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Szerkesztői
gondolatok
Menház folyosójának falait
több száz, talán már több
mint ezer kép borítja. Shalom
klubok, közös kirándulások, jeles
napok elevenednek meg az elmúlt évtizedekből. A fotográfiák
között sétálva mindig az jut az
eszembe, hogy minden képnek
megvan a saját története.
A Mártírnap előtti péntek este
végén pillantom meg az Izraelből
pár napra városunkba visszalátogató Holczer Palit. Elérzékenyülve áll az Eötvös utca 9-es ház történetét feldolgozó mobilkiállítás
előtt. „Nagyon meghatottak ezek
a képek!” - mutat szüleire és a ház
többi lakójáról készült fotókra. Kicsit tovább sétálunk. Az Eötvös utca 15. alatti épület – ahol, most
vagyunk – 120. születésnapjára készült tablókon látjuk őt is, amint
Bar Micváján a Tórából olvas fel a
téli imateremben. Aztán elérünk
az alijázás – Izraelbe való visszatérés – előtti komáromi búcsúztatásukon készült 1990-es képekhez.
Éppen megosztom vele a személyes, gyerekkori élményeimet arról a napról, majd azon kezdek el
tűnődni, miként lehet, hogy csak
a szülei vannak a felvételeken, ő
sehol sem látszik? Ez még sosem
tűnt fel nekem. „Ja, hát én készítettem a képeket!” – mondja mosolyogva. „Itt a Menház folyosóján
minden képnek van egy története.” – nyugtázom vidáman. 
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Emlékezők a temetőben… (beszámolónk a 3. oldalon)

Nagyünnepi előzetes – ekkora
ne szervezzen más programot!
z 5779-es zsinagógai év 2018. szeptember 9-én, vasárnap este kezdődik.
18:00-tól találkozunk a Menházban. Az esti ima után ünnepi vacsora lesz.
2018. szeptember 10-én Rosh Hasanah első napján lesz Taslich és közös tanulás is 18:00-kor.
Kol Nidre – Jom Kippur előestéje szeptember 18-án, kedden 18:00-kor, Mazkir Jom Kippurkor szeptember 19-én, szerdán lesz.
A szukkoti programjainkról augusztusi számunkból tájékozódhatnak. 
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Zsidó Kultúra Európai Napja
2018
Zsidó Kultúra Európai Napjára 2018-ban augusztus 26-án, vasárnap kerül sor.
Hagyományainknak megfelelően színes programmal várjuk az érdeklődőket.
A részletes meghívót augusztusi számunkban közöljük. 
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Kehila – a közösségért díj –
várjuk a jelöléseket!
ostantól egyesül a Kehila és a Kehila Haver díj. Vallástól függetlenül
díjazzuk azokat, akik sokat tettek a régió zsidó közösségeiért. Javaslataikat, ötleteiket a díjazottak személyére a kile@menhaz.sk címre várjuk
2018. július 27-ig. 
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Megemlékezés Nagymegyeren

Faliújság

agymegyeren 2018. június 10-én került sor a mártír megemlékezésre.
Nagymegyer azon települések egyike, ahol már nem élnek zsidók, de
a város vezetése és kulturális intézményei fontosnak tartják, hogy évente
megemlékezzenek egykori polgártársaikról. Soóky Marián elöljáró köszöntötte a résztvevőket, emlékezett az áldozatokra. Zakál Gyula versmondó szavalata után Dr. Verő Tamás mondott beszédet, Biczó Tamás kántor
énekelt. A megemlékezésen ott voltak a komáromi és a dunaszerdahelyi
hitközség képviselői és az Izraelből érkező túlélő, Baruch Vesely, aki fiával
közösen elénekelte Éli éli kezdetű dalt. 

rövid hírek
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 A KZSH-t a HH-t és a Shalom klubot
támogatták: Vajnorsky Terézia (Izrael),
a Brandes (Izrael), a Sternbach (Izrael),
a Müller és a Braunfeld család, Haas Judit, Georg Tomenendal (Ausztria) és
anonimitásukat kérő támogatók. Köszönjük!

 A KZSH irodája júliusban nyári
szünetet tart. Augusztustól újra a
megszokott rendben várjuk az érdeklődőket. Az érkező turistákat előzetes
bejelentkezés után tudjuk fogadni..

 Várjuk programötleteiket a kile@
menhaz.sk címen.

Kérjük a támogatását!

 A Spitzer Béla Kiskönyvtár új kiad-

Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetõsége szerint támogassa a Komáromi Zsidó
Hitközség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetõnk felújítását.

 A június- júliusi nyári duplaszámunk

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

ványokkal gazdagodott. Augusztustól
ismét várjuk az olvasókat.

után lapunk legközelebb augusztusban
jelenik meg. Várjuk a nyári élménybeszámolókat a kile@menhaz.sk címen,
melyeket szívesen megjelentetünk újságunkban.

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!

Támogatóink / naši sponzori:

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. Periodikum je nepredajné. Lapunk
Önnek készült, kérjük ne dobja el!
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TRADÍCIÓ

a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

Hazatértek… – egy rendhagyó péntek este
a Menházban
éntek kora délután indulunk útnak Budapestről a feleségemmel, az este hétkor kezdődő komáromi Kabbalat Shabatra igyekszünk. Szombatfogadást tartunk odahaza, az 1968-ban külföldre távozók tiszteletére és a vasárnapi Mártírnapra hazaérkezőknek.

P

Öt órára ott is vagyunk a Menházban, segítünk az utolsó simításokban.
Az ízletes kóser vacsora már megérkezett, helyére kerülnek az imakönyvek.
Alig várom, hogy újra benépesüljön a
kiszsinagóga és a Wallenstein Zoltán te-

rem. Egy óra múlva ott állunk bátyámmal a kapuban –mint oly sokszor az elmúlt húsz évben – kémleljük az Eötvös
és a Štúr utcát. Izgatottan várjuk, ki jön
el. Szép lassan szállingóznak a hazai és
a külföldi vendégek. A Jeruzsálemben

Mártírnap Komáromban

lakó, 91 éves Vajnorsky Teri nénit már
messziről kiszúrjuk az Eötvös utca elején, két lánya és egyik veje kíséri. Nagy
örömmel köszöntjük egymást a kapuban. Sorban érkeznek az izraeli, svájci,
kelet-szlovákiai vendégek, jönnek a komáromiak, tatai és tatabányai barátaink. Mire Riszovannij Mihály az előimádkozó pultjához ér, már meg is telik a zsinagóga. A hitközség elnöke,
Pasternák Antal köszönti a megjelenteket. Az ima ősi szavai töltik be a teret,
megható pillanatok ezek. A program a
kultúrteremben folytatódik, kiddus,
majd vacsora. Számtalan baráti találkozás, régi történetek felelevenítése, beszélgetések. Jó, hogy újra együtt vagyunk! Legyen ez így még nagyon sokszor a Menház folyamatosan megújuló
ódon falai között. 
PA

