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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
2014. MÁRCIUS – ADAR I.- ADAR II. 5774.

XII. REG. ÉVF. 3. SZÁM, 214. SZÁM

A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA

Purim a stetlben

Programjaink
a Komáromi
Napok idején
2014. április 30., szerda, 16:00
A budapesti Országos RabbiképzőZsidó Egyetem Szabadegyeteme: dr. Zima András: „Új határok között.“ A két
világháború közötti budapesti modernizáló
zsidó csoportstratégiák a megváltozott Kárpát-medencei határok függvényében.
Szlovák szinkrontolmácsolással!
2014. május 1., csütörtök, 14:00-16:00
Nyitott kapuk napja a Menházban és
a kis zsinagógában, Eötvös utca 15.

Jelentés Pöstyénből lapunk 3. oldalán

Széder este
Komáromi Zsidó Hitközség az idén is
megrendezi hagyományos széder estéjét, melyre ezúttal a 2. széderen, 2014. április 15-én, kedden 18:00-tól kerül sor a
Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ Wallenstein Zoltán termében. A kóser
vacsora ára 3 EUR. Jelentkezni 2014. április 7-ig lehet a kile@menhaz.sk címen vagy
a KZSH titkárságán, tel: 7731-224. 

A

Az élet menete – utazzunk
együtt Budapestre!
z idén április 27-én, vasárnap rendezik meg a budapesti Élet menete felvonulást, melyen több tízezren menetelnek együtt a Holokauszt áldozatainak emlékére. A menet az Erzsébet híd pesti hídfőjétől a Keleti pályaudvarig
halad, ahol neves művészek adnak műsort a színpadon. Tavalyi kezdeményezésünket folytatva az idén is szeretnénk buszt indítani Komáromból.
Tervezett program:
13:30 –- Indulás a Menház elől
15:00 – Érkezés Budapestre
15:30 – Gyülekező, a menet indulása
18:30 – Visszaindulás Komáromba
20:00 – Érkezés a Menházhoz
Kérjük, részvételi szándékukat április 23-ig szíveskedjenek jelezni a 7731-224és számon vagy a kile@menhaz.sk címen. Az utazáshoz szimbolikus hozzájárulást kérünk 3 EUR/fő. 
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2014. május 1., csütörtök, 16:00
Dr. Paszternák András: Kék-fehér
hétköznapok című könyvének bemutatója a Menházban. A szerzővel Miklós
Dóra beszélget. 

Előadásaink
árcius 20-án kezdődött meg a
szabadegyetem tavaszi féléve. Áprilisban és májusban az alábbi 3 előadást hallgathatják meg. Kezdési idő:
16:00. Figyelem! Szlovák nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk!
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Április 9. (szerda)
VÁLTOZÁS!!!
Spánn Gábor: Zsidó humor
Április 30.(szerda) – a Komáromi
Napok részeként
dr. Zima András: „Új határok között.“ A két világháború közötti budapesti
modernizáló zsidó csoportstratégiák a megváltozott Kárpát-medencei határok függvényében.
Május 28. (szerda)
Dr. Pelle János: Az utolsó vérvádak
Mindenkit szeretettel várunk! Az
őszi félévre várjuk ötleteiket, milyen témákról hallanának szívesen. Elérhetőségeink: kile@menhaz.sk, tel:
7731-224. 

Nyertes pályázatok

Faliújság

Szlovák Köztársaság Kormánya Kisebbségi Kultúrák 2014 felhívás keretében támogatást nyert a HH és kulturális programunk. Nyitra megye önkormányzata és Komárom városa az előző évekhez hasonló mértékben támogatta a KZSH-t. Köszönjük! Több beadott pályázatunk elbírálása még folyamatban van. 

rövid hírek

A

Ajándékot kaptunk
rogramjaink rendszeres résztvevője Földes Ferencné Héregről egy szép,
menórát ábrázoló képet ajándékozott a KZSH-nak, melyet közösségi terünkben helyezünk el. Köszönjük! 
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 A HH-t, a Shalom klubot és a KZSH-t
támogatták: Rimaszombati Zsidó Hitközség, Boček Péter (Kassa), J.J. (Komárom), Mészáros Gizella (Komárom),
Schmidek Francz (Bécs), Stefankovics
Katalin (Komárom) és anonimitásukat
kérő adományozók. Köszönjük!
 Márciusban látogatást tett Komáromban Toronyi Zsuzsanna, a Magyar
Zsidó Levéltár vezetője, akivel az új közösségi kiállításunkat készítjük elő,
amely a Lipscher Mór teremben kap
helyet.
 Új könyvekkel gazdagodott a Spitzer
Béla Kiskönyvár, várjuk olvasóinkat!

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
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

 Tavasszal több egyetemista kereste fel
hitközségünket, elsősorban a komáromi
Selye János Egyetemről, akik zsidó témában írnak szakdolgozatot. Az érdeklődőket Pasternák Antal elnök és Haas
Judit irodavezető fogadta.

 Mindig örömmel fogadjuk a látogatókat, nemrég Poprádról érkeztek vendégek, májusban pedig Budapestről várunk egy csoportot. Mindenkit szeretettel várunk a Menházban!
 Haas Judit irodavezető március 30-tól
pészach utánig szabadságát tölti. Ebben
az időszakban helyettesítő látja el a titkári feladatokat változatlan félfogadási
időben a Menházban.

