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Jelölések
a Kehila, Kehila
Haver díjakra
KZSH az idén szeptemberen is
kiosztja a Kehila – a közösségért
és a Kehila Haver díjakat. Kehila díjban olyan személyek részesülhetnek,
akik zsidóként sokat tettek a régió zsidó közösségeiért. A Kehila Haver díj
kitüntetettje olyan személy lehet, aki
nem zsidó vallásúként sokat tett hagyományaink vagy a Holokauszt megismertetéséért.
Minden olvasónknak lehetősége
nyílik díjazottak jelölésére, ötleteiket,
javaslataikat 2016. július 31-ig várjuk
a kile@menhaz.sk e-mail címen, vagy
levélben a KZSH címén. A díjak odaítéléséről a KZSH által felkért bizottság dönt. 
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Köszöntő
szokásosnál is lassabban kezdünk hozzá a 240. Hitközségi Híradó szerkesztéséhez. Annyi minden történik a napokban, a jubileumi lap összeállítását nem
lehet elsietni. 20 év a közösség mindennapjairól, 20 év a tágabb régió zsidóságának történéseiről, 20 év múltkutatás, 20 év emberi sors, 20 év hagyomány, kultúra és vallás. Megálltunk egy pillanatra az ötödik, a tízedik és a tizenötödik évfordulón, most ismét köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek jóvoltából megjelenhettünk és megjelenhetünk: szerzőknek, olvasóknak, támogatóknak, korrektoroknak, fordítóknak, tördelőknek, nyomdászoknak, postázóknak és még
folytathatnánk a sort.
A kezdetekről gyakran meséltünk: az asztalon heverő kék papírlapról, mely
1996 júniusában az ötletet adta az újsághoz, az első időszak fénymásolóval készült,
személyesen házhoz vitt példányairól. Fájó szívvel gondolunk azokra az olvasókra, akik már nincsenek közöttünk, nincs nehezebb, mint egy-egy nevet törölni az
újság címlistájából. Elmentek sokan itt Komáromban és a nagyvilágban is, magukkal vittek rengeteg történetet, amelynek helye lett volna a lapban. Talán többet és gyakrabban kellett volna kérdezni őket az egykori Komáromról, a hitközség mindennapjairól.
Harmincöt éves lettem az idén, s ebből húsz éve kísér a Hitközségi Híradó szerkesztése. Jöhetett érettségi, az egyetem, a munka, a PhD fokozat megszerzése, két
év Izraelben, házasság, munkahelyváltás, egy dolog mindig stabilan megmaradt,
a következő lapszámnak meg kell jelennie. Nem terveztük el, meddig készítjük
majd a kiadványt bátyámmal, Tamással. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Most itt vagyunk ezzel a 240-241. ünnepi duplaszámmal. Örüljünk ennek közösen, hogy
még mindig él és programokat szervez az 1791-ben alapított Komáromi Zsidó
Hitközség! A Menház idén 120 éves, s ebből az utóbbi 20 évet MI dokumentálhattuk a Híradó hasábjain! Köszönet minden munkatársnak és Önöknek,
OLVASÓKNAK! 
Dr. Paszternák András, szerkesztő
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öszönöm a Hitközségi Híradó 20
éves kiadását és azt, hogy húsz
éve hónaponként megkapom. A HH
nagyon érdekes, tartalmas, sok mindenre tálalok benne választ. Tisztellettel, Salom. 
Kende F. Csaba, Kassa
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Kardos Péter
főrabbi 80 éves
ájus végén ünnepelte 80. születésnapját Kardos Péter zuglói
főrabbi, az Új Élet főszerkesztője, aki
már többször volt vendégünk Komáromban. Közösségünk nevében ezúton
gratulálunk. Mazl Tov! Bis 120! 
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Gratulálunk dr. Miriam NeigerFleischmannak!

Faliújság

közelmúltban szerezte meg doktori címét a Héber Egyetemen irodalomból Komárom szülötte, Miriam Neiger-Fleischmann. Hitközségünk nevében ezúton is gratulálunk. Mazl Tov! 

 A KZSH-t, a HH-t és a Shalom
klubot támogatták: MUDr. Ivan
Kolin (Kassa), Ing. Földes Ondrej
(Pozsony) és anonimitásukat kérő
adományozók. Köszönjük!
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A tizedik dédunoka

I

zraelben megszületett Vajnorsky Teri néni 10. dédunokája. Az újszülöttnek és az egész családnak jó egészséget kívánunk! 

Nyertes pályázatok
yitra Megye Önkormányzata támogatásban részesítette a Menház 120. születésnapja alkalmából készülő kulturális programunkat. Köszönjük. 
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Kérjük a támogatását!
Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetõsége szerint támogassa a Komáromi Zsidó
Hitközség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetõnk felújítását.

rövid hírek

 A Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége elnöksége májusban
Érsekújvárott ült össze. Az elmúlt időszak eseményei mellett téma volt a biztonsági helyzet és a közösség jövője is.
Az ülésen a KZSH-t Pasternák Antal elnök képviselte.

 Pályázati támogatásokból tovább
bővült a Spitzer Béla Kiskönyvtár. A
nyári szünet után újra várjuk olvasóinkat!
 Májusban budapesti vendégeket köszönthettünk a Menházban Füzes Gábor és Klein Zsuzsa érdeklődve ismerkedtek meg közösségünk történetével.

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!

Támogatónk / náš sponzor:

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. Lapunk Önnek készült, kérjük ne
dobja el!
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TRADÍCIÓ

a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

Koncert a Menházban
osszú évek óta a Komáromi Zsidó
Hitközség is bekapcsolódik a várost megmozgató Komáromi Napok

H

programsorozatába. Idén a Klezmerész
együttes koncertjére telt meg a zsinagóga. A tradicionális zsidó zene dalla-

mait nem csak Észak- és Dél-Komárom
lakosai, de a távolabbról érkezett érdeklődők is nagy örömmel hallgatták.
Vendégeink a koncert előtt megtekinthették a Schnitzer Ármin Mikromúzeumunkat és a Menház folyosóján
található, állandóan bővülő, a hitközség mindennapjait bemutató fényképtárlatot. A várható eső miatt terveinkkel ellentétben nem a csodálatosan
zöldellő kertben került sor a koncertre. Reméljük jövőre újra szabadtéren
szól majd a zene a Menházban.
A világ számos pontján fellépő együttes második alkalommal varázsolta el a
komáromi közönséget. Köszönet a zenei élményért! 
PA

A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod
című pályázat értékelése
2015-16-os tanév tanulmányi versenyének pályázati felhívására főleg középiskolás diákoktól érkeztek
pályamunkák. Örömmel tölt el bennünket az, hogy első alakalommal
kapcsolódtak be a versenybe a komáromi Sulek Gimnázium tanulói. A
Nagyváradi Ady Endre Líceumból érkezett igényes pályamunka felkeltette
a bírálók figyelmét.
Az Ipolysági Gimnázium diákjai:
Farkas Viktória, Kucsera Judith és
Jablonsky Benjámin munkáiknak,
amelyek között található: rajz, grafika
és fotó, nemcsak találó címet adtak,
hanem értékelő szövegükben megmagyarázzák, hogy mit szeretnének
kifejezni, mire akarnak emlékeztetni.
Alkotásaikat könyvjutalommal érté-
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keljük, segítőjük Tóth Tibor tanár úr
munkáját szintén köszönjük.
A már említett nagyváradi pályamunka címe: Pusztulás és újrakezdés.
Készítői: István Zsuzsa és Horváth
Krisztina 196 képben mutatják meg
azt az utat, amelyet a nagyváradi emlékek megmentése bejárt a pusztulástól a zsinagóga csodálatos felújításáig.
Összefoglaló szövegük és plakátjuk segít eligazodni a témakört szemléletesen bemutató fotók között. Felkészítőjük Fazakas Gábor tanár. Mindhármuk munkáját köszönjük.
A Šulek gimnázium tanulója Bibiana Grolmusová által beküldött szívszorító fotó címe: Nehéz pillanatokban is tudunk mosolyogni. A kép a
megkülönböztető sárga csillagot bele-
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törődően viselő, mosolygó kisfiúkat
ábrázol. Ez a felvétel a Csendben című film forgatásakor készült.
Veronika Maťková a grafika és az akvarell technikáját ötvözte az egykori
neológ zsinagóga fotójának átrajzolásával. Mindkettőjük munkáját segítette Zuzana Hallerová tanárnő.
Minden résztvevő és segítőik munkáját köszönjük. Reméljük, hogy a jövőben is találkozunk majd velük és alkotásaikkal!
A tanulmányi verseny az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet támogatásával valósulhatott
meg. 

…fényt áraszt… a lélek melegét is átplántálja…
A 20 éves HITKÖZSÉGI HIRADÓ köszöntése
érségünk egyik legtekintélyesebb, legnagyobb múlttal rendelkező és mindig megújulásra képes közössége a Komáromi Zsidó Hitközség. Olyan
gyülekezet, amelyet végigszántott és elemeire bomlasztott az elmúlt évtizedek
viharos története. Ugyanakkor a XX. század utolsó évtizedének egyik jellegzetes mikro csodája a főnix poraiból újraéledő helyi zsidó közösség. Megrázó,
megdöbbentő, de talán nem meglepő történet az Önöké. Mélyen hívő emberként, rabbiként azt mondom: a Mindenható áldó kegyelme, mosoly-töredéke
lengi körül e kis közösség újjászületésének, revitalizációjának körülményét.