Paszternák Tamás üdvözlő szavai után Paszternák Antal
mondott beszédet, melyet Vadász Magda tolmácsolt szlovákra. Dr. Darvas István szólt az évenkénti megemlékezés
fontosságáról. A kántori feladatokat Klavanszkij Anatolij
látta el. A megemlékezés után került sor a múlt évben elhalálozott Raab Helena sírkövének felavatására.
A Menházban a résztvevők meghallgatták Dr. Vági Zoltán előadását a komáromi gyermekáldozatokról és az azok
felkutatására indult projektről. Az előadáson részt vett Dr.
Kádár Gábor kutató és Dr. Toronyi Zsuzsanna, a Magyar
Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója. Az előadás után a
hitközség vendégül látta a megjelenteket. 
PZs

zsidó temetőben 2018. június 10-én tartottuk a mártír
megemlékezést. Ezt megelőzően a péntek esti istentiszteleten szép számban jelentek meg közösségünk tagjai
és a környező településekről érkezők mellett a Komáromból elszármazottak. A Riszovannij Mihály előimádkozásával megtartott Kabalat Shabat utáni Kiduson sokáig beszélgettek a résztvevők, felemlegetve az egykori Komáromban átélteket.
Másnap a temetőben a frissen felújított ravatalozóban gyülekeztünk. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége képviseletében Dr. Kovács Gábor, konzul, az Orosz Nagykövetségről Nyikolaj Levsunov, attasé, Nyitra Megye alelnöke, Ing. Csenger Tibor, a
Szlovák Antifasiszta Szövetségtől Ing. Jozef Marunic, A Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetségétől Kornfeld Martin, hivatalvezető, magyar Komárom alpolgármestere, Dr. KreftHorváth Loránd, Ing. Stubendek László, városunk polgármestere, Mgr. Keszeg Béla, alpolgármester, Andruskó Imre,
a Selye János Gimnázium igazgatója, a református egyház
képviselői Oláh Imréné presbiter vezetésével.
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Lépésről lépésre – Scheiner Péter filmjének
bemutatója a Tatra Moziban
únius 9-én a Tatra moziban bemutatták Scheiner Péter és Suzi Lépésről lépésre című filmjét. A vetítés utáni beszélgetést Lovász Attila televíziós szakember vezette, részt vett a beszélgetésen Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont
igazgatója, Stubendek László polgármester és Andruskó Imre a Selye János Gimnázium igazgatója. A svájci nagykövetség pezsgővel vendégelte meg a nézőket. 

J
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JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT

a régió oldala

Bemutatkozik a Debreceni Zsidó Hitközség
Beszélgetés Horovitz Tamás elnökkel
rtodox családból származom, de ennek nagyszüleim révén van egy kis előz- szervezett programok tovább színesítik
ménye. Édesapám családja, a Horovitz család, illetve nagypapám, Horovitz a közösség kulturális életét.
Hermann, az ortodox közösség tagja volt. Nagyapám hosszú évekig Gabéja volt
A felújítások óta folyamatosan szervea közösségnek.
zünk zenei és kulturális programokat,
melyre nemcsak közösségünk tagjait
várjuk. Ilyen például a Művészetek Udvara programsorozat, a Debreceni Dixieland Jazz Band koncertjei. De részt
vettünk már a Nyári Zsidó Fesztivál vidéki programjában is. Ezeken kívül számos könyv- és filmbemutatónak, irodalmi páholynak, képzőművészeti kiállításoknak is otthon adott már a hitközség.
Az idei év új kezdeményezése a Zenés Templomi Esték programsorozat,
melynek a Pásti utcai Ortodox Zsinagóga ad otthont. Ennek keretében a
nyári hónapokban szervezünk komolyzenei koncerteket az érdeklődőknek.
A közelmúltban jelentős fejlesztések
zajlottak Debrecenben. Kérem, mutassa be ezeket olvasóinknak.
Különböző pályázati lehetőségeknek
köszönhetően
megújult a Pásti utcai
Édesanyám családja, a Finkelstein sodik ciklusban már elő tudtunk kéOrtodox
Zsinagóga,
a Bet Hamidras, a
család, a Kápolnási Utcai Status Quo szíteni egy fejlesztési koncepciót,
Vágoda
épülete,
a
régi
Mikve. MegtörAnte közösséghez tartozott. Édesapám melynek célja volt a megmaradt, építént
a
hitközségi
székház
energetikai
és édesanyám házasságát követően a tett örökségünk megmentése, felújífelújítása,
illetve
a
tetőtér
beépítésével
család minden tagja az ortodox zsina- tása, használhatóvá tétele a jelenkor
zarándokszálláshely létesült.
gógába járt. Gyermekkoromtól kezdve és a jövő számára.
Megújult a Kápolnási Utcai Staus
szüleimmel én is. Nagyon sok szép
A fejlesztések mellett mindig fontosQuo
Ante Zsinagóga és a hozzá tartozó
gyermekkori emlékem fűződik a zsina- nak tartottuk a vallási élet rendszeres
kert
is.
gógához és az udvarán töltött időkhöz. gyakorlását, mely kiemelt szempont
Legutóbb a székházban üzemelő kóÉdesapám polgári munkája befejezé- marad a hitközség életében.
ser
konyha technológiáját tudtuk fejse után hosszú évekig a Debreceni HitA harmadik ciklusban befejeztük elleszteni.
község ügyvezetője volt.
indított projektjeinket, így lehetőség
Jelenleg a konyha éttermi részének
Iskolai tanulmányaimat építészmér- nyílt a létesítmények használatára.
fejlesztése,
valamint egy rabbi szoba kinöki diploma megszerzésével zártam.
alakítása
van
folyamatban.
Két gyermekem van, Bianka lányom
Milyen programokat szerveztek az el-
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egy nemzetközi fejvadászcég vezető
munkatársa, fiam, Noel jelenleg középiskolai tanulmányait végzi.
11 éve vagyok a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke. Munkámban építőipari
kivitelezéssel és ingatlanfejlesztéssel
foglalkozom.
Több ciklus óta a Debreceni Zsidó
Hitközség elnöke. Melyek voltak a közösség történetének legfőbb állomásai?
A hitközség vezetőjeként harmadik
ciklusomat töltöm. Az első fő feladata
az volt, hogy a hitközség anyagi, gazdasági helyzete stabilizálódjon. A má-

múlt időszakban?
Hagyományainkhoz ragaszkodva,
minden évben megtartjuk vallási ünnepeinket (Tu biSvát, Purim, Peszach, Savuot, illetve őszi ünnepeinket – Ros Hasana, Jom kipur, Szukot, Szimchát Torá, valamint a Chanuka). Ezek mellett
évente nyáron megrendezésre kerül a
határon is átnyúló nemzetközi konferencia, illetve ősszel a Dr. Kardos
Albert szavalóverseny.
Idén már az 5. évfolyama kerül megrendezésre a Debreceni Zsidó Szabadegyetemnek, mely töretlen népszerűségnek örvend. A Ráchel Nőegylet által
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Milyen céljaik, terveik vannak a közeli és a távolabbi jövőben?
Céljaink tekintetében három meghatározó területet tudunk kiemelni:
– az első a vallási életünk rendszeres
gyakorlása. Minden nap reggel, délután és este tartunk Istentiszteletet. Ennek fenntartása nagyon fontos feladat
számunkra. Tapasztaljuk és látjuk, hogy
a Debrecenben élő tagjainkon kívül
sok turista látogat el hozzánk, főleg Izraelből, akik rendszeres résztvevői Istentiszteleteinknek.
Folyatása következő oldalon.

Folyatása az előző oldalról.
– a második a világi életünk. Közösségépítő programjaink megtartása és
fejlesztése nagyon fontos. Szeretnénk
olyan programokat szervezni, melyek
nagy érdeklődésre tartanak számot. A
felújításoknak köszönhetően ehhez
rendelkezésre áll az infrastrukturális
háttér.
– a harmadik terület a turisztika. Ez
egy több összetevőből álló terület. Az
egyik része az infrastruktúra, melyet a
pályázati felújításoknak köszönhetünk,
ezáltal épületeink alkalmasak turisták
fogadására. A második összetevője a
Debreceni repülőtér, mely folyamatosan bővíti a desztinációs lehetőségeket.
Ennek köszönhetően a Debrecen-TelAviv menetrendszerinti járat beindítása
által érezhetően több izraeli turista látogat el a hitközségre. De más országok
turistái is egyre gyakrabban fordulnak
meg a zsinagógában. A harmadik pillére pedig Debrecen városával, valamint
a többi helyi TDM szervezettel való jó
együttműködésünk, mely szintén hozzájárul a turistaforgalom növekedéséhez.
Júniusban ismét találkoznak a határon túli hitközségek Debrecenben. Mik
ezeknek a találkozóknak a legfőbb
eredményei?
Idén Júniusban a XIX. Nemzetközi
Konferencia kerül megrendezésre,
melynek nagy hagyománya van. Fontosnak tartom, hogy megbeszéljük közösségeink munkáját, feladatait, problémáit közösen próbáljunk gondolkodni a jövőnkről.