Kóser pékáru
rendelhető
óser pékáru az alábbi péntekekre
rendelhető: május 2., június 6. A
rendeléseket szerdáig kell leadni a menhaz@menhaz.sk címen vagy a 7731-224es számon. A barcheszek, kenyerek, kalácsok pénteken kora délután vehetők
át a Menházban. 
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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

Purim a stetlben –
jelentés Pöstyénből
Menház elől vasárnap délben közel 40-en indultunk a
pöstyéni rabbi és családja által szervezett purimi rendezvényre. A hitközség tagjai és szimpatizánsai második alkalommal vágtak neki a két órás buszozásnak. Az út során
a budapesti Semes pékség hámántáskáival vendégeltük
meg a résztvevőket. Zev Stiefel közösségünkben tett látogatásait viszonozva a régió többi kehilájából érkezettekkel

A

ünnepeltünk. A rövid városnézést követően az Éden szálloda éttermében kezdődött a mulatság. A résztvevők jelmezei, a dekoráció, az egykori tipikus, kelet-európai városformát idézték. A talpalávalóról, a pozsonyi Pressburger
Klezmer Band gondoskodott. A megilát francia jesivából
érkezett két bóher olvasta fel. Az asztalok roskadoztak a
kóser konyha remekműveitől, slahmónesz is jutott mindenkinek, izraeli édességek formájában. Jó volt vidám órákat együtt tölteni a csodálatos fürdővárosban. Köszönet
mindazoknak, akik a kirándulás szervezésében és lebonyolításában közreműködtek. 
PA

Folytatódik a Menház
felújítása

bontják el, ezután kezdődhet a parkosítás. Ezzel egy
időben az egykor Messinger Hajnalka néni által lakott lakás nyílászáróit is kicseréljük, reméljük, hamarosan megújulhatnak majd ezek a terek is. 

ámogatásainknak köszönhetően tavasszal folytatódnak
a munkálatok a Menházban. A régen várt kertfelújítás
első szakaszában az udvar közepén éktelenkedő garázst

T

Pészach ünnepe

2014. április 14., hétfő
2014. április 15., kedd
2014. április 16., szerda
2014. április 17., csüt.
2014. április 18., péntek
2014. április 21., hétfő
2014. április 22., kedd

észach ünnepe az idén április 14-én, hétfőn este
kezdődik. Április 15. (kedd) és április 16. (szerda)
főünnepek. Április 17-20-ig félünnepek vannak. Az utolsó
két nap ismét főünnep – április 21. és 22. (hétfő-kedd).
A titkárság nyitva tartása:

P
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Erev Pészach
Pészach I. napja
Pészach II. napja
Félünnep
Félünnep
Pészach VII. napja
Pészach VIII. napja

zárva
zárva
zárva
nyitva
zárva
zárva
zárva

JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT

a régió oldala

Párkányi diákok a Menházban
árcius 21-én párkányi középiskolások érkeztek látogatóba, tanulmányi kirándulásra, Himmler György tanár úr vezetésével. A
félnapos program első részében Miklós Dóra
adott bevezetést a zsidó ünnepek, szokások és
a héber betűk világába interaktív foglalkozás
keretében.

M

A szünet után a zsinagógában folytatódott a
program, ahol Paszternák Tamás mesélt a komáromi zsidóság történetéről és a zsinagóga
szerepéről a közösség életében. Ezután megtekintették a Miriam Rosenthalról készült filmet és vándorkiállításunkat a Lipscher Mór teremben.
A mozgalmas délelőtt a zsidó temetőben tett
sétával fejeződött be. Továbbra is várjuk a tanulni vágyó diákcsoportokat! 
PT
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EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
XXIX. rész
Visszatérés
(2011. szeptember 3.)
éntek reggel a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren rádöbbentem, vége az egyhetes szabadságnak. Irány
vissza az „ígéret földjére”. A komáromi
és budapesti látogatásomra még majd
visszatérek. Érdekes volt sok tekintetben. Élveztem minden pillanatát, kivéve, azt a 3+4+1 órát, amit a fogorvos székében töltöttem. Szóval ott álltam beszállásra készen a B2 kapunál. Szerencsére nem egyedül, velem volt Anya,
Apa és Tomi is. Holnap van Nati esküvője, így családostól indultunk útnak.
Ezúttal nem az ELAL, hanem a Malév
repített Izraelbe. A leszállás előtt felszolgált mazsolás, édes kaláccsal szereztek ők is egy plusz pontot. 13:30-kor
szálltunk le a Ben Gurion 26-os kifutópályáján. Talán még sosem utaztam
olyan gépen, ahol a kapitány ennyiszer
(legalább négyszer) szólt volna az utasokhoz, s részletes pontossággal beszámolt az útvonalunkról, a repülési paraméterekről. Legközelebb talán Szolnokon vagy Békéscsabán is felszállhatunk
a gépre. Még egy érdekességre felfigyeltem. Régebben a Malév gépek
szemből (Ciprus irányából) közelítették meg Tel-Avivot. Most végigrepültünk a libanoni partok mentén, s egy
balkanyarral fordultunk rá a Ben Gurion repülőtérre.
Útlevél ellenőrzés, megkaptam életem első, nem háromhónapos turistavízumos izraeli pecsétjét, amelyet a
hosszas tortúra során beszerzett diákvízumomnak köszönhetek. Sherut taxiba
vágtuk (irány taxi 8–10 fő számára) magunkat s elindultunk Neve Ilan moshav
(moshav – faluszerű településforma)
szállodája felé. Egy családi találkozóra
voltunk hivatalosak. A menyasszony töltötte itt a hétvégét az esküvő előtt. Jó
volt újra találkozni a svájci rokonokkal
– akiket nagyrészt nagybácsim sírkőavatása óta (2005) nem láttam – és az
USA-ban élő másik unokatesómmal,
Ronittal, aki férje és a három kicsi társaságában érkezett. S természetesen
nem hiányozhatott Denise és Dani
sem, akiknél pár hete egy kellemes sabatot töltöttem Jeruzsálemben.
Őket is elkísérték a gyerekek csalá-
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dostul. A program a családi fotóval kezdődött, majd péntek esti I´tentisztelet
(azaz Kabalat Sabat – Szombatfogadás)
a szálloda zsinagógájában, közös vacsora. A német, a switzerdütsch, az angol, a
francia és a héber keveredett a beszélgetések során. Szombaton a hagyományos ima után együtt reggeliztünk,
majd következett a jól megérdemelt pihenés, a kicsiket egy bűvész szórakoztatta a szállodában, előkerültek a társasjátékok, s akadt idő az alvásra is. A délutáni imát és Tóraolvasást (szombat délután három embert „hívnak” fel a Tórához) követően Nati izraeli unokatestvérei egy kis jelenetet adtak elő meglepetésként arról, hogyan ismerkedett
meg az ara a vőlegénnyel és hogyan
döntöttek az esküvő időpontjáról. A közös ebédet, pihenést követően kis sétára indultunk a közeli dombra, amelyről
gyönyörű kilátás nyílt a Júdeai-hegyekre. A távolban feltűnt Ashdod és TelAviv, a közelben Modiin és a Jeruzsálemet a tengerparttal összekötő 1-es út.
Az 1948-as függetlenségi háborúban
fontos szerep jutott ennek a helynek,
Jeruzsálemből ide adták le a morzejeleket, melyeket innen továbbítottak TelAvivba. A másfél nap gyorsan elrepült,
este visszatértem Ramat Gan-i főhadiszállásomra. Anyáék meg Tel-Avivba.
Érdekes, itt vagyunk majdnem egy városban, vagy 50 percnyi buszútra. Holnap még félig szabin, aztán hétfőtől teljes gőzzel vissza a tudomány világába.
(2011. szeptember 5.)
Pár napja a Margit-híd tövében az Európa kávézóban üldögéltem egyik kollégámmal. Mondott egy furcsa dolgot: szerinte a blogom alapján én még nem váltam le a szüleimről. Sokat gondolkodtam ezeken a szavakon, s arra jutottam,
hogy az ember addig örüljön, amíg vannak szülei, akikre számíthat, akik szeretik, akik féltik, akik törődnek vele. 11
éve élek tőlük távol, de a kötődés az sosem halványult el, egyetlen napra sem.
Tegnap reggel korán indultam az
egyetemre. Látogatókat vártam, s mielőtt megérkeztek, volt még egy-két elintéznivaló. 10 körül megcsörrent a telefon, a szüleim és a testvérem elindultak
Tel-Avivból Ramat Ganba. Lesétáltam
az Amidar buszállomásig ,pont egyszerre értünk oda. Lassan, a környéket für5