T

Mi az, ami lehetővé teszi, segíti e történéseket? Egy tántoríthatatlan család
rendíthetetlen hite és optimizmusa?
Két irodalmi csengésű névvel megáldott fiatalember elszántsága, reménye,
küzdeni akarása, céltudatossága? A történelmi változások üzenete?
Kérdések fogalmazódnak meg bennem, amelyekre egyértelműen hallom
a válaszokat. A bennem felgyülemlett
érzelmeket vetem most papírra, és –
szinte vázlatpontokban - foglalom öszsze napjaink közép-keleti valóságának
egy töredékét, a valóságos és virtuális
közösségek megszületésének konkrét
eredményeit.
A KZSH centrumként működik,
amely vonzza, egybefogja, irányítja a
közvetlen környezetében élők vallásos
életét, adott esetben világképét. Őrzi,
óvja és áhítattal vigyázza az elődök
építette templomot, melynek emlékét
imával szenteli meg a rendszeresített,
s már-már éledező-újjáéledő hagyomány. Múzeumában különleges
színárnyalatokkal ékesített áhítat uralja a néha kifejezetten varázslatosnak
tűnő múlt relikviáit.
Nagyünnepen és többször sábátkor
újból megtelik, a fohászoktól megszentelt ódon épület. Együtt tanulják
és tanítják a zsidó hagyomány alapjait.
A tradíció átöleli az ország minden városából érkező vendéget, s a térség
múltját kutató, s jelenét vizsgáló emberek vibrálásait is áthatja. Az OR-ZSE
végzettjei, hallgatói is hozzájárultak a
vallási élet felélesztéséhez, mivel a Tóra igéit olvasták, interpretálták a közösség tagjai számára. Kántoraink,
kántorjelöltjeink fohásza lélektől lélekig szól.
A Komáromi Zsidó Hitközség életében – legalábbis, ami a legújabb kori
történetét illeti - meghatározó jelentőségű, illetve súlyú volt - a „Menház”
elnevezéssel
elkészített - zsidó kulturális és közösségi központ honlapja. Létszámá-

ban - az ismert történelmi okok miatt
- jelentős mértékben megfogyatkozott, identitásában meggyengült közösségnek, illetve közösségi életnek
segítségére sietett a XX. század végének, illetve a XXI. század elejének
technológiája. És megszületett a Komáromi Zsidó Hitközség virtuális vál-

tozata. Így országhatárokon és földrészeken keresztül húzódik egy kis szlovákiai zsidó közösség útjának és jelenének értékelése. A magyar, szlovák,
angol és héber nyelvű honlap-változat
egy picit már a jövő felé szól, a jövő
ígérete.
Pont húsz esztendővel ezelőtt született meg a kulturális közösség központjának gondolata, amely az 1996ban felújított zsidó Menház épületében adott otthont a háború előtti háromból egyedüliként fennmaradt zsinagógának is. Külön figyelmet érdemel, hogy a közösség egykori neves
tagjairól elnevezett termekben teljességre törekvő képet igyekeznek nyújtani a zsidóság történelméről, szokásairól és kultúrájáról. Hadd említsem
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itt meg a Schnitzer Ármin Mikro-múzeumot, a Spitzer Béla nevét viselő kis
könyvtárt, a Pinchas Leb Frieden Oktatási Forrást, a Hitközségi Híradó online-ját, a különböző közösségek, testvér hitközségek információs bázisát is.
Iskolai emléknapokat tartanak Komáromban, Nagymegyereen, Párkányban, Dunaszerdahelyen, Marcelházán és így tovább, és így tovább… A
felnőttoktatásuk és tanár továbbképzési fórumuk a maga nemében szinte
teljesen egyedülálló, mintaértékű,
példaértékű. Befejezésül, szabadjon
egy személyes élményt megosztani az
olvasóval.
Érzelmi és baráti kapcsolataim
mintegy húsz esztendőre vezethetők
vissza. Többször voltam Komáromban
személyesen, és egyik alkalommal az
amerikai konzervatív mozgalom egyik
kiemelkedő személyiségének, rabbi
Arnold Turetskynek és feleségének látogatása koronázta meg komáromi vizitációinkat. Az azóta már elhunyt
nemzetközi hírű tudós és kiváló pedagógus Turetsky, egy sábátot töltött a
városban. Tórát olvasott, tanított, emberekkel beszélgetett. Magával hozta
az amerikai közösségek üzenetét és
szeretetét. Az ott elhangzott egyik prédikációjának utolsó mondatát idézem, amelyben Jeremiás próféta szavait citálta:
„Hang hallats zik a magasságokban. Ráchel s iratja gyermekeit, akik
már nincs enek...”
„S mégis törü ld le s z e me dből a
könnyeket, és ne legyen ajkadon több
s í rás , mert van jövője tetteidnek, van
jövője az utódaidnak”.
A néhai rabbi Turetsky által említett
jeremiási idézettel köszöntöm az olvasót, és kívánok a Komáromi Hitközség
összességének, idősebb és fiatalabb vezetőinek további alkotókészséget,
hosszú alkotó évtizedeket, legyenek
továbbra is képesek összefogni e térség zsidóságát és, mint a történelmi
sötétségben a fáklya, világítsanak,
szórják a derű, az optimizmus és mindenek előtt a Tóra világosságát, amely
nemcsak fényt áraszt, hanem egyben
a lélek melegét is átplántálja az arra
áhítóknak. 
Budapest, 2016. május 11.
Schőner Alfréd

Egy rendhagyó családtörténet
z ezredforduló előtti évek valamelyikén, egy nyári napon, az akkor 8–10
éves lányommal őseink sírja előtt álltunk Ipolyságon (Šahy). A holocaustban elpusztult rokonaink nevét olvasva a köveken a sírás kerülgetett. Eszter így
szólt rám: »Ne sírj, Apa!« Ekkor döntöttem el, hogy a később megírásra kerülő családtörténeti könyvemnek ez lesz a címe” – olvasható annak a kötetnek az
előszavában, amelynek megírását a szerző, a Budapesten élő Holló Iván akkor
még csak tervezte.
A majdnem 20 éves kutatómunka
Pár évvel ezelőtt az ipolysági Homoki
eredményeként született kötet 2013- temetőben járva, különösen megragaban jelent meg a szerző magánkiadá- dott két olyan síremlék felirata, amelysában. Levéltárakban kutatott, végig- re az ott nyugvók neve mellé felkerüljárta azt az útvonalat, ahol őseik meg- tek a holokauszt áldozatainak a nevei
fordultak, megkereste sírjaikat, ami is. Ezeket a feliratokat már több helyen
sajnos, nem minden esetben sikerült, is közöltem, először a 2010-ben megjemert akadt rá példa, hogy az egykori lent háborús emlékjelekről írt kötetem
temetőnek már nyomát sem találta.
holokauszttal kapcsolatos fejezetében.
Napjainkban a családfakutatásnak Az egyik sírkő eredetileg a szóban fornagy divatja van, számos kiadvány je- gó kötet szerzője dédszüleinek, a 67
lent meg már a témában, Holló Iván éves korában elhunyt Hirschberger Igmunkája azonban jelentősen eltér nácné született Faufeder Johannának
ezektől. Nem száraz adatokat közöl, ha- és a 85 évesen elhunyt Hirschberg Ignem szereplői sorsának bemutatásával nácnak a sírját jelölte, később erre vésemberközelbe hozza őket. A családtagok nem csupán a róluk készült családi
fényképeknek köszönhetően elevenednek meg, hanem a különböző hozzájuk kapcsolódó történetek által is, miközben egyfajta társadalomrajzot is kapunk a korról, amelyben éltek. A gazdag családi fotóanyagon kívül különböző, velük kapcsolatos dokumentumokat is közzétett a szerző, és sok síremlék
fényképét is tartalmazza a kötet.
Holló Iván a családja apai ágának
történetét a fellelhető anyakönyvek
segítségével a 18. század végétől napjainkig követi nyomon. Az anyai ág
bemutatását egy későbbi, külön kötetben tervezi.
A szerző ükapja – Hirschberg Joa- ték fel elpusztított közvetlen hozzátarchim – a Karlsbadhoz közeli Petscha- tozóik és rokonaik nevét is, így szinte
uban (Bečov nad Teplo) született egy családtörténet tárul a látogató elé:
1791-ben, üknagyanyja pedig a morFELNŐTTKORT MEGÉRT 7
vaországi Veľká nad Veličkou nevű te- NAGYSZERŰ GYERMEKETEK KÖlepülésen. Innen került a család, ZÜL 3 A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
Ószombatba (Sobotište), majd Nagy- ELŐTT MEGHALT. A FENNMARAsáróra illetve Garammikolára.
DÓ 4 VISZONT A HOLOKAUSZT
Összesen 10 gyermekük született, s ÁLDOZATA LETT. GÉZÁNAK ÉS
az idők folyamán a családfa ágai egyre MATILDNAK A NEVE E TEMETŐjobban szétágaznak. A leszármazottak BEN, HITVESÜK SÍRJÁN ÖRÖKÍaz Osztrák-Magyar Monarchia külön- TETT MEG. ÁLLJON VISZONT ITT
böző helyeire kerültek, jórészt azon- ÖRÖK EMLÉKÜL AZON KÉT FIAban az egykori Hont megye területé- TOK NEVE, AKIK FELESÉGÜKKEL
re. Egyaránt voltak köztük orvosok, ÉS 1-1 GYERMEKÜKKEL EGYÜTT
ügyvédek, sikeres vállalkozók, és több AUSCHWITZBAN PUSZTULTAK EL.
rabbi is. A társadalom hasznos tagjaiIPOLYSÁG KITÜNŐ ÜGYVÉDJE
kénk élték mindennapi életüket,
DR. HOLLÓ JÓZSEF (TOMPA,
amelynek a holokauszt vetett véget. A 1881. SZEPT. 19.)
túlélők és leszármazottaiknak egy réFELESÉGE HIMMLER ELZA
sze ezután kivándorolt Izraelbe.
(IPOLYSÁG, 1890. AUG. 4.)
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LEÁNYUK BRINZER GYULÁNÉ
HOLLÓ BARNA (IPOLYSÁG,
1910. DEC. 20.)
BRINZER MARIANNA ÉS ANDRÁS
(POZSONY, 1935. FEBR. 4. ÉS
1938. FEBR. 2.)
HOLLÓ OSZKÁR (EGEG, 1889.
MÁJ. 9.)
FELESÉGE HERCZ ANNA (CSÚZ,
1899. MÁRC. 11.)
FIUK HOLLÓ ENDRE (TOMPA,
1921. FEBR. 11.)
A másik, az 1929-ben tüdőbetegségben elhunyt dr. Reinhardt Zsigmond,
Hont megye főállatorvosának megrendítő felirattal kiegészített síremléke, amelyen a holokauszt szörnyűségeit túlélő a később Izraelbe kivándorolt fia, Bandi örökítette meg elpusztított szerettei emlékét:
Itt nyugszik
REINHADRT ZSIGMOND
megh. 1929. okt. 14-én jomkipur
napján eltöltött életének 67-ik évében.
Nem nyughatik mellette asszonya, az
anyák és feleségek tündöklő mintaképe
HIRSCHBERG MATILD, sem akikben annyi öröme volt: lánya MAGDA és
veje KNAPP ARTUR, sem emlékét hűn
tisztelő menye SZAUER Loli és az a kis
angyal sem, akit földi életében nem ismert, de akit talán ő küldött nekünk,
hogy 12 rövid évig bearanyozza életünket: a mi kicsi PANNIKÁNK.
MÁRTYRSORSUK ÖRÖKKÉ LÁNGOLJON A VILÁG LELKIISMERETÉBEN!
A kötetben megtalálható a síremléken felsorolt áldozatok fényképe, valamint a kis Pannika által írt levél részletének fénymásolatát is.
Holló Iván kötete nem tudományos
mű, hanem egy személyes hangvételű
családtörténet, amellyel a természetes
halállal, majd a zsidóságuk miatt a magyar nemzetből kitagadott, s meggyilkolt családjának állított emléket. Ez a
családtörténet azonban dokumentumgyűjtemény is egyben, a kutatók számára egy igazi kincsesbánya, ezért is tartottam fontosnak, hogy felhívjam rá a figyelmet. A szerzőnek köszönhetően egy
nagyon fontos adalékkal lett gazdagabb
a kelet-európai zsidók történetének irodalma. Magam is nagy haszonnal forgattam. Kíváncsian várom a folytatást,
a család anyai ágát bemutató kötetet!
(Holló Iván: Ne sírj, Apa! H.n.: Szerzői
kiadás; BIRO family Nyomda és Könyvkiadó 2013, 315 p., ill.)
L. Juhász Ilona

