a két család sorsa!

Sajnos, azóta Éva Qittner sem él, Re-
iszfeld Péter is elhunyt.

Remélem, a győri gyerekeknek emlé-
kezetes olvasmány volt ez a könyv, és
más olvasóinak is tanulságos lesz.

Szeretettel küldöm könyvtáruknak,
hiszen könyvritkaság, csak 500 példány
készült, a Rabbiképzőnek is adtam pél-
dányokat belőle. �

2013. nov. 25. 
Kaufmanné Kovách Zsófia

Könyvet kaptunk ajándékba

AKomáromi Zsidó Hitközség kiadásában magyarul jelenik
meg hamarosan dr. Paszternák András kétéves izraeli

tartózkodásának naplója, a Kék- fehér hétköznapok, könyv

formájában. Amennyiben szeretné megvásárolni a közel 500
oldalas művet, már most előjegyezheti a kile@menhaz.sk cí-
men vagy a 7731-224-es telefonszámon. �

Kék- fehér hétköznapok – hamarosan új könyv
jelenik meg a KZSH kiadásában
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XXV. rész
Nyári pillanatok

(2011. augusztus 22.)

Fura dolog ez a Facebook, az em-
ber néha érdekes dolgokra buk-

kan a barátai oldalain. Így történt ez
ma is. Pár nappal izraeli utam előtt is-
merősnek jelöltem a Bar-Ilan Egyete-
met a közösségi portálon. Izgalmas hí-
rek, képek az egyetemi életről – ezek
voltak a fő vonzerők.

Szóval barátkozunk már egy ideje.
Ma csak véletlenül tévedtem az “arc-
könyvre”, s láss csodát, újdonsült pajtá-
som megosztott egy linket, a “Posztdok
Napló” egyik bejegyzését az üzenőfa-
lán. Wow, felkerültem az egyetem hiva-
talos Facebook oldalára.

S, ha bárki azt gondolná, hogy ez va-
lami helyi szokás, intenzíven Faceboo-
kozni egy felsőoktatási intézménynek,
azt megnyugtatom, ott lapul az ismerő-
seim között az MTA Kémiai Kutatóköz-
pont Könyvtára is. Igaz, ők még nem
ajánlották másoknak a blogom.

Ami a dél-izraeli helyzetet illeti, vi-
szonylag csend volt (20:11-ig). Akadt
néhány tűzszünetet sértő rakéta, egy
nyilatkozat az izraeli miniszterelnöktől,

hogy nem szeretnének szárazföldi be-
avatkozást, egy államelnöki látogatás
Ashkelonban, tisztelegve a rakéták által
fenyegetett polgárok helytállása előtt.

U.i.: Ma reggel a buszvégállomás közelé-
ben egy macsek kaja partyba csöppentem.
Hat tarkabarka cica falatozott egy hatalmas
fazékból. Étkezés közben embereket sem illik
fotózni, hát még négylábúakat. 

(2011. augusztus 24.)
Hőségrekordok dőlnek meg Magya-

rországon és Szlovákiában. Az egyetem
felé menet azon törtem a fejem, ho-
gyan vállalhatnék szolidaritást az ottho-
niakkal. Nem volt nehéz a mazgan (lég-
kondi) még mindig nem működik, a
lámpák sem égnek a laborban. Amikor
délután a hőmérő 34 °C-ot mutatott
odabent, s a nap is a mi oldalunkon sü-
tött, akkor átéreztem mindazt, amit
azon kollégáimnak kell most a Rózsa-
dombon átélnie, akiknél nincs légkon-
dicionáló.

A nap egyébként a szabadságról visz-
szatérő főnökömmel indult. Vagy két
órán át beszéltük meg az elmúlt másfél
hét eredményeit, szakmai történéseit.
Számomra valahol még mindig hihe-

tetlen, hogy én, KisPaszti, a komáromi
Stavbárov utcából, most itt a Bar-Ilanon
angolul nanotechnológiáról érteke-
zem.

Tegnap kaptam egy e-mailt Soshaná-
tól, majd telefonon is beszéltünk. Né-
hány éve a biztatásomra Weisz Jehosua
bácsi elkezdte megírni a élettörténetét
a Hitközségi Híradó hasábjain. A Nagy-
megyerről származó, az itt élő komáro-
miak és környékbeliek egyik legaktí-
vabb, közösség-összetartó tagja, közel
két éven át folytatásokban közölte írá-
sait Elmesélem az életem – Nagyme-
gyertől Givatayimig címmel. 2010-ben
könyv formájában is megjelent az izgal-
makkal teli történet, létezik angol és
héber változata is. Tavaly sajnos elveszí-
tettük Weisz urat, hosszantartó bete-
geskedés után. Azóta felesége testvéré-
vel, Soshanával tartom a kapcsolatot.
Kiderült, hogy 1,5 utcányira lakik, így
felkerestem.