készve szálltak le a 61-esről. Átkeltünk a
Haifára vezető út felett, a blogból már
unalomig ismert és fényképezett gyaloghídon, beléptünk a Dekel kapun.
Először a nanotechnológiai triplexben
kalauzoltam őket, majd következett a
másodikon az ülőszoba és a labor bemutatása. Rövid vizit a főnökömnél, s már
indultunk is a kampusz központjába.
Fényképezés, kérdések, válaszok. A hőség egyre elviselhetetlenebb volt, így viszszatértünk Ramat Ganba. A Hagana utcával párhuzamos, árnyas sétányon jutottunk el a magas házak által szegélyezett „csodaszép” parkba. A vízesésszerű
szökőkutat sajna épp takarították. Benéztünk a helyi plázába, egy kis menedéket keresve a tűző nap elől, majd a
Negba utcán folytattuk kalandozásunkat.
Vicces volt, amikor a kedvenc ruhaboltomban mosolyogva üdvözölt az eladó, mint visszatérő vásárlót. Még hazautazásom előtt alapos takarításnak vetettem alá kicsiny szobámat, így a szülői
feedback egész pozitívra sikeredett.
Táskába vágtuk az esti esküvőre szükséges öltönyt, cipőt, inget és nyakkendőt,
s közel 40 perc alatt visszabuszoztunk a
tel-avivi szállásukra. Volt még egy kis
idő, így Tomival végre megmártózhattunk a Földközi-tenger habjai között.
Milyen jó lenne többször eljutni ide.
Ramat Ganból kicsit körülményes leugrani a beachre. Öt előtt indultunk a
kikötőbe, ahol a régen várt, „Nati és
Dan” esküvőre került sor. Öröm volt
látni az ifjú párt, a tengerparti naplementében felállított hüpét (esküvői
baldahint), amely alatt örök hűséget esküdtek, miközben a tenger morajlása
visszhangzott az éterben. Örömünnep
volt ez a javából, amelybe azért vegyült
egy jó adag szomorúság, mivel Sanyi,
Nati apukája, a szeretett nagybácsim
sajnos nem érhette meg ezt a napot. A
ketuba (házasságlevél) felolvasása, a
hét áldás, amely közül az egyiket Apa
mondta, a jeruzsálemi Szentély pusztulására emlékeztető, elengedhetetlen
pohártörés. Ismerősök, rokonok, barátok Svájcból, Ausztriából, Amerikából,
Izraelből, a világ számos pontjáról.
Tánc, vacsora, tánc, beszédek, tánc,
meglepetés programok, buli éjfélig.
MAZEL TOV (Jó szerencsét) Nati és
Dan! Éjfél körül búcsú Anyától, Apától,
Tomitól, irány vissza Ramat Ganba,
reggel vár a meló a Bar-Ilanon. Ők mielőtt hazatérnek, még pár napra Jeruzsálem felé veszik az irányt. Tartalmas
vasárnap volt! Örülök, hogy nem váltam le a szüleimről! 

STETL

a Hitközségi Híradó kulturális oldala

Feuerstein Azriel:

KELJFELJANCSI
10. fejezet 2. rész
eggel öt óra. Kiabálás, üvöltés, ütlegek. Mindenki kifele. A latrina
egy beton pad lyukakkal, válaszfalak
nélkül. Hogy lehet így? Úgy látszik,
hogy lehet. Mit csinál az ember?
Jobb, ha nem kérdezitek. Van egy pár
csap. A legtöbben megelégszenek azzal, hogy leöblítik a kezüket és a szemüket. Én leveszem az inget. Hideg
van, de felfrissít. Másrészt felfrissít
ugyan, de nagyon hideg van. Másnap
már én is csak a szememet mosom,
vannak, akik azt se.
Fél hétkor hozzák a „kávét” egy szelet kenyérrel. Eszembe jut a kenyér,
amit tegnap kaptam, és a szeletet odaadom, magyarázat nélkül, egy barátomnak. Az enyémet úgy eszem, hogy
ne lássák. Érdekes, mennyire jobb az
íze, mint tegnap. Két hét múlva valóságos csemege lesz.
Hét óra, „Zaehl-Appel” azaz számlálás. Hármas sorokban. Számolnak egyszer, számolnak kétszer. Valaki kimozdult a sorból, valami sürgős mondanivalója volt a barátjának. A sor pofon
után, amit kapott, valószínűleg nem
fogja mégegyszer tenni. Számolnak
harmadszor. A mi blokkunkban minden stimmel. A másik blokkban egy hiányzik. Az S.S. nem jön addig átvenni a
szemlét, amíg minden nincs rendben.
Végre megtalálták a hiányzót. Elbújt a
takarók alatt, mert nem jól érezte magát. Három kápó veri, elrettentő példaként. A szeme nem látszik, a feje meg
van dagadva, alig áll a lábán. Mégegyszer átszámolnak, minden rendben.
Az egyik kápó megy jelenteni az S.S.nek, a másik gyakorolja velünk a „Sapkát le!” Jön egy S.S. őrmester. Átmegy
a sorok között, újra számol. Hihetetlen. Minden rendben. Oszolj! Még tíz
óra felé jár csak, de mindenki várja az
ebédosztást. Hirtelen megint kiabálás,
üvöltés, vissza az egész. Újra sorakozni.
Kinyitni a sorokat. Levetkőzni meztelenre. Az alsónadrágot is. A ruhákat a
lábunk elé. Mi történt? Egy új szó a szótárunkban: szelekció. A kápók is nagyon idegesek, futkosnak a sorok között, és csendesen magyarázzák, hogy
mindenki húzza ki magát és igyekez-
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zen fiatalnak, de ne túl fiatalnak és
erősnek látszani. Felhő takarja el a napot és megered a lassú eső. Meztelenek
vagyunk. A ruhák megáznak, mit csinálunk? Semmit sem csinálunk. Aki
meg mer mozdulni, három kápó támad rá, de most teljes szívvel, a kápók
is félnek. Suttogják, hogy a halál angyala, doktor Mengele jön személyesen
ellenőrizni, hogy nem keveredett-e valami selejtes áru a tegnapi kiválogatás
során.
Esőben egy ilyen személyiség persze
nem jöhet, mert még besározódik a
csizmája. Szerencsére, az eső megszűnik egy fél óra múlva, de mindenki remeg a hidegtől. Tornázunk, hogy egy
kicsit felmelegedjünk. Én is megértem,
hogy nem kell, hogy vacogó fogakkal
várjam a szelekciót és energikusan csinálom a gyakorlatokat. Megérkezett a
nagy férfiú. Lehet, hogy a pápa az isten
földi helytartójának van elismerve, de
itt az élet és a halál fölött Mengele uralkodik. Fehér kesztyű, fekete uniformis,
ragyogó, fényes csizmák. A jobb oldalamon egy cingár, sovány fiú. Balra
megy. A doktor megáll előttem. Tanultam valamit, mereven az állára nézek. Megy tovább. A baloldalon lévő
szintén balra lesz küldve. Egy kápó-falka veszi körül a balra küldötteket és vezetik őket, úgy ahogy vannak meztelenül a kapuhoz. Mi felöltözhetünk. Látom, hogy a szomszédom földön hagyott kabátja melegebb, mint az
enyém. Gyorsan kicserélem. Hová viszik azokat, akiket kiszelektáltak? Vannak, akik azt hiszik, hogy könnyebb
munkára. Igen, még itt Auschwitzban
is. De senki sem akar cserélni velük.
Az idő, a nap állása és a has korgása
szerint, már az ebédidő után van. Mi
van az ebéddel? A kondérok megérkeznek a kapuhoz és velük a hórihorgas fiú
pléh tányérokkal. Nincs elég tányér, ketten kapnak egy tányérban. Vagy három
héttel később, miután az éhség már
kezd é h s é g lenni, ilyesmi véres viszályhoz vezetne, de mi még csak második napja vagyunk Auschwitz planétáján, még csak az elállatiasodásnak a kezdetén, és nincs sok vita. Az „én” kápóm
az ételelosztó, meglát engem és a kon6

dér aljáról a sűrű levest tölti a tányérunkba. Ez a tény két hét múlva majd
mély boldogsággal töltene el és napokig
érdekes téma lenne, de most, még újak
vagyunk. Én ugyan éhes vagyok, de az
étel íze borzalmas és két korty után átadom a tányért a társamnak, egy otthoni barátomnak, Erdélyi Ferinek, aki biztat, hogy egyek valamit, mert megdöglök. Próbálom, de nem megy. Ferinek
nincs ilyen problémája. Evés közben
észreveszem, hogy a fiú, aki a tányérokat
hozta, leült a barakk mögé. Én egész
nap kerestem a kerítések mögött –
Auschwitz egy hatalmas lágerkomplexum, amely egy csomó önálló és kerítéssel körülvett táborból áll – hogy hol
vannak az idősebb férfiak, a nők és a
gyerekek. Gondoltam, valamelyik távolabbi táborban. Odamentem a fiúhoz a
barakk mögé, akinek a rendezettebb öltözéke és a zsebe fölé varrott szám mutatta, hogy már régebben van itt és elkezdtem vele beszélni szlovákul és németül. Kiderült hogy lengyel, két évvel
idősebb nálam és már egy éve van itt, a
lembergi gettóból. Megkérdeztem tőle
németül: „Bitte, wo sind unsere Eltern?”, azaz, hol vannak a szüleink. Rám
nézett, füstszerű mintát rajzolt a levegőbe és azt mondta egykedvűen:” krematórium”. Hirtelenharagú ember vagyok,
borzalmasan dühös lettem erre a rémhírterjesztőre, felemeltem, földhöz vágtam és valóságos hősnek hittem magam.
Szerencsére a barakk mögött voltunk és
senki sem vette észre. A háború után,
amikor már mindenki tudta, hogy mi
történt az öregekkel és a gyerekekkel,
visszaemlékeztem és azt gondoltam,
hogy teljesen hülye lehettem, hogy még
ott sem voltam hajlandó szembenézni
az oly világos tényekkel. Azután megbocsátottam magamnak, mert arra a konklúzióra jutottam, hogy nem én voltam
hülye, a világ őrült meg. Evés után pihenő. A fiúk beszéltek a kondérhordókkal és azt hallották, hogy nem hagynak minket tétlenül ülni, hanem majd
„munkára” visznek, ami abból áll, hogy
nagy köveket kell egyik halomról a másikra hordani, felügyelet alatt és verések
között. Egyelőre – nem. Visznek bennünket „beiratkozni” és számot kapni.
Két óra múlva rám került a sor. 
Folytatása következik...