Tanszéki est a Selye János Egyetem Történelem
Tanszékén
történelem tanszék keretén belül
működő, Selyetöri társulás V. Tanszéki estjét tartotta, melynek témája
Schnitzer Ármin főrabbi tevékenysége
volt. A téma közelebb hozása érdekében a hallgatók először bővíthették a
zsidósággal kapcsolatos ismereteiket. A
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szervező, Bencze Dávid moderálásával
meghallgathatták: Riszovannij Mihály
előadását, megtekinthették a komáromi hitközség történetét bemutató utazókiállítást, majd
Riszovannij tanár úr részleteket olvasott fel az általa magyarra fordított Zsi-

dó kultúrképek, az életemből, című
könyvből. A hallgatók aktívan bekapcsolódtak, érdekes kérdéseket tettek
fel. A hosszúra nyúló kellemes beszélgetésen részt vett Pasternák Antal, a
hitközség elnöke és felesége is. 

Búcsú az ékszerdoboz egyik őrzőjétől
Lusztig József emlékére
gy Budapestről induló csoport tagjaként vettünk
részt az izraeli Cfátban található Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma által szervezett
többnapos konferencián 2005 februárjában. Hatalmas
élmény volt, tizenegy év szünet után visszatérni a Szentföldre, megismerni a csodálatos északi kisvárost és a még
különlegesebb kiállítóteret. A Lusztig házaspár szívélyessége, az általuk létrehozott és gondozott tárlat mély nyomot hagyott bennünk. Olyan volt ez a néhány terem számunkra, mintha egy ékszerdobozba léptünk volna. A komáromi és környékbeli zsidó közösségekkel kapcsolatban számos emlékre bukkantunk.
Egy évvel később, Birthright utam egyik ebédszünetében ugrottam el a múzeumba, ahol a Lusztig házaspár,
fiukkal, Ronival ismét nagy örömmel köszöntött. Lenyűgöző volt látni, hogyan bővül szinte napról napra a gyűjtemény.
Pár évvel később az Élet menete csoportjával kerestük
fel a helyet, s 2010-ben a Komáromi Zsidó Hitközség csoportja sem térhetett haza Cfátról anélkül, hogy ne tette