A konferencia témái változatosak, az
utóbbi 5 év legnagyobb népszerűségnek örvendő témája a zsidó gasztronómia volt. E mellett olyan kérdéseket is
boncolgattunk, mint az antiszemitizmus, élet a Holokauszt után, vallási és
társadalmi együttélés. Az idei konferenciát pedig Izrael Állam 70 éves évfordulója köré szerveztük.
A komáromi gimnazisták hosszú ideje jól szerepelnek a Kardos Albert Szavalóversenyen. Kiknek ajánlja ezt a rendezvényt? Mikor lesz az idei megmérettetés?
2018 őszén már a XX. Dr. Kardos
Albert Szavalóverseny kerül megrendezésre. Az idő múlásával egyre népszerűbbé vált a verseny, így bővült a kate-

góriák száma is. Elmondhatjuk, hogy
egyre több hazai és külföldi versenyző
érkezik hozzánk. A legnagyobb sikere a
gyermek- és ifjúsági kategóriáknak van.
A komáromi gimnázium diákjai mindig üde színfoltjai a rendezvénynek.
Szinte minden alkalommal elhódítják
az ifjúsági kategória legjobb versenyzőinek díjait. Érzékelhető, hogy a felkészítő tanárnőjük, Spátay Adrienn, szakértelemmel és lelkiismeretesen készíti
fel a versenyzőket.
Milyen a kapcsolatuk a régió többi
hitközségével?
Szoros együttműködést ápolunk a
nyíregyházi és a miskolci hitközségekkel. Többször látogattak már el
hozzánk.
Vannak-e határon átnyúló kapcsolataik?
A Nemzetközi Konferenciának köszönhetően jó és szoros kapcsolatot
ápolunk a határon túli hitközségekkel.
Ezek közül is kiemelkedik a nagyváradi
és a szatmári közösség, akik évek óta
rendszeres látogatók nagyobb ünnepeinken és rendezvényeinken.
Rajtuk kívül meg kell említeni még
az aradi, brassói, komáromi, kassai,
pozsonyi, kolozsvári, temesvári, máramarosszigeti, nagybányai és szabadkai
közösségeket is, akikkel szintén jó a viszonyunk. 
PT
Képek forrása:
www.dzsh.hu – Debreceni Zsidó Hitközség
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a Hitközségi Híradó kulturális oldala

Magyar menóra – új könyvének kapcsán
beszélgettünk Szunyogh Szabolccsal
jságíró vagyok, huszonkét éven át vezettem a magyarországi oktatási hetilap, a Köznevelés szerkesztőségét, azelőtt a Magyar Rádió Ifjúsági Ismeretterjesztő és Oktatási rovatának voltam a vezetője, korábban pedig a Népszava című napilap pedagógiai riportere.
Első könyvem 32 éves koromban je- gótikus zsinagógáját, akkor leírtam, a
lent meg, a Bibliai mesék címet viselte Főtérről miképp lehet oda eljutni.
(azóta még két kiadást megért ez az
Szóval ez a könyv a *magyarországi
írás). Számos könyvem jelent meg, zsidó emlékhelyekről szól*. Nem töretöbbek közt a Móra Kiadónál és a kedtem teljességre, egyrészt mert
Nemzeti Tankönyvkiadónál, közülük erőm sem lett volna rá, másrészt mert
több foglalkozott vallási ismeretter- egy kötetbe lehetetlen lett volna minjesztéssel. Írtam hangjátékokat, mese- dent bezsúfolni. Azokról a főbb telejátékokat, színdarabokat és sok rádió- pülésekről írok, ahová a turisták áltaműsort szerkesztettem. 68 éves vagyok, lában elmennek, tehát Budapesten kíkét gyerekem, hat unokám van, de vül szó van a könyvben például Pécs,
még nem vagyok egészen főállású Balatonfüred, Keszthely, Pápa,
nagyapa, hetente készítek egy esti műKőszeg, Szombathely, Sopron, Balf,
sort a Klubrádió számára.
Abda, Győr, Vác, Kecskemét, Gyöngyös, Szeged, Makó, Debrecen, NyírMelyek voltak az utóbbi időben, a egyháza, Nagykálló, Sátoraljaújhely és
zsidóság témájában megjelent művei? Mád zsidó emlékhelyeiről. Nemcsak
A Világvallások Magyarországon cí- zsinagógákról és temetőkről írtam, hamű könyvemben (a Nemzeti Tan- nem mindarról a meglátogatható épükönyvkiadó adta ki), egy hosszú fejezet letről, amelyik bizonyítja a magyar zsifoglalkozik a zsidósággal. Írtam egy ri- dóság hatalmas teljesítményét, tehát
portkötetet Izraelről Kordnadrágban Szegeden például a Pick-múzeumról,
Tel-Avivban címmel (Aura Kiadó).
vagy Pesten arról a házról, ahol Szo2015-ben látott napvilágot a Jákób mory Dezső élt, aztán Karinthy Frigyes
csillaga – Zsidóság: vallás, hagyomány, és Radnóti, Koestler, Zelk Zoltán szobkultúra című könyvem, és idén, szin- rairól, a fontosabb emléktáblákról,
tén a Noran Libro Kiadó gondozásá- emlékművekről. Röviden bemutatom
ban a Könyvhétre jelent meg a Magyar a mentők emlékműveit is, vagy Róth
menóra – zsidó emlékhelyek Magya- Miksa üvegműhelyét, Weiss Manfréd
rországon című írásom.
gyárát vagy Wahrmann Mór palotáját,
sőt még a nem létező emlékhelyekről
Miről szól a Magyar menóra – zsidó is írok (ilyen például az Orczy-ház a
emlékhelyek Magyarországon című mű? Király utca sarkán vagy a volt ortodox
Ez a könyv fikciója szerint egy bé- szeretetkórház a Maros utcában, vagy
dekker, egy útikönyv, azoknak a taná- az eltemetett zsinagóga a Várban).
roknak, akik iskolai kirándulásokat
Sajnos, ebbe a kötetbe nem fértek
szerveznek, azoknak a szülőknek, akik be a határon túli magyar zsidóság emelviszik várostnézni a gyerekeiket és lékhelyei, de nagyon remélem, hogy
mindenkinek, aki utazik valahová, és lesz erőm folytatni a vállalkozást és nészeretné tudni, hogy ott mit lehet lát- hány év munka után össze tudok állíni. Ennek megfelelően olvasmányosan tani egy kötetet a szlovákiai, ukrajnai,
igyekeztem megszövegezni és tájéko- romániai, szerbiai, horvátországi, szlozódási adatok is vannak benne, ho- véniai és ausztriai magyar zsidó látnigyan lehet eljutni az egyes nevezetes- valókról is.
ségekhez, például ha valaki
Végig lehet olvasni az első oldaltól
Csengersimáról Sopronba utazik és az utolsóig, azt remélem, hogy így is
miért is lenne tájékozott Sopronban, ha érdekes, de lehet benne lapozgatva is
esetleg keresi Magyarország legrégibb, haladni, tehát csak azt a részt előven-
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ni, ahová éppen utazunk. Minden fejezet végére tettem egy részletes olvasnivaló-listát, papíralapút is és interneteset is, hogy aki tovább szeretne tájékozódni, tudja, merre induljon el.
Kiknek ajánlja a könyvet?
Egyrészt azoknak, akik szeretnének
tájékozódni a magyar zsidóság nagyszerű teljesítményéről. Másrészt azoknak, akik szeretnének egy hitelesebb
képet kapni a közös történelmünkről
annál, amit az iskolákban tanítanak.
Ajánlom azoknak, akiket érdekel az elhallgatott valóság, és azoknak, akik
úgy gondolják, a zsidó gondolkodás
ma is érvényes etikai iránytű. És végül
ajánlom magunknak, mert hiszek abban, hogy ez a könyv megerősíti a közösség öntudatát. Úgy gondolom,
hogy a Magyar menóra című könyvnek ott kellene lenni minden zsidóságára büszke ember könyvespolcán, sőt
minden olyan emberén is, aki jó magyarnak tartja magát.
Milyen tervei vannak a témában a jövőben?
Erre a kérdésre részben már válaszoltam.
Folyatása következő oldalon.