Biztos sokan emlékeznek a Kicsikocsi
című filmre, amelyben egy idős néni
otthonát próbálja megmenteni az 53-as
bogár az építési vállalkozók nagyszabá-
sú terveitől. Kicsit ilyen érzésem volt,
vendégségbe menet. A 62-es számnál
szálltam le a buszról és az utca elejére
kellett gyalogolnom. Azon tűnődtem,
miért mondta nekem a hölgy, hogy egy
kicsi házban lakik, amikor csak 3-4
emeletes épületek szegélyezik az utat.
Amikor odaértem hozzá, láss csodát, a
nagy házak tövében ott állt ez a régi,
zöld előkerttel szegélyezett házacska.
Mellette egy fehér autó, na jó, 53-as
szám nélkül és nem is Volkswagen volt.

Jót beszélgettünk, nosztalgiáztunk,
megkóstoltam egy finom mangót, talán
az elsőt itt Izraelben. Az erkélyen ül-
tünk, vártam, mikor dudál és pislant
egyet a házat védelmező Kicsikocsi.

Hazafelé betértem egy kis ABC-be,
kellett még pár dolog az útra.

Ma megjelent a Hitközségi Híradó
183. száma benne a “Posztdok napló”
első fejezetei nyomtatásban.

Aktuális közel-keleti hírek:
Dacára minden tűzszünetnek, a pol-

gári védelem délután öt körüli sajtó-
közleményének arról, hogy Dél-Izrael
lakói visszatérhetnek a normális hét-
köznapi életvitelhez, kora este újabb ra-
kétaeső hullott, amelyet válaszcsapás
követett. �

Készült az Interneten folyamatosan 
publikált Posztdok Napló alapján –

www.kispaszti.com

EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
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9. fejezet 2. rész

És mi volt az oka annak, hogy nem
volt nálatok egy aktív ellenálló moz-

galom? „Azokon az okokon felül, ame-
lyeket már felsoroltam, mint a pánik-
keltéstől való félelem, voltak objektív
okok is. A húsztól negyven éves évjárat a
munkatáborokban volt, katonai kikép-
zés nélkül. Azok, akiknek volt katonai
kiképzésük, már ötven éven felül voltak.
Nagyon nehéz volt fegyverhez, vagy rob-
banóanyaghoz jutni. Áttörhetetlen
frontvonalak mögé voltunk zárva, ahol
hatalmas hadseregek harcoltak egymás-
sal. El voltunk zárva a világ zsidóságától,
amely maga sem volt képes felfogni a
helyzet komolyságát, amely szét volt for-
gácsolva államai szerint, és ami a leg-
fontosabb, Mao Tse Tung szerint a föld-
alatti mozgalom harcosa feladatai el-
végzése közben elmerül a nép tömegé-
be, amely védelmet ad neki. A zsidó ak-
tivistának nem volt erre lehetősége,
mert népének tömege is halálra volt
ítélve, nem úgy, mint a kínai vagy a fran-
cia vagy a szlovák nép tömege.

Van még egy fontos dolog, semmi-
lyen zsidó földalatti mozgalom nem
működhetett volna egy percig sem a sa-
ját neve alatt, mert felkeltette volna ma-
ga ellen nemcsak a németeket, hanem
azt a népet is, amelynek a körében élt,
és amely nem volt hajlandó azonosítani
magát a zsidókkal és a céljaikkal. A zsi-
dók ugyan a számarányuknál jóval na-
gyobb számban vettek részt a francia, ju-
goszláv, szlovák és hasonló partizán-
mozgalmakban, valamint az angol, ame-
rikai, orosz stb, hadseregekben, de tet-
ték ezt nem mint zsidók, hanem mint
azoknak az országoknak a polgárai,
amelyeknek a háborús céljai csak kis
mértékben  függtek össze avval, ami a
zsidóságnak élet – halál kérdés volt.

Miután mindezt elmondtuk, a tükör-
be kell néznünk és elmondani azt is,
hogy a holocaust azért is volt olyan ha-
talmas, mert a hősiesség olyan kicsi volt.
Talán nem túl kicsi a lehetőségekhez
mérten, de túl kevés a veszélyekhez és a
körülményekhez mérten. Ezt nem sza-
bad elfelednünk és elfeledtetnünk. Ért-
hető, hogy egymás mellé állítjuk a ket-
tőt, volt a Shoá – és volt a hősiesség. Ez

vigasztaló. De a Shoá borzalmas, hatal-
mas, felfoghatatlan volt és a hősiesség
hozzá mérten kicsi.”

„Nem gondolod, Jáorj, hogy evvel
megbántod, megsérted a népednek egy
teljes generációját? Vajon nincs-e egy bi-
zonyos szentség, abban hogy megadás-
sal fogadták a borzalmas mártírságu-
kat?! Szabad-e mintegy megvádolni
őket, ahelyett hogy lehajtott fejjel áldoz-
zunk szent emléküknek?”