volna tiszteletét a magyar zsidóság emlékházában. Utoljára izraeli kutatóéveim alatt jártam Lusztigéknál. Egy
nanotechnológiai konferencia szünetében sétáltam el az
ékszerdobozhoz.
Pár napja jött a szomorú hír, Lusztig József örökre távozott. Nem mutatja be többé büszkén a tárlatot a betévedő, messzi földről érkezett látogatóknak.
Van egy film, amelyet minden vendégnek levetítenek
Cfáton, az utolsó, személyes gondolatok arról szólnak,
hogy „Lusztigék letették a hátizsákjukat a településen,
családot és múzeumot alapítottak”. Lusztig bácsi elment,
de amit feleségével és támogatóikkal teremtett, az a bizonyos hátizsák, mely a cfáti ékszerdobozt rejti, még nagyon sokáig velünk marad! A család, a múzeum közösségének gyászában osztozunk. Lusztig József emlékét,
komáromi látogatásának pillanatképeit megőrizzük! 
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JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT
Győrnek újra van állandó rabbija
Beszélgetés Totha Péter Joellel
otha Péter Joel-nek hívnak. Vidéken nőttem fel és egészen 26 éves koromig
a Balaton mellett éltem. Ezután kerültem Budapestre, majd kis időre Miskolcra és ismét Budapestre. 2000-ben alijáztam, egy év négy hónap után visszajöttem Magyarországra mert édesanyám halála után édesapámat nem akartam
egyedül hagyni, de volt egy másik indok is, akkor már elkezdtem a Rabbiképző
Zsidó Egyetemet, csábító volt a gondolat, hogy egyszer ott végezhetek.
Vannak az emberben olyan gondola- kem nagy segítség, támasz volt. Aztán a
tok, mi lett volna, ha másképpen dön- másik ilyen hely a Bethlen tér, 1998tök, és ott maradok, de ez az amire úgy- ban mentem le először imádkozni
sem kapunk soha választ. Most itt va- oda, elvarázsolt a hely atmoszférája és
gyok, és itt végzem a feladatom.
elsősorban Rabbija. Deutsch Róbert főrabbi úr személyisége, hitelessége, baMi vezetett a rabbinikus pályára?
rátsága nagyon sok erőt adott. Az,
Tulajdonképpen, amikor jelentkez- hogy tavaly mindkét számomra fontos
tem az egyetemre vagyis én a főiskolá- rabbit, barátot, elveszítettem mindenra, akkor ilyen gondolat nem is volt képp nehéz időszak volt. Pótolhatatlan
bennem. Számomra a rabbi, egy veszteség. (Zichrono livracha ) A Páva
olyan ideál, egy olyan személy, aki utcai körzetbe kerültem, miután Polminden tekintetben vezető és nem- nauer Sándor külföldre ment rabbicsak a zsinagógában az hanem a sze- nak, sok szép emlék és botladozás helymélyes életben is. Ezért, mivel van egy színe volt ez számomra. Nyolc év,
képem arról, hogy nekem mi a Rabbi amelyben létrejött egy közösség, minmeg sem fordult a fejemben az, hogy den héten péntek estével, szombat délrabbiképzésre jelentkezzem. A felvé- előttel, ünnepekkel. Hetente megjeleteli során, amelye nagyon készültem, nő újsággal, csodálatos találkozások
minden létező könyvet nemcsak elol- helyévé vált, mély barátságokkal. Itt
vastam, hanem szinte bemagoltam, ta- volt az első brit milá, bar micva, kántor
lán egy olyan képet tudtam magamról koncert, amit levezettem rabbiként és
bemutatni, amely alapján lehetőséget persze a szomorúságé is, amikor körkaptam arra, hogy az akkor indult zetünk kedves tagjaitól kellett végleg
rabbiképzés nulladik évében tanul- elbúcsúznom.
hassak. Ott maradtam és nyolc év
után rabbidiplomát szereztem. Nem
Mik a rabbi legfontosabb feladatai a
mondom, hogy könnyű volt, voltak Magyar Honvédségnél?
buktatói, de igen sok szép év, amely
2009-ben kerültem a Magyar Honmindig is emlékezni fogok.
védséghez, mint tábori rabbi. Frőlich
Róbert országos főrabbi úr vezetése
Melyek voltak eddigi működésed leg- alatt már előtte is besegítettem a tábori
főbb állomásai?
rabbinátus munkájába, míg aztán egyAz első állomása az életemnek a leg- szer leültünk beszélgetni arról, hogy mi
szebb is egyben, az a Hunyadi tér volt. lenne, ha eljönnék és immár ténylegeEgy olyan rabbi mellé kerültem, mint sen a honvédség kötelékében végeznék
tanuló, akit én nagyon megszerettem, feladatokat. Boldogan mondtam igent.
aztán ő is engem. Domán István főrab- Soha nem gondoltam arra, hogy egybiról beszélek. Olyan rabbi volt, aki szer vezetője leszek a Rabbinátusnak.
szinte fiaként szeretett. Nem voltak kel- Miután Robi nyugállományba vonult,
lemetlen kérdések, mert mindennel vettem át az intézmény rabbi funkcióhozzá tudtam fordulni, a maga sajátsá- ját. Nem mondanám, hogy könnyű
gos humorával, korát meghazudtoló fi- volt, mert számos kihívásnak kellett hiratalos szemléletével egyedülálló tanító- telen megfelelni. Ebben is nagy segítmesterem volt. Számomra feleségével, ség volt, amit Robitól tanultam. Miután
Katival egy olyan erőt adtak, amely ne- sorkatonai szolgálat már nincs a hon-
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a régió oldala
védségben, a lelkészi szolgálatok feladatai is változtak. Természetesen az
ünnepeket megtartjuk, nagy hangsúlyt
fektetünk az ismeretszerzésre, illetve a
zsidó katonák és munkaszolgálatosok
emlékhelyeinek karbantartására, felújítására és emlékük megőrzésére. Ehhez
minden segítséget megad a HM vezetése. A Holokauszt 70 évfordulója során egy vándorkiállítást indítottunk útjára, ahol szinte az összes honvédségi
laktanyába és művelődési házba elvittük bemutatni, milyen is volt a magyar
zsidóság az 1848-as szabadságharctól, az
I. világháborún át a gyalázatos és felfoghatatlan tragédiáig, a holokausztig.
Ezzel párhuzamosan emlékutakat indítottunk Auschwitzba. Csak az emlékévben több mint 700 honvédségben dolgozó katonát és civil személyt vittünk el
erre a megrendítő, szomorú útra. Adtunk ki könyvet rendezünk tárlatokat
és könyvbemutató beszélgető esteket.
Azt mondhatom, munka az van. és jól
teljesítünk.
Nemrég Győrbe kerültél. Milyenek
az első tapasztalataid?
Győrbe nem most kerültem, 2008-tól
jártam tanítani, előadásokat tartani és
bizonyos ünnepeket megtartani az akkori körzetem, a Páva utca mellett.
Győrben nagyon sok szeretetet és megbecsülést kaptam kezdetektől fogva.
Ezt hálásan köszönöm. Amíg itt vagyok,
próbálom minden tudásommal segíteni a közösséget abban, hogy minél
szebben megtudjuk tartani az ünnepeket, és a Sabeszt. Nem gondolnám,
hogy ebben bárki utamba tudna állni :)
Mik a terveid? Hogyan látod a vidéki
zsidóság jövőjét?
Tervem egyszerű, csak a lassú, de következetes építkezés, nem azt nézem,
hányan vagyunk, hanem azt, hogy amíg
egy zsidó is van, aki tanulni akar, azt tanítani kell. Amíg van szándék arra,
hogy imádkozzunk, addig imádkozunk. A hagyományaink szerint Mojse
Rabenu egy bárány után ment, mikor
megszólította az Ö.való, én azt tanulom
ki ebből, hogy nekünk egy bárány
után is utána kell menni, hogy hallja a
Tóra szavát. 
PT

EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
51. fejezet
Csizma az ablakban, avagy jön-e
a mikulás Ramat Ganban?
(2011. december 5.)
zaz inkább cipő, hiszen Tel-Avivba
nem hoz magával csizmát még egy
posztdoktor sem. Harminc éven át
olyan kultúrkörben töltöttem a dec-
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amikor egykori témavezetőm, néhány
kutató és a laboráns nénik apró csoki
mikulásokkal lepték el december 6-án
reggel az íróasztalainkat a Kémiai Kutatóközpontban.
Kitettem hát most is a cipőmet, bár
errefelé nem roskadoznak mikulásoktól az élelmiszerboltok polcai, nincs karácsonyi dekoráció, így kicsi az esélye,

3-4 évesen mondtam a Béke Utcai
Alapiskola szakszervezeti mikulásának,
s amely hatására megjövendölte, egyszer még agronómus lesz belőlem.
Hull a hó, hull a hó,
lesz belőle takaró,
ráborul a vetésre,
hogy a fagytól megvédje.
Vastag hóbunda alatt
kenyérmagvak alszanak,
puha ágyban telelnek,
s kikeletkor kikelnek.
(Várnai Zseni: Hull a hó)
Hol vannak azok az idők, amikor
csak a mikulászacskóban látott az ember mandarint és amerikai mogyorót,
vagy a Tuzexben kapható hupikék
törpikéket. Azt hiszem, most csak akkor lesz mandarinom, ha elmászok az
Uziel utcai zöldségesig, hazafelé megfeledkeztem e tradicionális december
5-i csemegéről.
Sokáig tényleg hittem e “titokzatos”
alak létezésében, s a mai napig nem értem, ha mindenki ott ült anno a tv
előtt a szobában, akkor ki csöngethetett be, s hogy kerültek a csomagok a
cipőinkbe? Megfejthetetlen talány,
amelyre még így doktori fokozattal
sem találok magyarázatot. Reggelre
meglátjuk, jön-e a Mikulás Ramat Ganban. Ha a Mikulás nem jön, remélem,
legalább Gombóc Artúr hoz egy kis
csokoládét útban Afrika felé.

ember ötödikéket, ahol este mindig
csempészett valami finomságot a piros
ruhás, nagy, ősz szakállú bácsi a kipucolt lábbelimbe. Arról nem is beszélve,

hogy a rénszarvasszán leereszkedik ma
este a Hamelech Josef utcában.
Tegnap a Facebookon sikerült kideríteni, melyik is volt az a vers, amelyet
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(2011. december 6.)
A tegnap este feltett “tudományos”
kérdésre megszületett a válasz: a Mikulás Ramat Ganba is ellátogatott.
Igaz nem egy piros csomagot, hanem postai küldeményt hagyott hátra.
Állította valaha valaki, hogy csak csokival töltött műanyag zacskót vagy virgácsot hozhat?
Az apró ajándékok mellett több
hasznos dolgot is becsomagolt Télanyu
és Télapu. Többek között egy pihe-puha tyeplákit (szlovák- melegítő, jogging, susi, mackóruha). Jól jön majd ez
a kétrészes ruhadarab a téli, otthon töltött estéken, napokon. Persze már modernebb, mint a 80-as évek kék vagy fekete tornaórai melegítője az oldaláról
nélkülözhetetlen fehér csíkokkal.
A 80-as évek derekán Komáromban
arról különböztethettük meg a helyieket a Magyarországról érkező turistáktól, hogy az előbbiek tyeplákit, az utóbbiak susty(ny)ákit hordtak. 
Folytatjuk