Löwinger Manci szakácskönyvéből
Húsvéti piros pöttyös kávéskészlet
zraelben egy-két héttel szukot után cukrászdákban és szupermarketokban
kezdenek chanukai fánkot árulni. Mire az ünnephez érünk, már mindenki
jóllakott fánkkal, mert senki sem tud ellenállni az étvágygerjesztő illatoknak
mikor egy cukrászda mellett elhalad, vagy a szupermarketban vásárol. Rövid
idővel chanuka után kezdik a Hámán füle aprósüteményt, készíteni, minden
cukrász próbál újdonságot kitalálni. Hihetetlen töltelékek variációkkal lepik
meg a közönséget.
A hagyományos mákos és diós tölte- szomorú voltam-e vagy a sok új élmény
lékek háttérbe szorulnak, a gombás, segített elfelejteni a kedvenc csészémet.
sajtos, csokoládé chili paprikával, zöld- Idővel kinőttem a ruhát, így a pöttyös
séges és halas töltelékek szinte már szo- időszak befejeződött, de nem sokáig
kásosak. Purim után nem lehet találni tartott, mivel pár év múlva anyám akart
húsvéti előjeleket sütemény vagy étel új húsvéti kávéscsészéket, olyan mintáformájában. Pészách különleges ünnep val, ami nem hasonlít a mindennapi
és az ünnepi ételeket csak az ünnep- készlethez és vett piros pöttyös kávé
nap estéjétől szabad enni. Igaz, hogy készletet, amelyet csak húsvétinak haszegész éven át lehet maceszt találni, de a náltunk. A maceszos kávé sose volt
csomagra rá van írva feltűnő betűvel, olyan ízletes, mint a húsvéti piros pötyhogy a macesz nem kóser húsvéti hasz- työs kávéskészletben.
A húsvéti étlap különleges, mert a rinálatra.
Első elemibe jártam, mikor bárány- valda fénybe olyan hozzáválók kerülhimlőt kaptam. Már tudtam olvasni, nek, amelyeket az év folyamán félreteajándékba kaptam a Pöttyös Panni cí- szünk, vagy egyáltalán nem használunk.
mű mesekönyvet, amelyet sok olvasás Macesz és maceszliszt, krumpli liszt, és
után kívülről tudtam és beleszerettem a más húsvéti termékek, amelyeket itt Izpöttyös mintába. Akkoriban kaptam raelben fejlesztenek ki, mint például
egy piros pöttyös csészét, minden reg- húsvéti levestészta és húsvéti sütemégel abból ittam a kakaót. Gyógyulásom nyek, amelyeket csak akkor lehet kapután kaptam egy szép piros pöttyös ru- ni. A 2009-es lapban húsvéti zsemle rehát. Mikor kivándoroltunk Izraelbe, ceptet közöltem, sokan megkedvelték,
mind a kettőt becsomagoltuk, de az de voltak, akik elkerülték, mert egészúton a csésze eltört. Nem emlékszem, ségi okok nem használhatnak olyan sok
hogy mikor megláttam a törött csészét tojást mint, amennyi a receptben sze-
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Húsvéti zsemle
Hozzávalók: 4 dl víz, 30 dkg macesz
liszt, 6 kanál olaj, lehet olívaolaj is, 1 kávéskanál só, 2 tojás, 10 dkg cukormentes almapüré.
Elkészítése: Felforraljuk a vizet, olajat
és a sót. Hozzáadagoljuk a maceszlisztet, és addig főzzük, míg egy gombóc
formálódik belőle. Levesszük a tűzről,
miután langyos lett, hozzáadjuk a 2 tojást meg az almapürét. Kizsírozott sütőpapíros tepsiben zsemleformákat készítünk, és 20 percig sütjük, míg a külső
rétege barna és ropogós lesz.
Húsvéti túrós sütemény
Hozzávalók: 75 dkg túró, 4 tojás, 3
kanál krumpliliszt, 3/4 pohár cukor, 2
dl tejföl, 5 evőkanál vanília puding, 2
kanál citromhéja reszelve.
Elkészítése: Összekeverjük a túrót, a
tojássárgáját, a fele adag cukrot, a
krumplilisztet, a pudingot, a tejfelt és a
citromhéját. Kemény habbá verjük a tojásfehérjét a fele cukorral. A habot óvatosan hozzákeverjük a túrómasszához.
Gömbölyű formájú tepsiben közepes
meleg- sütőben kb. 1 órát sütjük. 
Orna Mondschein

Temetői hírek

Tagsági díj
zúton kérjük hitközségünk tagjait, hogy
a 2014. évre esedékes tagsági díjat szíveskedjenek átutalással, csekken vagy a titkárságon befizetni. A díjak változatlanok:
10 EUR/fő, diákoknak, nyugdíjasoknak és
munkanélkülieknek 4 EUR/fő. További
adományokat szívesen fogadunk. 

repelt. Szeretném kijavítani és egy kevesebb tojás tartalmazó receptet közölni, és egy húsvéti túrós süteményt.

sírkertben megkezdődtek a tavaszi karbantartási munkák. Kérjük, akik
még nem fizették be az idei temetőgondozási díjat, szíveskedjenek azt
megtenni a titkárságon vagy banki átutalással.
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Pészach alatt az alábbiak szerint alakul a temető nyitva tartása:
2014. április 14., hétfő