Judafest 2018 – mi is ott
voltunk
asárnap reggel nagy a nyüzsgés a budapesti Kazinczy
utcában, ma tartják a Judafest zsidó utcafesztivált.
Színpadok, rengeteg stand, izgalmas program várja a Bálint Ház és szakmai partnereinek szervezésében minden év
júniusában megvalósuló rendezvényen résztvevőket.

V

Idén a vidéki és a határon túli magyarajkú hitközségek a
vendégek. Minden pesti zsidó szervezet sátrában helyet kap
egy-egy messziről érkezett közösség. A komáromi kile a Benjámin óvoda vidám csapata mellé kerül. Délelőtt tíztől, egészen a délután öt órakor hirtelen beköszöntő nyári záporig,
sorra jönnek az érdeklődők, régi ismerősök, Pestről és szinte az egész országból. Fogynak a szórólapok és a Hitközségi
Híradók. Kvíz játékunkon gazdára találnak könyveink is.
Szétosztjuk a rólunk készült, a Judafest vendégeiről gyűjthető könyvjelzőt is. Egy vidám napot töltöttünk Budapesten,
köszönet a szervezőknek a meghívásért! 
PA

A mi osztályunk –
színházban
Tatabányán
únius 14-én a Tatabányai Jászai Mari Színház ismételten műsorra tűzte Tadeiusz Slobodzianek: A
mi osztályunk Történelem 14 órában című művét,
Guelmino Sándor rendezésében.

J

A többszöri meghívásnak eleget téve, hitközségünk
képviselői is részt vettek a rendkívül megrázó, kiváló
előadáson. Ezúton köszönjük Jakabné Kovács Eszter
szíves invitálását, mellyel Crespo Rodrigo igazgató úr
meghívását tolmácsolta. Örülünk, hogy megnézhettük az előadást. 
PZs
Folyatása az előző oldalról.
Annyit tennék hozzá, hogy fontosnak tartanám, hogy ha magyar turisták
külföldre utaznak, akkor ne csak a
közismert látnivalókat nézzék meg, hanem azokat is, amelyek a zsidóság sorsát érzékeltetik és a teljesítményét bizonyítják. Ezért szeretnék írni Auschwitzról, Kamenyec-Podolszkijról, Mauthausenról, Dachauról, Bergen-Belsenről, illetve a varsói és a berlini zsidó
múzeumokról, vagy a Balkán legrégibb zsinagógájáról, amelyik a magyar
nyaralók egyik kedvenc célpontjában,
Dubrovnikban fekszik. A környező
nagyvárosok közül szeretném bemutatni például Pozsony, Kassa, Mun-

kács, Beregszász, Nagyvárad, Szabadka
és Bécs zsidó emlékeit. Feltétlenül írni
akarok Izraelről. Ha sikerül támogatást szereznem (például utazási költségekre), minél hamarabb szeretném elkezdeni ezt a munkát. Nagyon sok jó
könyv található a könyvtárakban és a
könyvesboltokban, de ezek általában
csak egy-egy területtel, vagy egy-egy
műemlékkel foglalkoznak. Arra törekszem, hogy ha nem is a maga teljességében, de legalább a főbb vonásaiban
be tudjam mutatni a nagyközönségnek a zsidó kulturális örökség szépségét, erejét, morális értékét. 
PT
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74 év… – Pasternák Antal, a KZSH elnökének
beszéde az idei mártírnapon
isztelt Emlékezők! Köszöntöm Önöket a komáromi és környékbeli zsidóság deportálásának 74. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésünkön. Külön üdvözlöm a megjelent Holokauszt túlélőket: Vajnosky Teréziát Jeruzsálemből és a Hardy házaspárt Svájcból. Örülünk, hogy itt vannak velünk az élő tanúk, akik mesélni tudnak arról, hogy mi történt velük annakidején. Kérem a fiatalokat, beszélgessenek velük sokat, őket pedig arra biztatom,
hogy ameddig lehet, mondják el történetüket családtagjaiknak, ismerőseiknek
és a helyi diákoknak.
A közelmúltban olvastam Nicolas hón elnyelte, kapott egy másik szeleRoth: Tizenhat évesen Auschwitzban tet is meg egy kancsó tejet. Miután elcímű könyvét, amelyben többször emlí- aludt, a paraszt elküldte a fiát, hogy
ti közösségünk egykori megbecsült tag- szóljon a csendőröknek. Ők ébreszját, Lőwinger Laci bácsit. Hallgassanak tették, kérték a papírjait. A kezét öszmeg egy rövid részletet a könyvből!
szekötözve magukkal vitték a faluba.
„Kevesen voltak közöttünk katona- Az első deportáltak között volt, akiket
korúak, húsz és negyvenöt év közötti- Magyarországról Auschwitzba küldek. Az, aki ebből a korosztályból Ma- tek. A történeteket Dachauban halgyarországról érkezett mind különle- lottam tőle, a 27-es blokkban, amikor
ges eset volt. Mi fiatalok szívesen meg- karanténban voltunk, február hónaphallgattuk történetüket. Lőwinger La- ban. Azt éreztük, hogy nemsokára véci is tagja volt a négyek bandájának. günk lesz, de titkon reménykedtünk a
Legalább tíz évvel idősebb volt, mint közeli felszabadulásban.”
én. Csehszlovák nemzetiségűnek tarIsmét eltelt egy év, tavaly az újontotta magát. A csehszlovák-magyar ha- nan felavatott emlékműnél, a Dunatár és a Duna által két részre vágott parton idéztük fel a történteket. Most
Komáromból származott, a város észa- a frissen felújított 1. világháborús emki részéből. Az anyanyelve magyar lékmű előtt hangzanak el a beszédek.
volt, ahogy gyakorlatilag minden szlo- Mögöttem nevek, olyan komáromi
vákiai zsidónak, akik az 1914-18-as há- zsidók nevei, akik a vészkorszak előtt
ború előtt, majd 1939 és 1944 között három évtizeddel a magyar hazáért álmagyar állampolgárok voltak. Laci dozták életüket, míg leszármazottaiKistarcsán is volt magyar politikai in- kat, rokonaikat nem sokkal később
ternáltak táborában. Kommunista ugyanez a haza küldte Európa konvolt, illetve annak tartották. Valószí- centrációs táboraiba. Hogy hová?
nűtlen kalandokra vállalkozott. Kár- Pontosan kiket? Mit tudhatunk a renpátalján, amikor ott a magyar hadse- delkezésre álló nevekből? Ezt kutatja
reg volt az úr megszökött. Piszkosan, most egy történészekből álló csoport.
rongyokban, kiéhezve, észrevett egy Lehet-e még valamit megtudni ennyi
tanyát. Megjelent egy paraszt a kisfiá- évvel a soá után? Nagy kérdés, de reval. Laci egy darab kenyeret kért, mo- ménykedünk. Kérjük, személyes, csa-
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ládi emlékeik megosztásával segítsék a
kutatók munkáját a megemlékezés
után a Menházban.
Emlékezés, családok, a zsidó múlt és
a jelen, ezek a szavak jellemzik az elmúlt évet. A városunkban és környékén meg-megjelenő antiszemita jelenségek mellett tavaly óta számos pozitív
példáról is szólhatok. Egyre több iskolás csoport jön el hozzánk a Menházba, nemcsak Komáromból. Pár hete
például Naszvadról érkeztek, de kiemelhetjük azt is, hogy közvetítésünkkel idén a Selye János Gimnázium csoportja is részt vett az Élet Menetén
Auschwitzban, magánemberként velük
tartott az intézmény igazgatója is Egyre
többen jönnek olyanok, akik családjuk
múltját kutatják, leszármazottak érkeznek Amerikából, Angliából, Izraelből.
Ma is többen vannak itt külföldről, hiszen a Holokauszt mellett 2018-ban
1968 50. évfordulójára is emlékezünk.
Ez az év sorsfordító volt a komáromi
zsidóság életében, mert a túlélők éppen csak felnőtt korba lépő gyermekeinek nagy része elhagyta városunkat.
Azóta a külföldön élők és az itt maradottak közül sajnos már tizenöten távoztak az élők sorából. 1968 után sokáig úgy tűnt, hogy a komáromi zsidó jövőnek vége van, mégis itt vagyunk, itt
lakók és elszármazottak. Gondolta volna valaki öt vagy akár három évtizede,
hogy a mártírnap előtt a szombatfogadó Lecho dajdi dallamai csendülnek
fel a komáromi zsinagógában, együtt
ünnepelünk Rosh Hasanahkor, Jom
Kippurkor, közösen gyújtunk gyertyát
Chanukakor, Megilát olvasunk Purimkor, megüljük a Széder estét a felújított Menházban? Talán ez a legfontosabb. Úgy gondolom, mi mindent
megtettünk és megteszünk a jövőben
is. Önöket csak arra kérem, jöjjenek
mindig, amikor lehetőségük van rá.
Ne féljenek, ha keveset tudnak a vallásból, de kérdezni, tanulni mindig lehet. Az elmúlt két évtizedet Scheiner
Péter és felesége Susi végig követte kamerájával, a mostanra elkészült Lépésről lépésre című filmjükben felvillannak közösségünk meghatározó arcai, a
komáromi zsidó élet jelentős pillanatai. A megemlékezés után jöjjenek velünk a Menházba, nézzük meg együtt a
filmet! 

EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
73. fejezet
707 km nyugaton, keleten
és északon
(2012. április 28.)
a valaki azt kérdezte volna szerdán, mihez kezdek a Függetlenség napi hosszú hétvégén, a válaszom
az lett volna, Ramat Ganban pihenem
ki a munkahét fáradalmait. Köszönhetően régi és új barátoknak, ismerősöknek és rokonoknak, tévedtem.
Csütörtök reggel ismét a HaShalom
pályaudvar felé vettem az irányt. A fellobogózott 63-as csak úgy száguldott
Tel-Aviv felé. Most először fordult elő,
hogy az Azrieli Center zárva volt, így a
kényelmes gyaloghíd helyett kénytelen voltam az állomás főbejárata felé
kerülni. Egyre több új dízelmozdony
rója az ország vasúti pályáit, vontam le
következtetésként kedvenc kőpadomon üldögélve, miközben a három
vágány forgalmát szemléltem. Ashkelon irányába zakatolva, meghívást
kaptam egy délutáni kirándulásra kelet felé. Az állomáson Yossi várt rám,
kis pihenő után Ornával, egy ausztrál
rokonnal és vele indultunk Merkaz
Saphirára. A vendégségben igazi Yom
Haatzmaut-i frissensült ínyencségeket
kóstolhattunk. A szukoti sátras vacsorát követően ismét kellemes órákat
tölthettem a háziak vendégszeretetét
élvezve. A jó hangulatú kerti sütögetést követően Miriammal és Aharonnal Efrat városa felé vettük az irányt,
egyik gyermekük családjához voltunk
hivatalosok. Efrat város egy telep Jeruzsálem közelében, amelyhez az út
palesztin területeken át vezet. Megálltunk Alon-Shvutban, ahol megcsodálhattam a modern kori zsinagógaépítészet remekművét. Efratnak 15 ezer
lakosa van, festői környezetben terül
el. Tiszta időben ellátni egészen Betlehemig és még azon is túl Jeruzsálembe. Pont egy születésnapi ünnepségbe csöppentem bele, így a városka
szépségeinek megcsodálása mellett, e
téren is gazdagodhattam újabb élményekkel.
A távolból jött utazó szemével nézve
fura lehet egy kerítéssel körülvett településen élni, s mindennap átvágni,
egy nem mindig baráti területen
munkába menet.

H

Visszatérve Ashkelonba, viszonylag
korán nyugovóra tértem, hogy erőt
gyűjtsek a másnapi fővárosi úthoz. Mirivel, az ausztrál rokonnal és egy kedves, szülővárosomból származó hölgygyel együtt kerestük fel Ornáékkal a
Szentvárost. Mindig nagy élmény felfelé kapaszkodni a Júdeai-hegyeken, s
aztán jön az a bizonyos, általam már
oly sokszor emlegetett kanyar, ahol
felbukkannak az első jeruzsálemi házak. Ezzel a látvánnyal nem lehet betelni! Kicsit gurulunk még, s fehér
alapon kék betűkkel hirdeti három
nyelven a tábla, hogy megérkeztünk:
JERUSALEM.
A Vészkorszak emlékmúzeumába, a
Yad Vashembe tartunk. Jó pár éve fogadja a látogatókat az “új” tárlat, szerencsére ez a kiállítás technikai eszközein mit sem látszik. Miközben az előző
években a tárlattal kapcsolatban hallott
információimat osztom meg a két először idelátogató hölggyel, fura érzés kerít hatalmába. Visszagondolok az én első vizitemre, 2006-ra. A meghatottság
perceire, a könnyekre, s most az ötödik
találkozáskor hatalmas űr tátong odabent, csak lépkedem teremről-teremre,
előre tudom, mi következik, felhívom a
velem tartók figyelmét a magyar vonatkozásokra, de…
Megnézzük az emlékezés csarnokát
és a gyermekek emlékművét. Itt szerencsére visszatér valami abból, amit
ezen a helyen, a tükröződő gyertyaláng
és a gyerekek neveit és életkorát hallva
minden normális ember érezne.
A múzeum shopban mintás (kismozdony, kosár és foci labda) kipacsatot vásárolok, jól jön majd a változatosság hét közben. (most így visszaolvasva a bejegyzést kicsit morbidnak
érzem a Yad Vashemben vett vonatos
kipa-csatomat)
A tragikus múltat bemutató múzeumot elhagyva a festői En Kerembe
utazunk. A kis boltok, templomok
övezte településrészen ebédelünk. Az
asztaloknál elhelyezett monitorokon
látható az étlap teljes kínálata (hát
ilyet sem láttam még).
Késő délután Ashkelonba visszatérve
kis pihenés, s már jön is értem egykori
chanichom Dávid. Ashdodban meglátogatjuk a kecskés, zebrás, zergés parkot. Végignézzük, amint valaki az olajos
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folyóban teknőst akar fogni, remélem a
végén nem került fel a páncélos a közelben felállított nyársra.
Miután megbarátkoztunk az „állatpark” lakóival, vendéglátóimhoz, Dávid szüleihez megyünk. Judit és Tibor
kedvesen fogad. A náluk töltött fél
nap alatt többet tudok meg az izraeli
hétköznapokról, az alijázást követő
beilleszkedés szép és nehéz oldalairól,
mint az eddigi 11 kinti hónap alatt
összesen. Hallgatom a történeteket,
nem tudom, sikerült-e bárkinek is ekkora benyomást tenni rám az utóbbi
években, mint nekik. Este közös vacsora a tengerpart közelében, velünk
van Geri is, a „szarvasi nagy testvér”.
Szombaton a festői Zihron Yaakovba
utazunk. Dávid barátnője lelkesen
mesél az út melletti települések, emlékhelyek történetéről. A domboldalról meseszép kilátás nyílik a tengerre.
A főutca idilli képét egyedül az “M”
betűs gyorsétteremlánc üzlete töri
meg, jelezvén, hogy a globalizáció
már ide is betört.
Megállunk még a Jabotinsky parkban, s kipróbálhatom a tejfölös drúz
pitát is. Persze csak mértékkel, hiszen
Judit „hazai” ebédje már vár ránk,
nem beszélve a Dávid által készített
chillis babkölteményről. Mielőtt elindulunk Ramat Gan felé elköszönök
még a ház komótos „urától” az izgőmozgó magyar vizslától is.
Három nap, megannyi élmény, beszélgetés, életreszóló apró mozzanat. Mi
mást is mondhatok: Orna & Yossi, Miri,
Tova, Bina és családja; Miriam & Aharon, Orit, Avraham, Tamar és Nitzan;
Judit & Tibor, Dávid & Regi, Geri, Liat;
ja és Jerry és Tula macsekok valamint
Boby kutyus TODÁ! – köszönöm. 
Folytatjuk