STETL

a Hitközségi Híradó kulturális oldala
nekünk kell majd eltakarítani. Hihetetlen, mennyire emberségesek lesznek a németek a közelegő vereség előtt.
Nem tudom, hogy másnap vagy harmadnap volt-e, hogy
felszálltunk a nyitott vagonokra és egy napi utazás után a célunkhoz értünk. Tudom azt, hogy ez alatt nem ettünk semmit, de az éhség evett minket. Csak a mi vagonunkból még
három hullát kellett kidobnunk. Megérkeztünk. Ismertem
a helyet, emlékezem a bűzre. Két hónap után ismét itt voltunk a bergen-belseni állomáson.
Az utat alig voltunk képesek végigvánszorogni. A Volksturm őrség vénei sem voltak sokkal jobb állapotban, dacára
annak, hogy a legtöbbje vásárolt kenyeret a vonatállomáson.
Azoknak a száma, akik az utolsó métereket négykézláb tették meg a duplája volt, mint az első látogatásunkkor, de csak
azt lőtték le, aki fekve maradt, hogy ne kelljen sok holttestet
becipelni. Így is volt valami tizenöt. Nem mintha valaki számolta volna. Nagy örömükre a kapuban az őrségünket hazaküldték. Úgy látszik, nem akarták kitenni az érzékeny lelküket annak a látványnak, amely a kapun belül tárult volna
a szemük elé: a német-náci műalkotások csúcsa, Bergen-Belsen, 1945. április harmadikán.
Ha az előző „látogatásunk” alkalmával úgy jellemeztem ezt
a helyet, mint a poklot, akkor ez most a pokol aljának a legalja volt, német származású ördögök rendezésével és vezetésével. Az „Appelplatz”, amely a múltkor üres volt és tiszta,
most élő és halott csontvázakkal volt tele. Az élők meg-megálltak a szükségleteik elvégzésére, voltak közöttük olyanok is,
akiknek sikerült a nadrágjukat lehúzni előtte és voltak olyanok is, akik fel tudtak kelni utána. A tífusz, és az éhség arra
kényszerítette az embereket, hogy az üres gyomrukat vízzel
töltsék meg – már amikor volt víz – csak azért, hogy legyen
benne valami. Ennek a következménye majdnem azonnali
volt: ami fent bement, lent kijött. A barakkok melletti nedves földön egy pár fűszál dugta ki a fejét, ezeket rögtön lelegelték. A barakkok nem voltak tele, de nem voltak üresek
sem. Halottak és haldoklók feküdtek szétszórtan és olyanok,
akiknek nem volt erejük vagy kedvük felkelni a szükségleteik elvégzésére. Odamentem a kápónkhoz, Pintérhez, hogy
szervezzen meg minket arra, hogy egy barakkot kiürítsünk
magunknak, de teljesen kétségbeesett és apatikus volt, nem
volt képes semmire. Végül Tibivel és még egy pár fiúval,
akikkel még lehetett beszélni, összeálltunk, kivittük a halottakat, a helyükre fektettük a haldoklókat és így kiürítettünk
egy sarkot magunknak az alvásra. Tibi ajánlotta, hogy a szalmát is dobjuk ki, miután a sarkunkat egy kicsit felsepertük,
pokrócokat terítettünk a szalma helyett – volt elég – és ezeken feküdtünk. A régiek mesélték, hogy kenyeret már egy
hete nem kaptak és két napja levest sem.
Másnap reggel láttuk, hogy két-háromszáz méterre a barakkoktól egy csoport olasz és angol hadifogoly dolgozik. Egy
ötvenszer ötvennagyságú több mint két méter mélységű gödröt ástak. Csak ezek mellett volt S.S: őrség, nem azért, hogy
rájuk vigyázzanak, hanem azért, hogy a zsidók nem menjenek oda, ételt koldulni. Még őrjárat sem volt, az őrség csak a
külső őrtornyokon volt látható. Üres gyomorral mentünk
aludni, már nem is számoltam, mikor ettünk utoljára. 

Feuerstein Azriel:

KELJFELJANCSI
15. fejezet 6. rész
jövő nemzedékek okulására itt részletezem a dolgokat.
Mikor megérkeztem, mindjárt észrevettem, hogy a régi
elkényeztetett foglyok darabokat tépnek a középső papírzsákból, WC papírnak. Ehhez tudni kell, hogy a cementzsák
három rétegből áll: a kintiből, amely sáros és piszkos, a bentiből, amely cementes és ezért alkalmatlan, és a középsőből,
amely tiszta. Természetesen, mint minden, a zsákok elszakítása is tilos volt, de meg lehetett kockáztatni, ha nem vették
észre. A nyirkos alagútban jó hideg volt, tehát kivettem egy
üres zsáknak az egész közepét, kivágtam belőle egy-egy nyílást a fejemnek és a két karomnak, felvágtam elől és felvettem az ingem alá melegítőnek, mert a papír nagyszerűen szigetel, mindjárt megkönnyebbültem és jobban éreztem magam. Ti most biztosan azt hiszitek, hogy ez a találmány. Á,
dehogy! A szakmány végén le kellett, hogy vegyem a papírzsákot, nehogy meglássák, hogy elloptam. A zsák majdnem
elindult magától, tele volt tetűkkel, akik a családjukkal, unokatestvéreikkel és a család harmadik nemzedékével együtt a
zsákra vándoroltak és ez volt a megkönnyebbülés oka. Az
igazság kedvéért, meg kell jegyeznem, hogy a tömeges kivándorlás ellenére, elég tojást hagytak ott, hogy az utókor
biztosítva legyen. Ezt a patentet, íme, itt átadom a hálás utókornak, de megőrzöm a feltalálói jogaimat. Öt éjjel dolgoztunk ott és az utolsó éjjelen alig volt több, mint húsz-harminc tetű a zsákon, fellélegeztem. Az utóbbi napokban már
csak egy negyed kenyeret kaptunk, minden „cúlág” nélkül
és a leves is sokkal gyengébb lett, már nem kaptuk azt a levest, mint a régiek. Másnap már reggel tízkor kivertek az
ágyból, ne felejtsük el, hogy reggel nyolcig dolgoztunk, és ismét úton voltunk. A régieknek sikerült elintézniük, hogy elvigyenek onnét. Tibi is, én is, nagyon fáradtak voltunk
ugyan, de mégis jobban éreztük magunkat, mint amikor
megérkeztünk, mert a nehéz éjjeli munkáért, legalább kaptunk valami ennivalót. Az őrségünk ezzel szemben el kezdte
érezni a korát, Gruber is befogta a pofáját, botladozott és
hátra maradt, csak kár, hogy nem volt, aki főbe lője.
Azt hiszem, hogy aznap alig mentünk többet, mint tíz kilométert és egy szabadban töltött, esős éj után ismét üres hassal
ébredtünk fel. Az őröknek még maradt valami abból, amit útravalónak kaptak, de ők is éhesek voltak, tudták, hogy amíg a
célunkhoz érünk, nekik sincs sok esélyük, hogy valami ennivalóhoz jussanak, úgyhogy veréssel ösztönöztek bennünket sietésre. A közeli faluban két könnyen sebesült S.S. katona csatlakozott az őrséghez, ezután ők voltak azok, akiknek a csoport
végéről való lövéseinek a hangja adott okot arra, hogy ne maradjunk hátra. Úgy látszik, voltak még csoportok előttünk,
mert lépten-nyomon láttunk az útszéli árkokban heftling ruhás, véres csontvázakat. Ezek az utak is tele voltak menekülő
németekkel, akik már nemigen tudták, hová akarnak elérni,
érdekes volt hallani, mint vélekednek egyesek most arról,
amit látnak. Ha eddig főleg azt hallottuk, hogy: „Saujude”,
most sokan kiköptek, és azt morogták, hogy szégyen és gyalázat, hogy viselkednek, még ezeknek a hóhéroknak a piszkát is

A
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Löwinger Manci szakácskönyvéből
Unalom és étvágy
ülföldi kutatók próbáltak választ találni a következő kérdésre: van-e öszszefüggés az étvágy és az unalom között. Három csoport vett rész a kutatásban, egyik csoport sem tudott a másikról. A csoportba tíz résztvevő volt,
akik két kérdésre válaszoltak: 1. Milyen ételeket kedvelnek? és 2. Milyen ételeket nem ennék meg semmiképen?
port csak kiszabott mennyiségű filmet
nézhetett videón, csökkentett számú
sporteszközük volt, ők is hozhattak két
könyvet és két folyóiratot. A harmadik
csoportban két sporteszköz volt, a tagjaik hozhattak négy könyvet és négy folyóiratot.
Két hét után a következő eredményeket találtak. Az első csoport tagjai a kedvelt élelmiszernek a legtöbbjét elfogyasztották, de hozzá se nyúltak a nem
kedveltekhez. A második csoportban elfogyott az összes kedvelt étel és egy kevés a nem kedveltből. A harmadik csoportban elfogyott az összes kedvelt étel
és a kutatók meglepetésére a nem kedvelt ételt is teljesen elfogyasztották.
A kutatók következtetései érdekesek,
sokat lehet belőlük tanulni az emberek
étkezési szokásáról. Szerintem a legérA csoportokat két hétre három ha- dekesebb az a következtetés, hogy
sonló helyre vitték az alábbi körülmé- mindannyian sokszor unalomból
nyek közé. Mindegyik csoport kapott eszünk, és ha az unalom hosszadalmas,
két hétre bőven élelmiszert, volt benne kibírhatatlan, akkor a nem kedvelt éteolyan, amit kedvelnek, és olyan, amit lek is kedvenccé változnak, miután az
nem.
unalmas időszak elmúlik, sokszor visszaAz első csoport tagjai kaptak számító- térünk a nem kedvelt ételekhez és már
gépet, de azon csak filmeket és játéko- megkedveljük azokat. Innen próbálnak
kat lehetet találni. Sporteszközöket min- tanácsot adni azoknak a szülőknek, akik
den résztvevő hozhatott magával. Még panaszkodnak, hogy gyerekeik nem szekét könyvet és két folyóiratot, amelyeket retnek ilyen vagy olyan ételeket. A kutaegymás között cseréltek. A második cso- tók szerint minden az időzítéstől függ.
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Ha akkor kínáljuk a nem kedvelt ételt,
mikor a gyerek mással van elfoglalva,
például siet vissza a számítógéphez, akkor eredménytelen lesz a próbálkozás,
de ha „üres“ órában kínáljuk, akkor talán sikerünk lesz.
Ismert, hogy a gyerekek és sokszor a
felnőttek sem szeretik spenótot. Hiába
próbáltak minden eszközt bevonni, például a híres Amerikai Popeye című sorozatot, amibe gyerekeket próbáltak rábeszélni spenótfogyasztásra. A mai
trend több zöldség és gyümölcs fogyasztása, főleg vitamingazdag ételek szorgalmazása talán visszahozta a spenót dicsőségét, a következő recept próbálja kijavítani a spenót eddigi rossz hírnevén.
Spenót fasírt 2 változatban:
húsos és tejes
Hozzávalók: 1/2 kg spenót apróra
vágva. megfőzve, leszűrve, 2 tojás, 1
közepes hagyma reszelve, 1-2 cikk fokhagyma, 2 evőkanál olaj, kis só, bors,
szerecsendió ízlés szerint, 1 kis beáztatott zsemle. A húsos fasírthoz 1/2
kiló darált hús, csirke vagy pulyka. A
tejes fasírthoz 20-25 dkg reszelt sajt és
sós túró. Lehet bele keverni különböző izű sajtokat.
Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük, 30 percig pihentetjük. Forró
bő olajban kisütjük. Mind a kétféle fasírtot párolt rizzsel vagy sült krumplival és salátával tálaljuk. A tejes fasírt
jól illik Shávoutkor, mikor tejes ételeket szokás kínálni. 
Dr. Orna Mondschein