„Igaz, fröken Ulle, van egy ilyen köz-
mondás, hogy a halottakról vagy jót
vagy, semmit, és így is kell, hogy legyen.
De én is ehhez a generációhoz tarto-
zom és csak különös véletlen, hogy a ne-
vem nem szerepel valamelyik emléktáb-
lán, nekem szabad hibát találni abban,
hogy a nagyon nagy többségünk olyan
megadással fogadta, hogy a vágóhídra
vigyék. Nem szabad ezt elfogadni és

nem szabad ebben a szellemben nevel-
ni, nem szabad ezt az ítéletet, amely el-
fogadhatatlan, isten akaratának nevezni
és szentséget látni benne. A bölcseink
azt mondták, hogy egy ember, akit sze-
rencsétlenségek sora sújt, számadást
kell, hogy tegyen a tetteivel, hogy mit vé-
tett. És így a zsidó nép is, amelynek a
történelme a második templom pusztu-
lása óta nem egyéb, mint pogromok,
gyilkosságok, vérvádak és száműzetések,
szenvedések és megerőszakolások, meg-
vetés és üldözés végtelen sora. Valami-
kor azt mondták, hogy jót tett az Isten
Izraelnek azzal, hogy szétszórta őket a
népek között, ha ott üldözik, itt meg-

bújhat. Volt, amikor azt hittük, hogy a
felvilágosodás, a kultúra, az asszimiláció,
a beolvadás, a szocializmus lesz az,
amely a zsidó sorsot megváltoztatja.
Mindezek a megoldások nem segítet-
tek. Nem segített a szétszóratás, amerre
a zsidó ment, a gyűlölet követte. Hiába
igyekezett az öltözékében, a viselkedé-
sében, a beszédében annyira a környe-
zetéhez idomulni, hogy ő maga is elfe-
lejtette, hogy más, a környezete mindig
fájó módon ezt eszébe juttatta. Nem se-
gített a felvilágosodás, a kultúra, a tudo-
mány, ezek csak tökéletesítették a gyil-
kosság módszereit.  Aki más és gyenge,
az ki van szolgáltatva, azt üldözik és
bántják. Ha nem hiszi ezt el nekem frö-
ken Ulle, menjen be egy baromfiólba és
nézze meg, mi lesz egy sebesült tyúknak
a sorsa, halálra csipdesik a társai. Mind-
ezen dolgok miatt mi zsidók, meg kell,
hogy értsük, hogy vagy véget vetünk a
szétszóratásunknak, vagy a golá végez
velünk. Ez az oka annak, hogy az én
utam Palesztinába vezet.”

„Mi emberek vagyunk, Jéorj, nem tyú-
kok. Mi fel tudjuk fogni a tetteink ered-
ményeit, és meg tudjuk változtatni az út-
jainkat. Ma, amikor mindenki látja,
hogy az oktalan zsidógyűlölet hová ve-
zetett, mik lettek borzalmas és megszé-
gyenítő következményei, biztos vagyok
benne, hogy egy kultúrnép sem fogja
hagyni, hogy ez a kór elterjedjen benne.
Az elsők, akik ettől undorral fognak el-
fordulni – és biztos vagyok benne, hogy
haragudni fogsz rám ezért – azok a né-
metek. Ők ma szégyellnek más népek
és az emberiség szemébe nézni.  És ami
Palesztinát illeti, tudomásom szerint ott
is vannak problémák. Nem gondolod,
hogy a zsidók összpontosítása egy or-
szágban az tulajdonképpen az, amit a
nácik akartak?”

„Az emberi emlékezet, főleg ha kelle-
metlen dolgokról van szó, nagyon rö-
vid. Tessék elhinni, nemsokára vitatni
fogják a meggyilkoltak számát és magát
a Shoát. Azt, hogy a zsidók maguk
mennyire voltak hibásak benne. A zsi-
dóknak, mint a többi népnek jár az,
hogy a saját országukban éljenek. Biz-
tos, hogy Palesztinában is lesznek prob-
lémák, de majd megoldjuk őket, mint
ahogy minden nép megoldja a problé-
máit.”�

Folytatása következik...

Feuerstein Azriel: 

KELJFELJANCSI

STETL a Hitközségi Híradó kulturális oldala
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Löwinger Manci szakácskönyvéből

A kedves pincérlány felvette a rende-
lést: két kávé és két cukormentes túrós
szelet. A barátnőm intenzív fogyókúrá-
ba kezdett és nem akarta a napi meg-
engedett kalória mennyiséget elronta-
ni, én is próbálom, csökkenteni a cu-
korfogyasztást mivel tudom, hogy a
cukrászdai sütemények túlzott mennyi-
ségű cukrot tartalmaznak. A pincérlány
hamarosan meghozta a rendelést hoz-
zátéve még egy kis tányérkát, amelyen
egy ismerős süteményt találtam, a po-
zsonyi kiflit. Mosolyogva mondta, hogy
ezt a süteményt a pressburgert most ve-
zették be a cukrászdában és szeretnék a
közönség véleményét tudni, mielőtt az
étlapra kerül. Ketten elosztottuk, meg-
kóstoltuk. A barátnőm 8 pontot adott a
lehetséges 10-ből mert szerinte túl édes
volt a töltelék, én is 8 pontot adtam,
mert lehetett érezni, hogy a tésztát
margarinnal sütötték és nem vajjal, ta-
lán azért, hogy párvé, semleges legyen.

A pontozás után elmeséltem a barát-
nőmnek, hogy a pressburger nálunk
pozsonyi kifli és hogy nekem megvan a
régi komáromi receptkönyvben a csa-
ládi recept, amely szerintem a legjobb,
de pár hónapja kipróbáltam pár össze-
tevőt kicserélni, hogy a recept megfele-
lő legyen azoknak, akik cukormenteset
keresnek és csökkenteni akarják a tojás
tartalmát a süteményben. Szerintem ez
a változat is sikeres, vendégeim is di-
csérték. A kedves olvasóimnak bemuta-
tom a régi különlegesen finom recep-
tet, utána meg a diétás lehetőséget.