Erev Pészach

12-ig

2014. április 15., kedd

Pészach I. napja

zárva

2014. április 16., szerda

Pészach II. napja

zárva

2014. április 17.,csütörtök

Félünnep

nyitva

2014. április 18., péntek

Félünnep

12-ig

2014. április 18. ,szombat

Shabat

zárva

2014. április 19., vasárnap

Félünnep

12-ig

2014. április 21., hétfő

Pészach VII. napja

zárva

2014. április 22., kedd

Pészach VIII. napja

zárva
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Pillanatképek Izraelből:
Esküvő hamszin idején
egutóbbi izraeli tartózkodásunk alatt esküvőre voltunk hivatalosak. Mivel az
eseményre Haderán került sor, mi pedig Jeruzsálemben tartózkodtunk aznap, már január végén bejelentkeztünk az onnan induló buszra. Sajnos közben
kiderült, a haredi (ortodox) közösség éppen ugyanerre a napra időzített egy tüntetést, több százezer emberrel, ezért lemondták a különjáratot. Hogy még idejében kijussunk a városból, már délben elindultunk Tel-Aviv felé.
Útközben láttuk a tüntetésre igyekvő ketubát (zsidó házassági szerződés). A
fekete ruhás tömeget és az egyre sűrű- szertartásra átvonultunk a szépen feldísödő hamszint (forró, száraz, sivatagi szített sátorba. A hüpe (esküvői baldahomokot és port szállító déli szél). Mi- chin) fatörzsekből készült és rengeteg
re a tengerhez értünk már a hullámtö- virággal díszítették. Megható pillanat
rő gátakat sem lehetett látni a partról.
volt, amikor Dávid 96 éves nagymamáVolt még néhány óránk a buszindu- ja, a másik nagymama kezét fogva vélásig, ezért beültünk ebédelni, utána sé- gigvonult a hüpe felé vezető kifutón. A
táltunk egyet a promenádon, majd a vidám ceremónia alatt végig egy fúvóshotel felé vettük az irányt, amely előtt a zenekar játszott, az éneklésbe sokszor a
gyülekező volt. Kis előcsarnokban való vőlegény is bekapcsolódott, néhány
ücsörgés után találkoztunk férjem uno- ütemesebb számra még táncra is perkatestvérével és a férjével, sorban érke- dült az ifjú pár. Dávid, aki kántornak ta-
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zett a többi vendég is. Megjöttek a buszok, másfélórás utazás után megérkeztünk az esküvő helyszínére, amely egy
kis erdő közepén volt.
A gyönyörű kertben mécsesekkel
megvilágított olajfák között állt egy pajtára emlékeztető, csupa üveg épület,
ahol a fogadás és a vacsora volt és egy
sátor, amelyben az esküvői szertartást
tartották. Érkezés után a fogadóterembe mentünk, ahol már gyülekezett az
elegáns vendégsereg. Mialatt a meghívottak a felszolgált finom falatokat fogyasztották és Mirit, a menyasszonyt köszöntötték, David, a vőlegény a család
férfi tagjaival és a rabbival megírták a

nult szintén elénekelt egy imát a hüpe
alatt. Érdekes momentum volt, hogy a
köszöntő, amelyet egy rabbi, a pár barátja mondott, éppen a szarvasi tábor
idei témájához, a teremtéshez kapcsolódott.
A vacsorára a már említett épületben
került sor. Gyönyörűen díszített asztalok, rengeteg virág, gyertyák és a szarvasi tábor látványos esti programjairól
is ismert intelligens lámpák sora fogadott minket. A menü nagyon ízletes és
bőséges volt.
A fogások között megkezdődött a buli. A zenét egy kb. 10 tagú zenekar szolgáltatta három énekessel. Mindent ját8

szottak, a híres izraeli számoktól kezdve, a populáris nótákig. Az ifjú pár, a
család és a barátok óriási lendülettel vetették magukat a táncba, természetesen
a férfiak és a nők külön-külön ropták
(ortodox esküvőről lévén szó), a mechice (paraván) két oldalán. Olyan hévvel ugráltak, táncoltak, amelyet még
nem nagyon láttam eddig, pedig jópár
esküvőn megfordultam már. A barátok
az ifjú párt minden kezük ügyébe eső
darabon: széken, asztalon, falapon, abroszon dobálták fel a magasba.
A bnei akivás haverok kedves videót
készítettek meglepetésül az újdonsült
házasoknak. Az apák és a vőlegény
megható beszédeit még meghallgattuk, az ünnepi hét és az étkezés utáni
áldás után táncoltunk még egyet az
immár koedukált parketten. Lassan
mennünk kellett, Jeruzsálem messze
van, és másnap reggel folytatódott a
korcsoportvezetői szemináriumunk
programja. Gyorsan bekaptam egy falat belga csokit a desszertből, vetettünk egy pillantást a torta helyett felszolgált muffinokból készült toronyra
és már indultunk is.
Illetve csak indultunk volna, ha meg
lett volna a kocsikulcs. A pár, aki visszafuvarozott minket a fővárosba, valahová elkeverte. Szerencsére, hosszas keresgélés után eszükbe jutott, az egyik lányuknál lehet. Hu, megnyugodtam,
előkerült. Pedig már láttam magam
előtt a buszozással töltött éjszakát. Azért
így is fél három volt, mire visszaértünk
a szállodánkhoz. Élményekben dús napot töltöttünk el a rokonsággal. Örülök, hogy megismertem őket.
Szép esküvő volt. Mazal tov Miri és
David! 
Paszternák-Szendy Barbi

Mace sz Maci é s S ó fár S üni kalandjai
– avagy az ifjú s ág o ldala –

Február a képzések hónapja
Dohány utcai zsinagóga előtt gyülekező madrichok csoportja jelezte, elindult
a felkészülés a 2014-es szarvasi szezonra. A Szegeden megrendezett képzés
remek alkalmat biztosított arra, hogy még jobban összerázódjon, az új tagokkal
kiegészült csapat.
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Új módszereket, játékokat, probléma megoldási lehetőségeket tanultak
egymástól a résztvevők. Workshopok,
élénk beszélgetések és vidám esti
programok adtak keretet egymás
megismeréséhez. A szombatot a szegedi hitközség dísztermében együtt
köszöntöttük a helyi közösség tagjaival. Különleges pillanat volt, amikor a
reggeli mifkád során Radnóti Miklós
és felesége szobránál emlékeztünk, az
előző nap folyamán elhunyt Radnóti
Fannira. Új tudással, módszertani eszközeink tárát bővítve tértünk vissza a
Tisza-parti városból, abban a tudatban, hogy március során tovább folytatjuk a közös tanulást.
Tuval – Tel-Aviv – Jeruzsálem
Alig néhány nappal, a szegedi madrichképzés után, Ferihegyről indultak
útnak a magyar korcsoportvezetők,
hogy a tel-avivi Ben Gurion reptéren
csatlakozzanak a nemzetközi korcsoportvezetői képzéshez. Oroszországból,
Romániából, Szlovákiából, Csehországból, Szerbiából, az USA-ból, Lengyelországból, Izraelből és Bulgáriából érkezett fiatalok töltöttek együtt kilenc napot a Szentföldön, azzal a céllal, hogy
minél több ismeretet elsajátítsanak a
2014-es tábortémával kapcsolatban.
A közös kirándulás csapatépítéssel in-