Zsidó tudományok Olmücben
Beszélgetés Visi Tamással
992 és 2000 között tanultam az ELTE-n hebraisztikát, filozófiát, és történelmet. 1998 és 2000 között az MTA judaisztikai kutatocsoportjának segédmunkatársa voltam, és az ELTE hebraisztika tanszékén tanítottam bibliai
hébert, Misnát, valamint középkori héber filozófiát.
2001 és 2006 között a CEU közép- terdiszciplináris, ami azt jelenti, hogy
kortudományi tanszékén tanultam. történelmet, irodalmat, vallást, filozóDoktori disszertációmat 2006-ban véd- fiát, és nyelveket (héber, jiddis, arámi,
tem meg. Ugyanezen év szeptemberé- arab) egyaránt magában foglal. A
től főállásban az olomouci Palacky hallgatóknak el kell végezniük bizoEgyetem judaisztikai tanszékén taní- nyos számú kötelező tanegységeket
tok. 2012-ben négy hónapig a Héber (többek között minimum két szemeEgyetemen dolgoztam egy kutatócso- szter hébert), de ezen túl választhatport tagjaként. Ugyanebben az évben nak öt szakirány közül, amelyekben
habilitáltam a Palacky Egyetemen és elmélyedhetnek. Szakirányaink a köazóta docensként dolgozom ott.
vetkezőek: zsidó történelem, zsidó nyelvek, zsidó vallás, filozófia és kultúra,
Hogyan kerültél Budapestről Ol- morvaországi zsidóság, és Izrael törtémücbe?
nete és kultúrája.
2000-ben, amikor az ELTE-n tanítottam egy vizsga alkalmával másképp ítéltem meg egy hallgató teljesítményét,
mint főnököm, Komoróczy Géza professzor, és a nézeteltérés miatt retorziókkal kellett szembenéznem. A kérdéses hallgató Komoróczy Szonja Ráhel,
vagyis Komoróczy Géza lánya volt. A
történtek annyira felháborítottak, hogy
amikor a szerződésem lejárt az év végén, távoztam Komoróczy tanszékéről,
és a CEU-ra jelentkeztem. Ahogy doktori tanulmányaim a végéhez közeledtek, megkerestek a Palacky Egyetemről,
hogy volna-e kedvem a most alakuló judaisztikai tanszék munkájában részt
venni. Volt hozzá kedvem.
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Mióta lehet a helyi egyetemen judaisztikát tanulni? Kik az intézet névadói?
2006 szeptemberében indult az MA
programunk, és három éve már BA
programunk is van. Az intézet névadói, Kurt Schubert és Ursula Schubert
intézetünk alapításához nyújtottak segítséget. Kurt Schubert (1923-2007) a
bécsi egyetem judaisztikai tanszékének
alapítója és karizmatikus tanára volt.
Végrendeletében (2007-ben hunyt el)
tanszékünkre hagyta könyvtárát. Felesége, Ursula Schubert (1927-1999),
művészettörténész, a korai keresztény
és zsidó művészet kapcsolatait kutatta.
Milyen szakokat lehet jelenleg választani?
A mi intézetünknél egy szakot, judaisztikát lehet tanulni, de azt BA és
MA szinten is lehet. A tantervünk in-

Milyen nyelven folyik az oktatás?
Mekkora létszámmal működik az intézmény?
Az órák nagy része csehül, kis része
angolul folyik. Ami engem illet, a héber szövegolvasás órákat inkább csehül tartom, egyéb szemináriumokat és
előadásokat viszont angolul. Dolgozatot, házi feledatatot, csehül, szlovákul,
és természetesen magyarul is elfogadok. Hallgatóink jelentős része Szlovákiából származik. Vannak nemzetközi
diákjaink is, volt már Magyarországról
is vendégdiákunk. A hallgatók száma
évről-évre változik, átlag nyolc-tíz hallgatónk van évfolyamonként a BA programon és öt-hat az MA programon.
Tapasztalataid szerint hol helyezkednek el az ott végzettek?
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Végzett hallgatóink jelentős része
változatos foglalkozásokat űzn: van aki
nyelviskolában tanít, van, aki izraeli
cég szlovákiai képviseleténél dolgozik,
van, aki kulturális programokat szervez, van, aki múzeumban dolgozik,
van, aki izraeli szoftverfejlesztő cégnél
helyezkedett el. Néhány végzősünk pedig tudományos karriert választott, és
doktori programokon tanulnak, egyikőjük elvégezte az oxfordi egyetem judaisztikai programját is és most Londonban tanul.
Van-e együttműködés a helyi hitközség és az intézet között?
Kiváló viszonyt ápolunk a helyi hitközséggel. Több téren rendszeresen
együttműködünk, például hallgatóink
gyakran résztvesznek a hitközség által
szervezett programokon, és amikor
külföldi vendégeink vannak, például
konferenciák alkalmával, a hitközség
biztosít számukra kóser étkezést. Egyetemünk épülete nagyon közel van az
egykori olomouci zsinagóga helyéhez,
amit 1939. március 15-én a német
megszállást követően gyújtottak fel a
nácik. A zsinagóga helyén ma parkoló
van, de néhány színes üvegablak megmaradt az eredeti épületből. Az egyik
ilyen üvegablakot a hitközség kölcsönadta nekünk, jelenleg könyvtárszobánk a zsinagóga helyére néző ablakát
díszíti.
Milyen fejlesztési tervek vannak a jövőre nézve?
A tanítás mellett kutatási projektekkel is foglalkozunk. Kiemelten kezeljük a morvaországi zsidóság történetét
és kulturális hagyatékát, amely a megérdemeltnél jóval kevesebb figyelmet
kap a túlságosan is Prága-központú
csehországi és nemzetközi szakirodalomban. Az egyik ilyen projektunk keretében mintegy tíz morvaországi zsidókkal kapcsolatos középkori és koraújkori héber és jiddis szöveget közöltünk cseh fordításban, nagyrészt
olyan szövegeket, amelyeknek még a
létezéséről sem tudott korábban a legtöbb cseh történész, például egy hosszú beszámolót az 1774-es holešovi
vérvádról. A jövőben is szeretnénk folytatni e kutatásokat, további forrásgyűjteményekkel és monográfiákkal
ápolni a morvaországi zsidóság hagyatékát, és beépíteni azt a cseh tudományos életbe és közgondolkodásba. 
PT

Obnovili synagógu v Lučenci
Rozhovor s Tomášom Belkom, riaditeľom organizácie LUKUS
ozpočtová organizácia LUKUS bola zriadená Mestom Lučenec 18.3.2014.
Predmetom jej činnosti je spravovanie zvereného majetku Mesta Lučenec, a
to konkrétne budovy synagógy v Lučenci a budovy starej radnice na Ul. Dr. Herza v Lučenci. Venovať sa má tiež organizovaniu festivalov, koncertov, výstav, prehliadok, iných spoločenských akcií, súťaží v oblasti kultúry a pod.
V roku 2014 mala lučenecká radnica, predkladanie žiadostí o nenávratný fiako vlastník nehnuteľnosti synagógy, nančný príspevok v rámci Regionálnezáujem o záchranu tejto národnej kul- ho operačného programu. Cieľom výtúrnej pamiatky. Na jej rekonštrukciu zvy bola revitalizácia významných nechcelo mesto získať prostriedky zo využitých alebo nevhodne využitých nezdrojov EÚ, aby mohla slúžiť ako mul- hnuteľných pamiatok. „V rámci tejto
tifunkčné kultúrne a spoločenské cen- aktivity sa Mesto Lučenec bude uchátrum. Ministerstvo pôdohospodárstva a dzať o nenávratný finančný príspevok
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rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Regionálny
operačný program vyhlásilo výzvu na

do výšky 2 490 000 eur na projekt Prestavba synagógy na multikultúrne priestory,“ informovala v tom čase Mária