Löwinger Manci szakácskönyvéből
Jupiter holdja
alileo Galilei 1610-ben fedezte fel a Jupiter csillag holdjait, akkor 4 holdat, ma már több mind 69 holdat ismernek az csillagászok. Jupiter a római mitológiában található legnagyobb és legjóságosabb isten azonos a görög
mitológiai Zeusszal. Nem készülök előadást tartani a görög és a római mitológiáról, hanem beszámolni egy irodalmi csoportról és a háziasszonyok a hihetetlen kreativitásáról.
Az irodalmi csoport már 4 éve 4-5 létrejönnek és az új helyzetben látni,
hetenként összegyűlik, a tagok abc hogy mennyire nem egyértelmű a viszerint a vendéglátók. 15-en vagyunk lág. Munro novella témái elgondola csoportban, a délelőtti órákban ta- koztatóak, néha az az érzésünk, hogy
lálkozunk, mivel már majdnem min- valamilyen csodás módon ismer mindenki nyugdíjas. A csoportba vannak ket és valójában a mi életünkről ír.
tanárok, pszichológusok, könyvelő, Azért olyan kedvelt a világban és a mi
mérnök, vegyész, iskolaigazgató és kis irodalmi csoportunkban, mert
könyvtáros. Mindenki szeret olvasni és mindenki talál egy vagy több szerepmindenki szeret beszélgetni irodalo- lőt, akivel személyesen szeretne találmi témákról. De ne felejtsük el, hogy kozni.
a többség szeret főzni-sütni. RégebMikor a csoportunk megalakult, elben a szakácskönyveket böngészték, határoztuk, hogy csak kávét, teát vagy
manapság az internetes főzési web la- hideg frissítőt szolgálunk kis sütepokat nézik. Mind egyik irodalmi ta- ménnyel. De mind egyik résztvevő be
lálkozó partyval fejeződik be.
akarta mutatni főzési tudományát, haAlice Munro kanadai Nobel-díjas marosan nem elégedtek meg a süteíró nagyon kedvelt a mi irodalmi cso- ménnyel, hanem több más finomság
portunkba. A Nobel-díj bizottság el- került az asztalra.
nevezte őt a novella nagymesterének.
A múlt heti találkozáson, mikor AliJupiter holdjai című könyvében, úgy ce Munro: Jupiter holdjai novelláiról
mint számos másban a hétköznapi tárgyaltunk, a háziasszony elnevezte a
életről ír, az élet meglepő fordulatai- tálat Jupiter holdjainak, mivel olyan
ról és arról hogyan áll szemben az szép és ízletes volt, örömmel osztom
ember a sorsával. A szereplők Kanada meg a kedves olvasóimmal.
kisebb városaiban és falvaiban élnek,
többször vágyódnak máshová lenni,
Jupiter holdjai tál
nagyvárosban szeretnének lakni. MiElkészítés: egy szép nagy tálba minvel Kanada egy nagy ország, kapcsola- denféle felszeletelt idény zöldéget és
tok megszakadnak, de hirtelen újra gyümölcsöt dekoratívan elhelyezünk.

G

Juraj Szántó sorsa –
könyvbemutató
Kassán
közelmúltban volt Kassán Martin Pekár: Juraj
Szántó sorsa Beszélgetés az áldozatokról és a
megmentőkről című könyvének bemutatója. Juraj
Szántó életével és munkásságával már lapunk egy
korábbi számában foglalkoztunk. Szántó úr 1919ben született Eperjesen. A gazdag, képekkel és korabeli iratokkal illusztrált kiadvány a kassai és a környékbeli zsidóság történelmének fontos kordokumentuma. 

A
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Retek, kis paradicsomok, paprika, sárgarépa, karalábé, virágokra szeletelt
karfiol, olajbogyó, kis uborkák, almaszeletek, eper, cseresznye, vagy tetszés
szerint akár más kerülhet a tálra. Ez a
Jupiter. Körülötte mind a Jupiter
holdjai kis tálakba mártogatós szószokat készítünk, amikbe belemártogatjuk a zöldégeket, gyümölcsöket. Lehet készíteni kekszeket, de szerintem
a zöldségek kedveltebbek.
Túró mártogatós
Elkészítés: krémtúróba keverünk
apróra vágott, zöldhagymát, vagy édes
paprikát, szardíniát vagy apróra vágott
olajbogyót, valamilyen aromás sajtot.
Tojás mártogatós
Elkészítés: keménytojást majonézzel, sóval, borssal és kevés hagymával
turmix gépeben krémmé keverünk.
A görög tzatziki is jó – joghurtot öszszekeverünk apróra vágót kaporral, kevés olívaolajjal, fokhagymával és sóval.
Padlizsán krém is jó mártogatós.
Grillen vagy sütőben megsütjük a
padlizsánt. A belsejét szétnyomkodjuk, hozzáadunk citromlevet, sót, fokhagymát és majonézt.
Tahini mártogatós
Tipikus Izraeli étel. A receptet múltkori lapban közöltem. A kis tálakat a
középső tál köré rakjuk és kész a Jupiter és a Holdjai. 
Dr. Orna Mondschein

Judafest 2018 – boli sme pri tom
nedeľu ráno je Kazinczyho ulica v Budapešti rušná.
Dnes sa koná židovský pouličný festival Judafest. Pódiá, množstvo stánkov a zaujímavý program čaká na návštevníkov tohto podujatia, ktoré sa uskutočňuje každoročne v júni a ktorého organizátorom je Valentínsky dom
(Bálint Ház) so svojimi partnermi. V tomto roku sú hosťami Judafestu vidiecke a zahraničné náboženské obce.
V každom zo stánkov peštianskych komunít sa nájde
miesto aj pre ďalšie spoločenstvo, prichádzajúce z ďaleka.
Komárňanská kile sa dostáva k veselej skupine Materskej
školy Benjamín. Od rána od desiatej až do piatej popoludní, kým nás neprekvapí letná spŕška, prichádzajú radradom záujemcovia, starí známi z Pešti a z celej krajiny.
Míňajú sa letáky, výtlačky Spravodajcu. Rozdávame knižky
pre výhercov nášho kvízu, ako aj záložky do knižiek s obrázkami našej komunity, účastníka Judafestu. Strávili sme
v Budapešti veselý deň – vďaka patrí organizátorom a ďakujeme za pozvanie! 