dult, az északi Tuval kibucban. A Niel
és Richard által vezetett feladatok rávilágítottak erősségeinkre és gyengeségeinkre. Mindenki kipróbálhatta magát,
a táborban sem ritka, gyors döntéshozatali helyzetekben. A fizikai erőtételektől sem mentes nap összekovácsolta
az idei esztendő unit-headjeit.
Másnap a tel-avivi tengerpart egyik
szállodájában kaptunk átfogó bevezetést a „kezdetek” témába. A napi bontás
egyes építőköveit előadások, interaktív
foglalkozások keretében ismertük meg.
Jutott idő a kreatív gondolkodás területén felhalmozott ismeretek összegzésére is. Az esti Graffiti túra során, az utcai „falfestményeken” keresztül próbáltuk megérteni az izraeli társadalmat.
Áttekintettük az informális oktatás
alapjait, megismerkedtünk Tel-Aviv és
Izrael állam alapítóinak történetével a
helyi temetőben.
Csütörtök este érkeztünk Jeruzsálembe, az óváros szomszédságában található Beit Smuel oktatási központba.
Pénteken belevetettük magunkat az
ünnepre készülődő város forgatagába.
A nyüzsgő Machane Yehuda piacon ismerkedtünk a mediterrán ország ízeivel és illataival. Az ünnepet ki-ki a saját
szája íze szerinti zsinagógában vagy a Siratófalnál köszönthette. Az esti program során a nyári tábor emlékeit eleve-

Mentorok, korcsoport- és táborvezetők csehszlovák mesehősöknek öltözve az egyik szegedi esti programon
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nítettük fel egy társasjáték keretein belül. Az elmaradhatatlan hevrutát, párban tanulást követően sétára indultunk, a Cion-hegyre. Útközben megismerhettük Jeruzsálem történetét és elidőztünk kicsit a „Pokol kapujában” is.
Dávid király sírjának közelében ismételten rádöbbenhettünk Jeruzsálem
kulturális sokszínűségére. Szállodánk
Jaffo-kapura néző teraszán vettünk búcsút a szombattól a havdala szertartáson. Az izraeli filmek segítségével vizsgáltuk a 66 éves országban lévő feszültségeket. A megérthetetlent, a Herzl-hegyi Yad Vashem Intézetben próbáltuk
meg felfogni, oktatási módszereket
gyűjtve a holokauszt tanításához. Szót
ejtettünk Izrael létrehozásáról és folytonos megújulásáról. A Héber Egyetem
könyvtárában gyűjtött háttéranyagok
segítségével kezdtünk hozzá a tábori
programok írásához.
Köszönet mindenkinek, aki közreműködött az élménydús oktatási szeminárium létrehozásában és megvalósításában. 
PA

Purim v štetli – správa z Piešťan
nedeľu napoludnie sa spred budovy Menházu vydalo na
cestu takmer 40 účastníkov zájazdu na podujatie organizované piešťanským rabínom a jeho rodinou pri príležitosti sviatku Purim. Členovia náboženskej obce i sympatizanti sa podujali na takmer dvojhodinovú cestu autobusom
už po druhýkrát. Počas cesty sme si pochutili na hamanových taštičkách budapeštianskej pekárne Semes. Zev Stiefel
už viackrát navštívil našu náboženskú obec, teraz sme mali
príležitosť jeho návštevy opätovať a osláviť sviatok Purim spoločne s členmi náboženských obcí regiónu. Po krátkej prechádzke mestom sa v reštaurácii hotela Eden začala veselica.
Kostýmy účastníkov i dekorácie pripomínali niekdajšie typicky východoeurópske mestá. O hudbu do tanca sa postarala bratislavská skupina Pressburger Klezmer Band. Megilu
prečítali bócheri z jednej francúzskej ješivy. Stoly sa prehýbali pod vynikajúcimi kóšer pochúťkami, vo forme izraelských sladkostí sa každému ušiel i šlachmones. Bolo príjemné stráviť veselé hodiny v tomto krásnom kúpeľnom meste.
Vďaka každému, kto pomohol pri organizovaní a uskutočnení zájazdu! 

V

PA

Otváracie hodiny
na sekretariáte

Správy z cintorína
a cintoríne sa začali jarné práce. Žiadame každého,
kto ešte neuhradil tohtoročné poplatky za cintorín,
aby tak urobili na sekretariáte, alebo prevodným príkazom. Počas Pesachu budú otváracie hodiny na cintoríne
nasledovné:

N

viatok Pesach začína v tomto roku v pondelok večer, 14.
apríla. Hlavnými sviatkami sú dni 15. (utorok) a 16. apríla (streda). V dňoch 17. až 20. apríla sa konajú polosviatky. Posledné dva dni sú opäť hlavnými sviatkami – 21. a 22.
apríla (pondelok-utorok). Otváracie hodiny na sekretariáte:

S

14. apríla 2014, po.
15. apríla 2014, ut.
16. apríla 2014, st.
17. apríla 2014, št.
18. apríla 2014, pi.
21. apríla 2014, po.
22. apríla 2014, ut.

Erev Pesach
I. deň Pesachu
II. deň Pesachu
Polosviatok
Polosviatok
VII. deň Pes.
VIII. deň Pes.

14. apríla 2014, po.
15. apríla 2014, ut.
16. apríla 2014, str.
17. apríla 2014, št.
18. apríla 2014, pi.
19. apríla 2014, so.
20. apríla 2014, ne.
21. apríla 2014, po.
22. apríla 2014, ut.

zatvorené
zatvorené
zatvorené
otvorené
otvorené
zatvorené
zatvorené
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Erev Pesach
I. deň Pesachu
II. deň Pesachu
Polosviatok
Polosviatok
Šabat
Polosviatok
VII. deň Pes.
VIII. deň Pes.

do 12. hodiny
zatvorené
zatvorené
otvorené
do 12. hodiny
zatvorené
do 12. hodiny
zatvorené
zatvorené

Dostali sme dar

Krátke správy

ravidelná účastníčka našich podujatí, pani Földes Ferencné z obce Héreg,
darovala ŽNO v Komárne krásny obrázok zobrazujúci menoru, ktorý bude
umiestnený v našej spoločenskej miestnosti. Ďakujeme! 