Pozsonyi kifli a hagyományos recept
Hozzávalók a tésztához: 60 dkg liszt,

25 dkg vaj, 1/2 pohár cukor, 3 tojás sár-
gája, 2 dkg élesztő, 1/2 pohár langyos
tej, 2 evőkanál tejföl, 1/2 kávéskanál só. 

Hozzávalók a mák töltelékhez: 10
dkg mák, 1/4 pohár cukor, 2 evőkanál
méz, 2 dkg vaj, 1 evőkanál citromlé, 1
citrom héja reszelve, 1/2 pohár víz.

Hozzávalók a dió töltelékhez: 15 dkg

darált dió, 1/2 pohár cukor,  1/2 po-
hár langyos tej, 1/2 pohár mazsola

Elkészítés: Először elkészítjük a tölte-
lékeket. Mák töltelék: A vizet és cukrot
megfőzzük, hozzátesszük a mézet, vajat
citromlevet és a reszelt citrom héjat.
Miután szépen összeforrnak, levesszük
a tűzről és hozzátesszük a mákot. Óva-
tosan főzzük égy-két percig, a tűzről le-
véve meleg helyen tartjuk. A dió tölte-
lék: a cukrot és a tejet felforraljuk, le-
vesszük a tűzről és hozzáadjuk a diót és
a mazsolát. Meleg helyen tartjuk.

A tészta elkészítése: Az élesztőt fel-
futtatjuk a langyos tejben 1 kávéskanál
cukorral. A vajat elmorzsoljuk a liszt-
ben, hozzátesszük a többi hozzávalót és
a végén a felfutatott élesztőt. Puha tész-
tát gyúrunk, és négy gombócra osztjuk.
Minden gombócot vékonyra nyújtunk,
pohárral kiszaggatjuk. Megtöltjük a dió
vagy mák töltelékkel és kiflivé formáz-

zuk. Tojás sárgájával megkenjük, előre
melegített sütőben 35 percig sütjük.

Alternatív pozsonyi kifli 
Hozzávalók: 60 dkg liszt, fele fehér,

fele barna, 25 dkg vaj, 1/2 pohár sztí-
via, 1 tojás fehérje, 10 dkg cukormen-
tes almareszelék, 3 dekaélesztő, 1/2
pohár langyos tej, 10 dkg tejföl, 1 ká-
vés kanál só.

Elkészítés: hasonló a fenti recepthez.
Fontos! 1/2 kávés kanál rendes cukrot
adunka az élesztő felfuttatásához. 

Alternatív töltelék
Lehet a fenti töltelékeket használni,

de a cukrot felcserélni sztiviával, a méz
helyett cukormentes lekvárt használni.

Egy másik kedvelt töltelék: a szentjá-
nos kenyérből készített krém amelyet
vegán üzletekbe lehet kapni. A krémet
lehet a tésztára kenni vagy gazdagabb-
ra készíteni úgy, hogy hozzákeverünk
szenjánoskenyér port, amely pont úgy
néz ki, mint a kakaó és édesítjük cu-
kormentes datolya mézzel és egy ki lan-
gyos tejjel. Összekeverjük, míg elég
lágy, hogy a tesztára lehessen kenni. �

Orna Mondschein

Pozsonyi kifli két változatban

Löwinger Manci szakácskönyvéből

Ha pillanatok alatt kell válaszolnom a kérdésre hogy melyik a legkedvel-
tebb süteményem, a válaszom az, hogy a pozsonyi kifli. Utána következik

a zserbó szelet és a meggyes lepény. A pozsonyi kiflit minden Közép- európai
konyhában ismerik, a legismertebb töltelékei a dió vagy a mák. Az én város-
omban pár hete nyílt egy híres cukrászda fióküzlete, ott találkoztam egy kol-
legámmal egy kellemes délutáni kávézásra és beszélgetésre.

Újabb kóser termékek
rendelhetők

Enne egy kis humuszt? Esetleg padlizsán krémet? Netán kóser szőlőlére vá-
gyik? A KZSH-nál januártól Jossi Weiss barátunknak köszönhetően to-

vább bővült a rendelhető kóser termékek köre. 

Többféle izraeli üdítőital, saláták, humuszok különböző ízesítéssel, padli-
zsán krém, stb. rendelhetők. Érdeklődni a titkárságon lehet. �

Môžete si objednať košer
výrobky

Radi by ste ochutnali  humus, alebo baklažánovú nátierku? Prípadne má-
te chuť na košer hroznový džús? – tu je možnosť objednať si ich! Nášmu

dlhoročnému priateľovi  Jossi Weissovi ďakujeme za to, že nám poskytol mož-
nosť objednať si ďalšie košer výrobky. 

Môžete si vyberať medzi džúsmi, rozličnými šalátmi, ponúkame vám humus
a baklažánovú nátierku s príchuťami. Informujte sa na sekretariáte! �
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Köztudott, hogy nagyon sok török
migráns él a településen, mégpedig
Kreuzberg kerületben. A sokszínű
metropoliszból természetesen nem hi-
ányozhat a zsidóság sem. 