Bérešová, hovorkyňa mesta Lučenec.
„V pokyne pre prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je však
podmienka vytvorenia rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie Mesta, ktorej musí
mať zverený do správy majetok Mesta, s
vkladom tohto majetku do katastra nehnuteľností. Tieto dokumenty sú povinnou prílohou žiadosti o NFP,“ uvádzalo sa v dôvodnej správe materiálu k predmetnému zastupiteľstvu.
Povinnou náležitosťou Zriaďovacej
listiny bol aj názov tejto organizácie.
Poslanci napokon schválili jeden z návrhov a to LUKUS – Lučenské kultúrne a umelecké stredisko.
Ak by Mesto NFP nezískalo, mala byť
táto organizácia do 30 dní zrušená.
Žiadosť o NFP schválená bola a projekt sa začal realizovať v 10/2014. Skutočný začiatok stavebných prác však bol
5/2015, pričom ukončené boli
10/2015.
Slávnostný otvárací týždeň za účasti vysokých predstaviteľov štátu a mesta bol v máji 2016. Najbližšie podujatia sú uverejnené na našej webstránke: http://lukus.sk/index.php/
podujatia/
Na aké účely bude budova použitá?
Bude sa využívať ako multikultúrny
priestor, na organizovanie rôznych podujatí, koncertov (predovšetkým vážnej
a akustickej hudby), výstav, je tu inštalovaná aj stála expozícia histórie stavby,
ktorú si môžu návštevníci pozrieť počas
otváracích hodín za odborného výkladu sprievodkyne a tiež v organizovaných skupinách (školy a pod.). V septembri sa plánuje inštalácia pamätníka
obetiam holokaustu Memento od výtvarníka Petra Kalmusa.
Kedy a ako je možné navštíviť synagógu?
Otváracie hodiny pre verejnosť, záujemcov o prehliadky a organizované
skupiny: streda – vyhradené pre organizované skupiny, nedela – otvorené
pre verejnosť. Komentované vstupy:
14:00, 15:00, 16:00.
Ostatné dni zatvorené, resp. vyhradené pre podujatia. V čase konania výstav a akcií správca objektu upraví otváracie hodiny osobitným oznamom.
Info a rezervácie: iveta.gajdosikova@lukus.sk, 0911 733 980. 
PT
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„Našla som cestu domov
Rozhovor s Magdalénou Hrbácsek-Noszek
súčasnosti prednášam na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venujem sa výskumu regionálnej kultúry z teoretického, praktického (cestovný ruchu, odborník v oblasti kultúry) a pedagogicko-metodického (regionálna výchova) hľadiska. Vo výbere témy ma inšpiroval práve tento výskum, veď regióny skúmame z rôznych aspektov. Z tohto
hľadiska môžeme jednotlivé kultúrne regióny skúmať z rôznych hľadísk.
Aj výskum židovských komunít začal nosť. Venujú jeden druhému pozornosť
z aspektu etniky a vierovyznania, ma- – v tuzemsku i v zahraničí. V 21. storočí
pujúc tradície a paralelne identitu. Zro- je takýto postoj zriedkavosťou. Zo sociodila sa tak moja publikácia o židovskej logického hľadiska je však evidentné, že
komunite v Galante na tému stôp ži- ak na určitom zemepisnom území žije
dovskej kultúry, ktorú možno rozdeliť malá skupina osôb spoločnej kultúry,
na dve časti. Historické pozadie, pre- spoločného jazyka, náboženstva a rebríčzentácia hmotného a duševného de- ka hodnôt, stávajú sa úzke vzájomné vzťadičstva židovskej kultúry je nevyhnutná, hy a pozornosť prirodzenými. Obraz vapretože skúmanie súčasnej situácie, riantov väzby krajiny-územia, pojmu „dokultúrnych pamiatok, stereotypov, ako mov” ma veľmi neprekvapila. Až 29 peraj priestorovej a skupinovej identity nie cent respondentov považuje za svoj doje možné bez náčrtu historických súvi- mov Slovensku a 32 percent z nich obe
slostí. V druhej časti knihy prezentujem krajiny (Slovensko a Izrael). Zaujímavý
výsledky svojho výskumu, počas ktoré- bol prístup jedného z respondentov: tu
ho som aplikovala rôzne stratégie a (Slovensko) som doma, a tam (Izrael)
techniky – nájdeme tu dotazníkovú idem domov. Ústrednou (náboženskou)
metódu i hĺbkové rozhovory. Sebapre- hybnou silou sviatku je tradičné historiczentácie vychádzajú zo životných príbe- ké povedomie, ktoré vedomie vyvolehov respondentov, z ich spomienok a nosti len ďalej stupňuje. Počas „reprízy”
príbehov zo života komunity. Vďaka to- sviatočných rituálov a zvykov silnie indimu sa postupne stali súčasťou celého viduálne i skupinové povedomie, tvoriaprocesu, ktorý vykresľuje imidž židov- ce základ zdravej identity v rámci danej
skej komunity v Galante.
komunity. Tieto spoločné zvyky sú zaloKtoré boli vaše najvzácnejšie objavy? žené na spoločných vedomostiach a spoOtázka má viacero aspektov, pretože v mienkach, používajú spoločný systém
tomto príbehu ma vzrušovali jednak tra- symbolov. Základom kolektívneho vedodície a jednak otázka identity. Z týchto mia sú spoločné biblické znalosti, jeho
dvoch pojmov sa potom rodili zaujímavé prostredím je rodina a modlitebňa. V
konklúzie. Podrobný rozbor by obsiahol Galante som stretla Židov, ktorí sú príniekoľko desiatok strán, veď nakoniec vržencami ortodoxného smeru a ktorí
celá práca dosiahla rozmer žánru mono- dodržiavajú tradície. Z toho priamo vygrafie. Existujú, samozrejme, konfron- plýva, že svoje zvyky dodržiavajú ako čletačné body, ktoré si zaslúžia pozornosť a novia celosvetovej židovskej komunity.
treba o nich povedať niekoľko viet. Za- Len niekoľko príkladov: počas pesachočala by som tým, že v Galante a okolí ži- vého večera stojí doma na ich stoloch séla židovská komunita, ktorá zohrávala vý- derová misa, a áno, odriekavajú Hagaznamnú úlohu v kultúrnom i hospodár- du, v čase Sviatku týždňov zelené vetvičskom živote. V období holokaustu však ky v modlitebni hlásajú: Mojžiš dostal kastratili spoločenské koordináty vlastnej menné dosky, v tichom smútku Jom kiosobnosti. Málokto z nich prežil. Začať puru veria, že sa ich duša očistí, a v deň
odznovu bolo ťažké. Pred šoa žilo v Ga- Nového roka zaznie hlas šofara. Židovslante 1100 Židov, v súčasnosti má Ži- ká komunita v Galante vytvára o sebe obdovská náboženská obec v Galante päť- raz založený na pozitívnych motívoch.
desiat členov. Nad týmto nízkym počtom Regionálna skupina silnie aj nábožensa musíme zamyslieť, venovať mu pozor- ským životom, veď ako hrdo hovoria: „tu
nosť a úctu, pretože okrem toho, že za- nás ešte je desať”.
chovávajú svoje tradície, stávajú sa opoJe v týchto zvykoch niečo jedinečné?
rou jeden pre druhého i pre svoju koÁno. Zajin adar (pamätný deň Mojžimunitu. Počas výskumu sa mi dostalo šovho narodenia a úmrtia) je jedinečný.
niečoho, čo mi slúžilo príkladom: členov Pripomínajú si ho len v Galante. Večera
skupiny charakterizuje nesmierna súdrž- pripravená z ryby je jeho neoddeliteľnou
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súčasťou. „Pohostenie” posilňuje homogenitu komunity, tomuto cieľu slúži ceremoniál spoločnej večere. Kedysi počas
nej jedli spoločne v synagóge dary získané podomovaním. V súčasnosti tento
zvyk prežíva formou večere pripravenej z
rybaciny a orechov v galantskej modlitebni. Sila, akou tento pamätný deň komunitu utužuje, je neopísateľná.
Do akej miery sa do budovania komunity zapájajú mladí ľudia?
Priemerný vek členov židovskej komunity v Galante je vysoký. Mladí sú
„vonku”, na dobrom mieste… Pekným
príkladom zachovania kultúry je skutočnosť, že napriek tomu, že povojnové generácie nemali možnosť naučiť sa po hebrejsky, ich deti a vnuci týmto jazykom
hovoria, spoznávajú ho a odovzdávajú
ho nasledujúcim generáciám ako súčasť
kultúry, do ktorej sa narodili. Zachovanie svojej kultúry a jej hodnôt je vykonané, avšak často inde, v inej krajine.
Aké plány máte v súvislosti s touto témou do budúcnosti?
Hneď potom, ako kniha vyšla, som
začala organizovať medzinárodnú konferenciu (Židovská kultúra v stredoeurópskom kontexte), ktorá sa uskutoční
aj septembri tohto roku – musíme
predsa uvažovať v intenciách kontinuity. Veľmi ma teší, že som mala možnosť
vypracovať metódu výučby židovskej
kultúry a môžem tento predmet na
univerzite prednášať. Prihlásilo sa naň
prekvapivo veľa poslucháčov – medzi
ponúkanými študijnými programami
bol najpopulárnejší. Dúfam, že výskum
židovskej kultúry mi už zostane naveky.
Vydanie mojej knihy je pre mňa odrazovým mostíkom. Mám množstvo plánov, medzi nimi aj štúdium, veď ja sama vyznávam, že „deň, keď sme sa nič
neučili, nás ženie dolu kopcom”, a práve preto sa plánujem naučiť po hebrejsky (už na tomto projekte pracujem).
Okrem konferencie a vedeckého dialógu pokračujem aj vo svojom vlastnom
výskume. Skúmanie identity by som
chcela rozšíriť na územie celého južného Slovenska, pracujem však aj na systéme židovskej náboženskej symboliky
prostredníctvom vybraných literárnych
diel – v rámci toho skúmam frekvenčné ukazovatele, životné pocity, stupeň
zachovávania tradícií. Bude to v podstate analýza diel, presvietená cez špeciálnu prizmu. Ani samotné vymenovanie nie je krátke, ale ja som bola vždy
taká. Nerada zaháľam.
A čo sa týka samotnej témy, mám pocit, že som našla cestu domov. 