 Spravodajcu, Klub shalom a ŽNO v

P

Úspešné projekty
rámci fondu vlády Slovenskej republiky Kultúra menšín 2014 pre podporu
menšín sme získali dotáciu na vydávanie Spravodajcu a kultúrne podujatie.
Nitriansky samosprávny kraj a mesto Komárno finančne podporili našu náboženskú obec rovnakou sumou ako v predchádzjúcich rokoch. Ďakujeme! Viacero našich projektov je ešte v procese výberového konania. 

V

Pokračuje rekonštrukcia
budovy Menház
ďaka našim sponzorom môžu na jar
pokračovať aj rekonštrukčné práce v
budove Menház. V rámci prvej etapy rekonštrukcie záhrady zbúrajú garáž, ktorá špatí stred dvora a následne môže
začať vysádba zelene. Zároveň vymeníme
dvere a okná v byte, v ktorom kedysi bývala teta Hajnalka Messinger a veríme,
že o krátky čas bude zrekonštruovaný celý byt a budeme tu môcť privítať hostí a
predmodliacich našej komunity počas
sviatkov. 

V

Komárne podporili: ŽNO Rimavská Sobota, Peter Boček (Košice), J.J. (Komárno), Gizella Mészáros (Komárno),
Francz Schmidek (Viedeň), Katalin Stefankovics (Komárno) a darcovia, ktorí
chcú zostať v anonymite. Ďakujeme!

 V marci navštívila Komárno vedúca
Maďarského židovského archívu Zsuzsanna Toronyi, pomocou ktorej pripravujeme našu novú výstavu v sále
Móra Lipschera.

 V knižnici Bélu Spitzera pribudli nové knihy, srdečne očakávame našich čitateľov.

 Na jar navštívilo našu náboženskú
obec viacero mladých vysokoškolských
študnetov, najmä z Univerzity Jánosa
Selyeho v Komárne, ktorí sa rozhodli
napísať svoju diplomovú prácu na tému židovstva. Záujemcov privítal predseda ŽNO Ing. Anton Pasternák a vedúca kancelárie Judit Haasová.
 S radosťou vždy vítame v našej komunite návštevníkov. Nedávno sme
mali hostí z Popradu a v marci očakávame skupinu z Budapešti. V budove
Menházu je každý srdečne vítaný!

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):

 Vedúca našej kancelárie Judita Haasová bude od 30. marca do skončenia
sviatku Pesach na dovolenke. V tomto
období bude vykonávať povinnosti tajomníka zástupca, otváracia doba v budove Menházu pre príjímanie stránok
zostáva nezmenená.



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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Objednajte si
óšer pečivo si môžete objednať na
nasledujúce termíny: 2. mája, 6. júna. Objednávky odovzdajte najneskôr
do stredy aktuálneho týždňa na telefónnom čísle 7731-224 alebo na adrese
menhaz@menhaz.sk. Barchesy, chlieb
a koláče si môžete prevziať vždy v nasledujúci piatok popoludní v budove
Menház. 

K

SPRAVODAJCA
MAREC 2014 – ADAR I. - ADAR II. 5774.

MESAČNÍK žNO V KOMÁRNE

Purim v štetli
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XII. ROČNÍK 3. REG. ČÍSLO, 214. ČÍSLO

Komárňanské
dni
odujatia Židovskej náboženskej obce v Komárne počas Komárňanských dní:
30. apríla 2014, streda, 16:00
Ludová univerzita Židovskej univerzity v Budapešti: Dr. András Zima: „Medzi novými hranicami.“
Modernizujúce budapeštianske židovské skupinové stratégie v medzivojnovom období v dôsledku nových hraníc
v Karpatskej kotline.
So slovenským synchronizovaným
prekladom!

P

1. mája 2014, štvrtok 14:00-16:00
Deň otvorených dverí v budove
Menház a v malej synagóg.
Správa z Piešťan na 3. strane

Pochod za život – poďme spolu
do Budapešti!
tomto roku sa Pochod za život v Budapešti bude konať 27. Apríla. V rámci neho desiatky tisíc ľudí pochodujú na počesť obetí holokaustu. Pochod
štartuje od peštianskeho predmostia, Alžbetinho mosta (Erzsébet-híd) v Budapešti a končí pri Východnej stanici (Keleti pályaudvar), kde na pódiu vystúpia známi umelci. Tak, ako vlani, aj v tomto roku by sme chceli vypraviť autobus z Komárna.
Plánovaný program:
13:30 – odchod spred budovy Menház
15:00 – príchod do Budapešti
15:30 – zhromažďovanie, začiatok pochodu
18:30 – odchod do Komárna
20:00 – príchod k budove Menház

1. mája 2014, štvrtok 16:00
Promócia knihy Dr. Andrása Paszternáka Modro-biele všedné dni
v budove Útulku. S autorom sa rozpráva Dóra Miklós. 

Ľudová
univerzita

V

Žiadame Vás, aby ste svoju účasť na podujatí oznámili do 23. apríla na telefónnom čísle 7731-224 alebo na e-mailovej adrese kile@menhaz.sk.
V súvislosti s cestou žiadame o zaplatenie symbolického príspevku vo výške 3
EUR/osoba. Privítame aj ďalšie finančné príspevky. 

Sederový večer
aša ŽNO v Komárne aj v tomto roku usporiada tradičný sederový večer, ktorý sa uskutoční v utorok 15. apríla 2014 (druhý večer) – o 18.00 hod v Židovskom kultúrnom 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. 

N

apríli a v máji si budete môcť vypočuť nasledujúce tri prednášky.
Začiatok: o 16. hodine. Tlmočenie
do slovenského jazyka zabezpečíme!

V

9. apríla 2014
ZMENA!!!
Gábor Spánn:
Židovský humor
30. apríla 2014
Dr. András Zima:
„V medziach nových hraníc.“ –
Medzivojnové budapeštianske skupinové stratégie zamerané na modernizáciu židovstva v súvislosti so zmenou hraníc v Karpatskej kotline.
28. mája 2014
Dr. János Pelle:
Posledné obvinenia z rituálnej
vraždy. 