Berlin főutcáján, a Kurfürstendam-
mon botlatókövek százaival találkoz-
hatunk. A nem tájékozott turista, nyil-
ván nincs tisztában ezen szimbólumok
jelentésével, azzal, hogy a négyzet ala-
kú, arany színű, járdákba beépített kis
kövek egy-egy, a holokauszt ideje alatt
elpusztult emberre emlékeztetik a je-

len nemzedékét. A kövek az elhunyt
háza előtt találhatóak. Berlin egyéb-
ként is figyelemreméltó módon emlé-
kezik meg a második világháború zsi-
dó áldozatairól. A Reichstag épületé-
től mindössze két percnyi sétára talál-
ható a Meggyilkolt Európai Zsidóság
Emlékműve, ahol sírra hasonlító, a tér
szélétől befelé, emelkedő nagyságú
kövek emlékeztetik a német állampol-
gárokat és a sok tízezer idelátogató tu-
ristát a halottakra és a német kor-
mány felelősségére. A megrázó helyet
2005-ben nyitották meg.

A nagyváros térképén számos Dávid
csillag található. A legtöbb zsinagógát
takar, esetleg egy-egy temetőt. Az egyik
leghíresebb berlini zsidó Moses Men-
delsson volt, aki az európai zsidóság

asszimilációjához járult hozzá jelentő-
sen. A neves filozófusra az egyik zsina-
gógában egy szoborral emlékeznek,
ugyanis csak Mendelsson eszményei-
nek megvalósulása által valósulhatott
meg a reformirányzat, mely jelentős
térrel bír Berlinben. A filozófus sírja a
Neu, az előbb már említett zsinagógá-
tól mindössze néhány utcányira talál-
ható, az egyik zsidó középiskola mel-
letti temetőben. A zsinagóga, mely Kö-
zép-Kelet-Európa második legnagyobb
süljeként definiálható, a második vi-

lágháború alatt súlyos károkat szenve-
dett. Több eleme leégett, berendezése
megsérült, illetve eltűnt. A közelmúlt
ásatásai jelentős eredménnyel jártak;
megtalálták a Zsinagóga kegytárgyának
jó néhány elemét.

Érdemes kiemelni, hogy a német
fővárosban a zsidóság minden irány-
zata jelen van. A reform, a konzervatív
és az ortodox nézetek is teret kapnak.
Valamennyi hitfelfogás legalább egy
zsinagógával rendelkezik. 

A Zsidó Múzeum egy rendkívül érde-
kes modern épületben található. Már a
kiállítás elején kreatív elemre lehetünk
figyelmesek. Egy gránátalma formájú
papírra rá lehet írni egy kívánságot. A
kérést később egy fára lehet felakaszta-
ni. A fát egy körülbelül másfél méter

magasságú létrával érhetjük el. A mú-
zeum a helyi zsidóság történetét mutat-
ja be, reprezentálja a zsidó vallás leg-
fontosabb tárgyait, a zsidóság történe-
tét. A kiállítás nagyrészt interaktív. Az
állandó kiállítás után még lehetősége
van az érdeklődőknek az időszakos ki-
állítás megtekintésére. A múzeum fel-
mérése szerint az elmúlt években a Né-
metországban élő zsidó vallású embe-
rek száma növekszik, 100 000 fő körül
mozog.  �

Miklós Dóri

Ahol egy ideig alig éltek zsidók – látogatás Berlinben
December végén a német fővárosban, Berlinben töltöttem néhány napot.

Hűen magamhoz, ismét írok az utazás során felkeresett, zsidósághoz kap-
csolódó helyszínekről. A német főváros három és félmilliós lakosával Német-
ország legnépesebb városa. Berlin a tudomány, a kultúra és a sokszínű társa-
dalom fővárosa is.
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Mindenki ünneplőben, a fiúkon ki-
pa. Benyúlok a zsebembe, s nem talá-
lom a sajátom. Miközben igyekszem
agytekervényeimet átkapcsolni a ké-
miáról a zsidó identitás kérdéskörére,
nem hagy nyugodni a dolog. A kiscso-
portos beszélgetés egy adott pillanatá-
ban felállok, s elindulok a terem másik
sarkában lehajított hátizsákomhoz.
Meglelem a kis fejfedőt, s nyugtázom,
most már én is hozzákezdhetek a szar-
vasi tábor 2014-es szezonjának tervez-
getéséhez.

Miközben Seth rabbi, az amerikai
korcsoportvezető szombatköszöntő fog-
lalkozásán ülök, körbenézek a terem-
ben. Csak az arcokat figyelem, a unit
head csapat folyamatos változásban
van, évről évre elköszönnek tőlünk ré-
gi szarvasosok, s csatlakoznak új, lelke-
sedéssel teli madrichok. No, de most
tényleg nincs itt az ideje a nosztalgiá-
zásnak. A novemberi összejövetelek
mindig a jövőről szólnak. Amellett, ho-
gy a tábor vezetői Steve Israellel, az
oktatási program kidolgozójával kie-

gészülve igyekeznek összerázni a csapa-
tot, fontos küldetésünk van. Három
megadott téma közül választhatjuk ki
az előttünk álló nyár oktatási irányát.