Vyhodnotenie súťaže Musíš skúmať minulosť,
jej dedičstvo
idovská náboženská obec v Komárne vyhlasuje tretí ročník súťaže na tému skúmania miestnej histórie s finančnou podporou Balassiho
inštitútu (Balassi Intézet).
V školskom roku 2015/16 sa do súťaže prihlásili stredoškoláci. Sme radi,
že sa po prvýkrát zapojili aj študenti
Gymnázia Ľ. J. Šuleka. Vynikajúca súťažná práca z Lýcea Endre Adyho vo
Veľkom Varadíne (Nagyvárad) si vyslúžila uznanie poroty.
Viktória Farkas, Judith Kučera a
Benjámin Jablonsky, študenti Gymnázia v Šahách, poslali do súťaže kresbu,
grafiku a fotografie. Svojim prácam

Ž

dali jednak veľmi nápaditý názov, ba
dokonca v textovej časti práce aj odô-

vodnili, čo vyjadrujú, čo chcú prostredníctvom nich povedať. Ich práce
odmeňujeme knižnou cenou a zároveň vyjadrujeme vďaku aj ich učiteľovi, Tiborovi Tóthovi.
Názov súťažnej práce zo spomínaného Veľkého Varadína (Nagyvárad)
znie: Skaza a znovuzrodenie. Jej autormi sú Zsuzsa István a Krisztina Horváth. Na 196 fotografiách prezentujú
cestu záchrany varadínskych židovských
pamiatok – od takmer úplnej skazy synagógy až po jej prekrásnu rekonštrukciu. Textová časť práce a pripojený plagát pomáhajú v orientácii medzi množstvom fotografií tvoriacich prácu. V

práci im pomáhal pedagóg Gábor Fazaeas – všetkým trom ďakujeme!

Koncert v Útulku
idovská náboženská obec v Komárne sa
už dlhé roky zapája do podujatí Komárňanských dní. V tomto roku zaplnili diváci sedadlá synagógy pri príležitosti koncertu skupiny Klezmerész. Tradičné židovské melódie si s radosťou vypočuli obyvatelia
Komárna, Komáromu a návštevníci zo širšieho okolia. Naši hostia pred koncertom
navštívili Mikromúzeum Ármina Schnitzera
a sústavne sa rozširujúcu fotogalériu na
chodbe Útulku, dokumentujúcu každodenný život našej komunity. Predpovedaný
dážď zmaril naše plány, usporiadať koncert
pod holým nebom, ale veríme, že o rok sa
budú tóny rozliehať z dvora Útulku.
Skupina vystupujúca po celom svete
očarila komárňanské obecenstvo už po
druhýkrát. Ďakujeme za prekrásny hudobný zážitok! 

Ž

3

Názov dojímavej súťažnej fotografie
Bibiany Grolmusovej, študentky Gymnázia Ľ.J.Šuleka je Dokážeme sa
usmievať aj v ťažkých chvíľach. Na
snímke vidíme chlapcov so žltými
hviezdami, so zmierlivým úsmevom
na tvári. Fotografia vznikla počas natáčania filmu V tichu.
Veronika Maťková spojila vo svojej
súťažnej práci techniku grafiky a akvarelu – prekreslila snímku niekdajšej
neologickej synagógy. V práci obom
dievčatám pomáhala pedagogička Zuzana Hallerová.
Všetkým súťažiacim aj ich pedagógom ďakujeme za ich prínosnú prácu.
Veríme, že sa s nimi a ich dielami
stretneme aj v budúcnosti! 

Možnosť kandidatúry na ceny
Kehila a Kehila Haver
aša ŽNO aj v tomto roku odovzdá ceny Kehila – za spoločenstvo a Kehila Haver. Cenu Kehila môže obdržať taká židovská osoba, ktorá pracovala v prospech Židov v regióne. Cenu Kehila Haver môže obdržať nežidovská
osoba, ktorá sa pričinila o zachovanie a spoznanie našich tradícií a o spoznanie histórie holokaustu.
V tomto roku má každý náš čitateľ možnosť navrhnúť osoby na tieto ceny.
Vaše návrhy očakávame do 31. júla 2016 na adrese kile@menhaz.sk alebo listom na adresu ŽNO (iný spôsob nie je). O udelení cien rozhodne komisia,
ktorú navrhne vedenie ŽNO. 

N

Úspešné projekty
itriansky samosprávny kraj finančne podporil kultúrne podujatia usporiadané pri príležitosti 120. narodenín budovy Útulku. Ďakujeme! 

N

Blahoželáme dr. Miriam NeigerFleischmannovej!
a Hebrejskej univerzite získala nedávno doktorský titul z literatúry Miriam Neiger-Fleischmannová, rodáčka z Komárna. V mene našej náboženskej obce jej aj touto cestou blahoželáme. Mazl Tov! 

N

Desiate pravnúča Teriky Vajnorskej
Izraeli sa narodilo desiate pravnúča Teriky Vajnorskej. Novorodeniatku i
celej rodine želáme pevné zdravie! 

V

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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Krátke správy
 ŽNO v Komárne, vydávanie Spravodajcu a Klub Shalom podporili:
MUDr. Ivan Kolin (Košice), Ing. Földes Ondrej (Bratislava) a darcovia
žiadajúci o zachovanie anonymity.
Ďakujeme!
 Predsedníctvo Ústredného zväzu
židovských náboženských obcí v SR
zasadalo v máji v Nových Zámkoch.
Okrem udalostí posledného obdobia
sa hovorilo o bezpečnosti a o budúcnosti komunity. Na zasadnutí zastupoval ŽNO v Komárne predseda Anton Pasternák.

 Vďaka úspešným projektom sme
rozšírili ponuku Knižnice Bélu Spitzera. Po období letných prázdnin opäť
srdečne očakávame našich čitateľov.
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XIV. ROČNÍK 5.-6. REG. ČÍSLO, 240.-241. ČÍSLO

Obnovili synagógu v Lučenci

20. narodeniny
Spravodajcu
vadsať rokov Spravodajcu ŽNO
Komárno, to je krásny vek. Pamätám si začiatky a prvé čísla. Počas
20 rokov sa neustále zvyšovala jeho
úroveň po stránke odbornej a obsahovej. Každý mesiac čakám na vášho
Spravodajcu, ktorý mi poskytuje aktuálne informácie nielen z Komárna,
ale z celého Slovenska a dokonca z
rôznych kútov sveta. Recepty na naše typické židovské jedlá sú aj inšpiráciou pre čitateľov, medzi ktorých
patria aj členky Združenia ESTER.
Želám redakcii Spravodajcu v mene svojom, ale aj v mene Združenia
ESTER ešte veľa elánu a tvorivých síl
do vydávania ďalších ročníkov! 
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Marta Győriová, Zduženie Ester, Košice

Rozhovor s Tomášom Belkom, riaditeľom organizácie LUKUS na strane 5.

Dvadsať rokov z tridsiatich piatich
edigovanie 240. čísla nášho Spravodajcu sa rozbieha ešte pomalšie ako zvyčajne. Deje sa toho v posledných dňoch skutočne veľa a jubilejné číslo nemôžeme zostavovať spakruky. Dvadsať rokov z každodenného života našej komunity,
dvadsať rokov z histórie židovstva širšieho regiónu, dvadsať rokov skúmania minulosti, dvadsať rokov ľudských osudov, dvadsať rokov tradícií, kultúry a viery. Na
chvíľu sme sa zastavili pri príležitosti piateho, desiateho a pätnásteho výročia a teraz opäť ďakujeme každému z vás, vďaka ktorým vychádzame a môžeme vychádzať: autorom, čitateľom, prispievateľom, korektorom, prekladateľom, grafikom,
tlačiarom, odosielateľom a mohli by sme ešte dlho pokračovať.
O počiatkoch sme už hovorili mnohokrát: o modrom liste papiera, ktorý v júni
1996 poskytol nápad vydávať periodikum, o vzniku prvých čísiel rozmnožovaných
kopírkou, o osobnej distribúcii do jednotlivých domovov. S ľútosťou v srdci myslíme
na našich čitateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Niet ťažšieho úkonu, ako vymazať toktoré meno zo zoznamu odberateľov našich novín. Odišli mnohí Komárňania a
mnohí zo šíreho sveta – odniesli si so sebou mnoho príbehov, ktoré by mali byť uverejnené aj na stránkach našich novín. Možno sme sa ich mali pýtať viac a častejšie –
na to, aké bolo niekdajšie Komárno, o každodennom živote našej komunity.
V tomto roku som dovŕšil tridsaťpäť rokov, z ktorých dvadsať sprevádza redigovanie nášho Spravodajcu. Prešla maturita, univerzitné roky, práca, získanie titulu PhD, dva roky v Izraeli, manželstvo, zmena zamestnania – jedno však
zostalo nezmenené: nasledujúce číslo novín musí uzrieť svetlo sveta. S mojím
bratom Tamásom sme nikdy neplánovali, ako dlho chceme vydávať toto periodikum. Nevieme, čo budúcnosť prinesie. A teraz tu stojíme s týmto sviatočným dvojčíslom 240-241 a spoločne sa radujeme. Lebo Židovská náboženská obec v Komárne založená v roku 1791 stále žije a organizuje podujatia. Budova Útulku sa v tomto roku dožíva 120 rokov a tých posledných 20 sme dokumentovali práve MY na stránkach nášho Spravodajcu! Vďaka všetkým našim
spolupracovníkom a najmä Vám, ČITATEĽOM! 
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