V

PA

Návšteva z MADETECH-u v Haife
áš vedúci pre vedeckú komunikáciu vlani zmapoval
vedecké centrá Svätej zeme. Ako prvú navštívil organizáciu MADATECH, Národné vedecké, technologické a
kozmické múzeum v meste Haifa, ktorým ho sprevádzala
Yona Klein, manažérka maďarského pôvodu pre medzinárodné vzťahy a projekty. Yona v uplynulých dňoch navštívila Maďarsko, aby sprevádzala svojho syna Tal M.
Kleina na prezentáciu jeho knihy Portál v rámci Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti.
Odborníčku pre vzdelávanie a jej rodinu privítala v Paláci zázrakov naša referentka Katalin Mizda a vedúci pre
vedeckú komunikáciu András Paszternák. Po návšteve tematických jednotiek na prízemí budovy sme pochodili

únikové izby a výstavy na poschodí. V laboratóriu Gedeona Richtera sme hovorili o podujatiach pre rôzne vekové
skupiny. Vedúci pre vedecké vzdelávanie Zsolt Papp uviedol našich návštevníkov do tajov Sály profesora Övegesa,
prezentujúcej širokú škálu pokusov. Popoludní sme si pozreli science show Ríša ľadu v podaní Zsuzsanny Balla.
Okrem zážitkových premietaní ešte zvýšil čas na to, aby sa
hostia oboznámili s našou infraštruktúrou v zázemí a my
sme si vypočuli správy o tom, čo je nového v Haife.
Odbornú návštevu trvajúcu takmer tri a pol hodiny sme
ukončili v nádeji na ďalšiu spoluprácu. 

Pokračovanie zo strany 5.
Aké kultúrne podujatia sa uskutočnia na pôde múzea?
V blízkej budúcnosti nás čaká predovšetkým dokončenie
už spomínanej stálej expozície holokaustu v Seredi, ale aj
v komorných výstavných priestorov v Bratislave (Zsigrayova kúria) máme naplánované atraktívne výstavy. Najskôr to
bude unikátna prezentácia Knihy Ester (Megily Ester) pri
príležitosti našich narodenín. MŽK totiž oslávi v tomto roku 25 rokov od svojho vzniku, a tak sme sa rozhodli predstaviť verejnosti dva obsahovo blízke, ale diametrálne odlišné artefakty – jedným je fragment zreštaurovanej Megily Ester zo začiatku 18. storočia a tým druhým naša najnovšia vzácna akvizícia. Ide o unikátne umelecké dielo
izraelského sofera (pisára) Avrahama Borshevského, bohato ilustrovaná kóšer Megila Ester, jedinečný artefakt
svojho druhu aj v európskom kontexte.

– a tou je akvizičná činnosť. Neustále sa snažíme dopĺňať a
zveľaďovať naše depozitárne zbierky, lebo sme si vedomí,
že tým zachraňujeme židovské hmotné kultúrne dedičstvo. K prioritám v blízkej budúcnosti však patrí dokončenie stálej expozície už spomenutého Múzea holokaustu v
Seredi, kde bude ešte roky priestor na rozvoj a zdokonaľovanie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti MŽK.

N

Zdroj: csopamedia.blogspot.hu

Ako vidíte súčasnosť a budúcnosť židovskej komunity na
Slovensku?
O súčasnosti a budúcnosti židovskej komunity na Slovensku môžem povedať len jedno – pevne verím, že nastúpený trend aktivít mladej a mladšej generácie sa udrží – lebo, ak si úprimne priznáme, vekový priemer členov náboženských obcí (na celom Slovensku) rapídne narastá, ale
príchod mladších aktívnych ľudí do jednotlivých komunít
by mohol komunitný život oživiť, aj keď sa zrejme už neobnoví v tej podobe, ako ho často registrovali niektorí pamätníci, ktorí svoje spomienky zvečnili na papieri. 

Aké sú plány do budúcnosti? Ako sa bude rozvíjať inštitúcia v nasledujúcich rokoch?
SNM – MŽK sa vo svojich plánoch – aj dlhodobých – stále orientuje v rámci svojej najdôležitejšej oblasti pôsobenia

PT
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Múzeum židovskej kultúry oslavuje 25 rokov existencie
Rozhovor s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.
arodil som sa 3. novembra 1946 v Bratislave, v roku 1964 som maturoval
v Novom Meste nad Váhom. Vyštudoval som históriu a slovenský jazyk na
UK v Bratislave. Pôsobil som ako pedagóg a odborný pracovník v Inštitúte sociálnych a politických vied, ale po založení Slovenského národného múzea –
Múzea židovskej kultúry som zmenil svoje pôsobisko aj druh práce takpovediac „od podlahy“.

N

Stal som sa riaditeľom novozaloženej inštitúcie – Múzea židovskej kultúry, ktorej cieľom bolo, je, aj bude
zhromažďovať, uchovávať a prezentovať hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo slovenskej židovskej komunity
– ako integrálnej súčasti tohto stredoeurópskeho priestoru.
Ako a kedy vzniklo Múzeum židovskej kultúry?
MŽK vzniklo v roku 1993 transformáciou z oddelenia židovskej kultúry
pri Historickom múzeu SNM. Bolo to
v období, keď už nič nestálo v ceste
rastúcim snahám založiť aj na Slovensku inštitúciu, ktorá sa bude výhradne venovať len a iba problematike dedičstva židovskej kultúry. Pri zrode múzea sme sa od začiatku mohli
spoľahnúť na podporu nášho zriaďovateľa – Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Kde môžeme nájsť stále expozície
múzea?
Stála expozícia SNM – MŽK je od
jeho zrodu v priestoroch historickej
budovy – Zsigrayovej kúrie – na Židovskej ulici 17 v Bratislave. Istý čas
sme mali aj menšie expozície v jednotlivých, na to uspôsobených a vhod-

ných priestoroch niekoľkých slovenských synagóg – napríklad v Trnave,
Nitre, Žiline, ale v súčasnosti sa staráme už len o dve – veľkú stálu expozíciu v Prešove a menšiu v Spišskom
Podhradí. Jednu novinku v tomto
smere však máme. V roku 2016 sa
nám podarilo po nemalom úsilí otvoriť stálu expozíciu holokaustu v bývalom pracovnom koncentračnom tábore v Seredi. Je to po nemalom a
mnohoročnom úsilí naša veľká pýcha.
Zatiaľ sme sprístupnili verejnosti prvú
časť plánovanej expozície, ale čoskoro
budeme slávnostne otvárať postupne
ďalšie „baraky“ – celkovo budú pre expozičné účely sprístupnené štyri a piaty už dnes slúži ako prednášková sála
a sídli tu správa, administratíva, archív
a knižnica Múzea holokaustu. Som
veľmi šťastný, že som mal počas života
možnosť zriadiť také inštitúcie, akými
sú Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, Múzeum holokaustu v Seredi,
stála expozícia judaík v prešovskej synagóge i všetky ostatné menšie expozície. Je to vzrušujúce a zaväzujúce
pre tých, ktorí raz tieto múzeá povedú.
Máte v zbierke predmety alebo dokumenty z Komárna alebo z okolia?
SNM – MŽK eviduje vo svojich
zbierkach fotoalbum, ktorý dostal do
daru pri príležitosti 25. výročia založenia speváckeho spolku v Komárne
hlavný kantor ŽNO Samuel Kurzmann (1882 – 1927) [fotoalbum aj fotografia Samuela Kurzmanna priložené]. Druhým predmetom, ktoré múzeum vlastní, je grafický album (kurátorkou je K. Kubičková). Múzeum ho
dostalo do daru od Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov SR.
Vznikol ako pamiatka na Gáspára Alapyho – primátora Komárna v rokoch
1939 – 1944. Vo svojej funkcii všemožne sabotoval protižidovské zákony, za čo ho internovali v koncentračnom tábore Dachau, kde vo februári
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Hlavný kantor ŽNO Samuel Kurzmann