Az alapkoncepció meghallgatása után
kis csoportokban próbáljuk belehelyez-
ni az egyes témákat a szarvasi minden-
napokba, megnézzük, mit lehetne kez-
deni az adott topikkal Negevben, Galil-
ban, Golánban és a Hermonban. Miu-
tán alaposan megrágjuk mindhárom
lehetőséget, következik a szavazás előt-

ti utolsó „vita”. Érvek és ellenérvek
ütköznek egymással. Szavazólap a kéz-
be, s perceken belül kiderül, mi is lesz
a következő nyár témája. Valami új kez-
detének vagyunk a tanúi! S hogy hogy-
an döntöttünk? Pár hónap, és a tábor
nyarat hirdető plakátjaiból, Facebook-
üzeneteiből minden kiderül.

Természetesen a csapatépítés és té-
maválasztás mellett jut idő ezeken a sze-
mináriumokon egy kis tanulásra, a nyá-
ri programok átgondolására és közös
szórakozásra is. Szombat este Budapest
belvárosa felé véve az irányt hajóra szál-
lunk. A Margit-híd tövében zendítünk
rá a havdalai áldásokra, kb. a Parla-
mentnél járunk, amikor a fonott gyer-
tya fényének árnyékában, a Dunán rin-
gatózva, mindent átjár az a fura, s tu-
dományos alapokon megmagyarázha-
tatlan „Szarvas-feeling”. Szófiától New
Yorkig, Belgrádtól Moszkváig, mindan-
nyian azért jöttünk össze, hogy elindul-
junk azon az úton, mely végén táboro-
zók százai térhetnek majd haza életre
szóló zsidó élményekkel felvértezve
Szarvasról! 

Mi már nekivágtunk, találkozunk
Szarvason! �

PA

Szarvas 2014: Havdala a Dunán, avagy elindultunk
Lassan beköszönt a sabesz, mire kiérek a Római-partra, ahol az idei év első

korcsoportvezetői szemináriumát tartják. Pont egy program közepén toppa-
nok be, amelyen azt boncolgatják a világ különböző pontjaiból összegyűlt kollé-
gák, mitől is lesz zsidó egy nyári tábor. 

Mace sz Maci é s  Só fár Süni kalandjai
– avagy az  ifjú s ág o ldala  –

Csinibabák –
felüdülés izraeli

módra
December 26-án mutatták be a Cir-

ko Gejzír moziban a Csinibabák
című, 2013-ban forgatott, izraeli –fran-
cia vígjátékot. A film a mai Izraelben,
ezen belül is a pezsgő metropoliszban,
Tel Avivban játszódik. A másfél órás
komédia remek kikapcsolódást biztosít
a nézők számára. Hat főszereplőnk egy
társasházban lakik. Egyiküknél össze-
gyűlnek megnézni, az Universongot,
melyen izraeli versenyző is indul. A ver-
seny után egyikük rosszkedvéből adó-
dóan közös éneklésbe kezdenek, a dal-
lal később beneveznek az Universong
versenybe. 

A vidám történetben megismerked-
hetünk hat izraeli élettel, hat izraeli éle-
túttal. Az Universongról, mely az Euro-
visiora hajaz jelentős kritikát kapunk a
film által. A főszereplők dalának szöve-
ge végtelenül egyszerű, nincs mély tar-

talma, csak a ritmus foghatja meg a
hallgatóját. Az Universongon végül
hőseink képviselik a párizsi döntőben
Izraelt. A többi kiderül a filmből. Jó
szórakozást kívánok! �

Miklós Dóri
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Prvý polrok Otvorenej univerzity sme ukončili
prednáškou o tom, čo znamená  slovo košer

Sederový večer  
Naša ŽNO v Komárne aj v tomto roku usporiada tra-

dičný sederový večer, ktorý sa uskutoční v utorok 15. aprí-
la 2014 (druhý večer) – o 18.00 hod v Židovskom kultúr-

nom a spoločenskom centre v Menháze,  v sále Zoltána
Wallensteina. Cena kóšerovej večere je 3,- eurá. Prihlásiť
sa môžete do 7. apríla 2014. na adrese kile@menhaz.sk
alebo na sekretariáte ŽNO, tel. č.: 7731-224. �

PT

Dňa 11. decembra 2013 sa uskutočnila tretia prednáška
Otvorenej univerzity Židovskej univerzity v Budapešti na

tému Ako a čo jeme. Manželka hlavného rabína Dr. Alfréda
Schőnera hovorila o tom, čo je košer kuchyňa a aké sú naše
stravovacie zvyky. Prednášajúcu sprevádzal jej manžel, ktorý
je zároveň aj rektorom Židovskej  univerzity v Budapešti. Za-

ujímavá téma vzbudila pozornosť prítomných poslucháčov,
ktorí prišli v hojnom počte a kládli veľa zaujímavých otázok
súvisiacich  so zachovávaním našich tradícií. Pokojne možno
prehlásiť, že prvý polrok Otvorenej univerzity prebiehal za
neustále sa zvyšujúceho  záujmu  poslucháčov. Na jar bude-
me v tejto aktivite pokračovať. �

Pomohli sme tým, ktorí sú na to odkázaní 
Viacero komárňanských podnikateľov už dlhé roky po-

máha  bezdomovcom a tým, ktorí sú na to v našom mes-
te odkázaní.  Medzi najaktívnejších v tejto práci patrí člen ve-
denia  našej ŽNO, Zoltán Kollár. V decembri a  januári bez-
platne rozdávali za jeho pomoci šatstvo tým, ktorí žijú v
hmotnej núdzi.  Naša ŽNO bola  nápomocná pri tejto akcii,

poskytli sme priestory v Menháze, konkrétne  sálu Móra Lip-
schera, čím sme dodržali aj pôvodnú, charitatívnu funkciu
tejto budovy. V priebehu výberu šatstva si záujemcovia mali
možnosť pozrieť aj niečo z histórie ŽNO a našu putovnú vý-
stavu Mozaika zo života komárňanských Židov. �

PT

Pokračujeme v rekonštrukcii Menházu 
Vpriebehu mesiaca decembra  sme vymenili plynové spot-

rebiče v kancelárii, v sále Zoltána Wallensteina,  aj v no-
vej sále Móra Lipschera. Spotrebiče, ktoré sme používali do-
teraz, slúžili našej komunite už 30 rokov. Nové zariadenia sú

bezpečnejšie, majú nižšiu spotrebu a sú aj estetickejšie. V sá-
le Zoltána Wallensteina bola „raz zima, inokedy  veľmi tep-
lo“, tento problém vyriešime novými spotrebičmi. Práce na
výmene koordinoval náš predseda Antal Pasternák. �

Budujte s nami múzeum vašich spomienok
Rozhodli sme sa, že založíme Židovské komunitné mú-

zeum, ktoré umiestnime v sále Móra Lipschera. Kurá-
torkou výstavy bude riaditeľka Židovského archívu, muzeo-

logička Zsuzsanna Toronyi. Prosíme vás, vážení priatelia, o
akékoľvek predmety viažuce sa k židovstvu, ktoré by sme
mohli vystaviť.  S radosťou prijmeme vaše ponuky! �

Mladí ukrajinskí  židia v Menháze
Dňa 2. januára 2014 nás navštívilo päť mladých židov z

Ukrajiny, ktorí prišli  na Slovensko a navštívili  niekoľko
miest. Zaujímali sa o život  našej malej komunity, o činnosť

ŽNO. Po príchode, vo večerných hodinách, sa stretli s pred-
sedom Antalom Pasternákom a jeho manželkou. Z Komár-
na odcestovali do Budapešti a následne do Viedne. �

Predbežne o Purime – výlet do Piešťan 
Vtomto roku budeme oslavovať náš najveselší sviatok Pu-

rim v nedeľu 16. marca. Rabín Zev Stiefel z Piešťan nás
pozval  do Piešťan, srdečne nás tam privítajú s  veľkolepým
programom pod názvom Purim v štetli , ktorý sa bude konať
v jednom piešťanskom hoteli. Výlet si predstavujeme tak, že

doobeda by sme sa poprechádzali a prezreli si toto svetoz-
náme kúpeľné mesto. Prosíme Vás, aby ste sa do 5. marca
prihlásili na sekretariáte e-mailom  kile@menhaz.sk, alebo
telefonicky  7731-224. O presnom programe a účastníckom
poplatku sa dočítate v našom februárovom čísle. �
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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 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 židovskú
náboženskú obec a klub Šalom podpo-
rili: Židovská náboženská obec v Rimav-
skej Sobote a darcovia, ktorí si priali zo-
stať v anonymite. Ďakujeme!

� Od januára t.r. pokračuje v Menhá-
ze kurz hebrejčiny, ktorý vedie pani
Zuzana Toledano. Ak máte záujem
naučiť sa po hebrejsky, tak sa u nás pri-
hláste!

� Od Davida Gura z Izraela sme do-
stali do daru film o odboji sionistov
v Maďarsku. Ďakujeme!

� Očakávame vaše návrhy na progra-
my ŽNO, je pre nás veľmi dôležité, aby
udalosti našej malej komunity boli or-
ganizované na základe požiadaviek  na-
šich členov.

� Začali sme s vyúčtovávaním  projek-
tov, tendrov z roku 2013, táto práca je
administratívne mimoriadne náročná
a bude prebiehať v januári.

� V dňoch 20.-22. marca t.r. sa v Bra-
tislave uskutoční Medzinárodný teni-
sový turnaj Maccabi. O podrobnos-
tiach vás informujeme v tomto čísle
Spravodajcu.

Žiadame Vašu podporu

Srdečne Vás pozývame
na PURIM V ŠTETLI
Kum Zug L'chaim!

Vnedeľu 16. marca 2014, 16.00 v hoteli Eden, Winterova 60, Piešťany. Živé
vystúpenie skupiny Pressburger Klezmer Band! Užijete si atmosféru aká bý-

vala v minulosti v štetli. Ochutnáte výborné jedlá. Alkoholické nápoje v miest-
nej „krčme“. Široký výber koláčov ako od babičky. 

Zábava pre všetky vekové kategórie! Dospelí: €12, Deti(3-12) €6. Tešíme sa
na Vás! Prosíme potvrďte Vašu účasť na čisle 0903 101 954 alebo na www.Cha-
badCentralSlovakia.com/Purim2014. 

Pre členov ŽNO Komárno v prípade účasti na spoločnom výlete platí cena 6
EUR! �

-p-

Môžete si
požičať

zdravotnícke
pomôcky

Zo sociálneho programu  ÚZ ŽNO
sme obdržali zdravotnícke pomôc-

ky, ktoré si môžete vypožičať. Informá-
cie vám poskytne  vedúca sekretariátu
Judita Haasová  na tel. čísle 7731-224
alebo na e-mailovej adrese menhaz@
menhaz.sk. �

Členské poplatky
Žiadame našich súvercov, aby poukázali, resp. na sekretariáte zaplatili člen-

ský poplatok na rok 2014. Poplatok v roku 2014 je nezmenený: 10,-
EUR/osoba, študenti, dôchodcovia a nezamestnaní 4,- EUR/osoba. Radi pri-
jmeme aj vaše dary! �

Poplatok za ošetrovanie cintorína 
Žiadame tých, ktorí majú rodinu, známych pochovaných na židovskom cin-

toríne v Komárne, aby podľa možnosti ešte pred začatím jarných prác za-
platili poplatky za ošetrovanie hrobov. Poplatky sa nezmenili: 10 EUR/hrob,
v prípade dvojitých hrobov: 17 EUR/hrob. �

Objednajte si
Môžete si objednať košer barches a

iné druhy pečiva: 14. marca – aj
Hamanove taštičky. Objednávky odov-
zdajte najneskôr do stredy daného
týždňa na sekretariáte: kile@menhaz.sk,
Tel: 7731-224. �
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Židovská náboženská obec v Komárne Vás srdečne pozýva na stretnutie pri
príležitosti Pamätného dňa holokaustu, vyhláseného Organizáciou spoje-

ných národov, ako aj Nového roku stromov – TuBiŠvat, ktoré sa uskutoční
26. januára 2014 o 14.30 hod. v Komárne, v Menháze – Židovskom kultúrnom
a spoločenskom stredisku.

14:30 Dr. Zoltán Vági: Kto rozhodol o deportácii Židov? Berlín- Bratislava-
Budapešť-Birkenau 1942-1944

Dr.  Zoltán Vági: historik, zástupca riaditeľa Výskumného strediska spoločenských
konfliktov Budapeštianskej Univerzity Lóranda Eötvösa, spoluautor vedeckej publiká-
cie o holokauste, ktorá vyšla v Maďarsku aj v USA.

15:15 Dr. Miroslav Michela: Výskum dejín židovského osídlenia v Komárne 
Miroslav Michela (1978), narodený v Komárne, v súčasnosti  pracovník Historické-

ho ústavu SAV v Bratislave a Ústavu českých dejín FF Univerzity Karlovej v Prahe. 

16:00 Dr. Martin Korčok: Komárňanská žena, ktorá porodila svoje dieťa v
koncentračnom tábore v Kauferingu – promócia filmu o Miriam Rosenthalo-
vej, ktorý natočilo občianske združenie EDAH.

Dr. Martin Korčok študoval etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde
získal aj titul doktora filozofie. Od roku 2003 je zátupcom riaditeľa Múzea židovskej ku-
túry Slovenského národného múzea v Bratislave, odborník  viacerých slovenských a me-
dzinárodných organizácií, zaoberajúcich sa témou holokaustu. Od roku 2008 stojí na
čele občianskeho združenia EDAH (www.edah.sk), ktoré film vyrobilo.

Tu BiŠvat – ktorý privítame pätnástimi druhmi ovocia a košerným občer-
stvením.

Program je  dvojjazyčný, každú prednášku si budete môcť vypočuť v slovenčine aj v
maďarčine. Vstup voľný. �

Pozvánka

Športujme
spoločne –

máte záujem?
Naša ŽNO doteraz ponúkala čle-

nom a záujemcom iba intelektuál-
ne programy. V tomto roku by sme
chceli zaviesť niečo nové, pravidelne,
týždenne by sme spolu cvičili, vyvíjali by
sme fyzickú aktivitu, buď v Menháze,
alebo niekde nablízku, v nejakej špor-
tovej hale. Prosíme vás, ak máte záujem
o takýto program, prihláste sa  do 31.
januára na našom sekretariáte. Na zák-
lade vášho záujmu by sme program za-
čali v priebehu mesiaca február. �

Pozdrav z Jeruzalema

Teddy Kolek park v Jeruzaleme

Kurz
výpočtovej
techniky

Žiadame každého, kto prejavil zá-
ujem o kurz zameraný na používa-

nie počítača, ktorý sme avizovali  v na-
šom decembrovom čísle, aby sa pri-
hlásil do 31. januára 2014 na sekreta-
riáte. Vo februári by sme tento pro-
gram chceli  naštartovať. �

Otvorená
univerzita
pokračuje

Vo februári pokračujeme v pro-
grame Otvorenej univerzity Ži-

dovskej univerzity z Budapešti. Koor-
dinátori programov ŽNO v  Komár-
ne začali rokovania o konkrétnych té-
mach s referentkou Szántóné dr.
Edit Balázs.  

Videozáznamy z jesenného semest-
ra natočil Richard Saláth,  môžete si
ich pozrieť na sekretariáte, alebo si
ich môžete požičať. Zanedlho budú
dostupné aj na internete. �

PT