1945 zomrel. Grafický album „HOMMAGE a ALAPY GÁSPÁR“ existuje v
štyridsiatich originálnych exemplároch a jeden z nich v roku 2000 venovali umelci, ktorí do albumu prispeli
svojimi dielami, práve Múzeu židovskej kultúry.
Aká je návštevnosť inštitúcie?
V rokoch 2017 to bolo 15 505 návštevníkov, v 2016 – 11 072 a v roku
2015 sme evidovali 8 943 návštevníkov. Návštevnosť nášho múzea – tak
ako všetkých podobných inštitúcií, je
závislá od toho, či ju sledujeme v období turistického ruchu alebo v zimných mesiacoch, keď k nám predsa
len „zablúdi“ menší počet turistov. Z
iného uhla pohľadu návštevnosť konkrétne nášho múzea ovplyvňujú v bežnom roku hlavne organizované skupiny – ide predovšetkým o žiakov a študentov základných, stredných, ale aj
vysokých škôl. Stále rastúcu návštevnosť zaznamenávame v Múzeu holokaustu v Seredi aj napriek tomu, že ešte nie je kompletne dokončená rekonštrukcia a výstavné priestory vo
všetkých „barakoch“, kde plánujeme
inštalovať ďalšie, veľmi zaujímavé a
historicky či umelecky atraktívne exponáty.

Pokračovanie na strane 6.

Slávnostný príhovor Ing. Antona Pasternáka
na spomienkovej slávnosti na židovskom cintoríne
ážení účastníci pietneho aktu! Vítam Vás na spomienkovej slávnosti pri
príležitosti 74. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia. Osobitne
srdečne vítam medzi nami tých, ktorí holokaust prežili: Teréziu Vajnorskú z
Jeruzalema, Vilmu Szalay, Etelku Nagy, Ladislava Urbana a manželov Hardyovcov zo Švajčiarska. Sme radi, že sú tu medzi nami žijúci svedkovia, ktorí
nám porozprávajú o tom, čo sa s nimi v tej hroznej dobe dialo.

V

Prosím mladých, aby s nimi dlho a
veľa hovorili, a tých ktorí prežili, pobádam, aby sa o svoj životný príbeh
podelili so svojimi rodinnými príslušníkmi, známymi i žiakmi miestnych
škôl. Nedávno som čítal knihu Nicolasa Rotha: Šestnásťročný v Osvienčime, v ktorej viackrát spomína uja Laca Lőwingera, váženého člena našej
komunity. Prosím, vypočujte si krátky
úryvok z tejto knižky!
Bolo medzi nami málo mužov vo vojenskom veku – t.j. dvadsať- až štyridsaťpäťročných. Tí, ktorí pochádzali s Maďarska a patrili do tejto vekovej kategórie, boli ojedinelé prípady. My, mladí,
sme si radi vypočuli ich príbehy. Členom bandy štyroch bol aj Laci Lőwinger. Bol najmenej o desať rokov starší
ako ja. Považoval sa za Čechoslováka.
Pochádzal z Komárna, zo severnej časti
mesta rozdeleného československo-maďarskou hranicou a riekou Dunaj. Jeho
materčinou bola maďarčina. Bolo to
tak prakticky v prípade každého Žida
zo Slovenska, ktorí pred prvou svetovou vojnou a potom v období rokov
1939 až 1944 boli maďarskými štátnymi
príslušníkmi. Laci bol aj v politickom
internačnom tábore v Malej Tarči. Bol
komunistom, resp. považovali ho za komunistu. Púšťal sa do neskutočných
dobrodružstiev. Keď v Zakarpatsku
vládla maďarská armáda, utiekol. Zašpinený, v handrách a vyhladovaný zbadal samotu. Zazrel sedliaka so synom.
Laci poprosil o kúsok chleba a dychtivo
ho zhltol. Dostalo sa mu aj druhého

krajca a džbánu mlieka. Keď zaspal,
sedliak poslal syna, aby zavolal žandárov. Tí ho zobudili a pýtali od neho doklady. Zviazali mu ruky a odviedli ho
do dediny. Bol medzi prvými deportovanými, ktorých z Maďarska poslali do
Osvienčimu. Jeho príbehy som si vypočul v Dachau, v baraku č. 27, keď sme
boli v mesiaci február v karanténe. Cítili sme, že sa blíži náš koniec, ale potajomky sme dúfali v skoré oslobodenie.
Uplynul ďalší rok, vlani sme na tieto
udalosti spomínali pri novo odhalenom pomníku na brehu Dunaja. Naše
príhovory teraz odznievajú pred zrekonštruovaným pamätníkom obetí 1.
svetovej vojny. Za mnou vidíte zoznam
– mená tých komárňanských Židov,
ktorí tri desaťročia pred holokaustom
obetovali svoj život pre maďarskú domovinu. Ich potomkov a príbuzných
zakrátko tá istá domovina poslala do
európskych koncentračných táborov.
Kam? Presne ktorých z nich? Čo sa dozvedáme z mien, ktoré poznáme? Práve toto teraz skúma skupina historikov.
Môžeme sa ešte niečo dozvedieť po toľkých rokoch, ktoré od šoa uplynuli? Je
to otázne, ale my dúfame. Prosíme Vás,
aby ste sa po spomienkovom akte s výskumníkmi podelili o svoje osobné a
rodinné spomienky v budove Útulku a
pomohli im tak v ich práci.
Spomienky, rodiny, židovská minulosť a prítomnosť – tieto slová charakterizujú uplynulý rok. Popri antisemitizme, ktorí sa v meste a v okolí objavuje, môžem hovoriť aj o mnohých
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pozitívach. Navštevuje nás v Útulku
čoraz viac školských skupín – prichádzajú nielen z Komárna ale aj z okolia
– pred niekoľkými týždňami prišli k
nám napríklad z Nesvád. Môžeme vyzdvihnúť aj skutočnosť, že s naším
sprostredkovaním sa Pochodu života v
Osvienčime zúčastnili aj študenti
Gymnázia Hansa Selyeho, sprevádzal
ich aj riaditeľ inštitúcie. Prichádza k
nám čím ďalej, tým viac návštevníkov,
ktorí sa chcú niečo dozvedieť z histórie svojej rodiny – sú to potomkovia
Komárňanov z Ameriky, Veľkej Británie či Izraela. Aj dnes sú medzi nami
mnohí zahraniční návštevníci, veď
okrem toho, že spomíname na hrôzy
holokaustu, pripomíname si aj 50. výročie okupácie v roku 1968. Tento
rok bol osudovým v živote komárňanského židovstva, pretože veľká väčšina
prvej generácie narodenej po holokauste mesto opustila. Odvtedy nás
už, žiaľ, navždy opustili trinásti členovia našej komunity – boli medzi nimi
takí, ktorí žili v zahraničí, a aj takí,
ktorí zotrvali v rodnom meste. Po roku 1968 sa dlho zdalo, že komárňanské židovstvo nemá žiadnu budúcnosť.
A napriek všetkému sme tu – Komárňania a tí, ktorí emigrovali. Spolu. Bol
by si niekto pred piatimi či tromi desaťročiami pomyslel, že pred Dňom
martýrov budú v komárňanskej synagóge znieť melódie vítania soboty Lecho dajdi? Že budeme spoločne oslavovať Roš hašanah, Jom Kipur a spoločne budeme zapaľovať sviečky Chanuky, čítať megilu pri príležitosti sviatku Purim, zasadneme k séderovej večeri v zrekonštruovanom Útulku?
Možno práve toto je najdôležitejšie.
Myslím si, že sme urobili všetko a budeme tak konať aj v budúcnosti. Žiadam Vás len o to, aby ste medzi nás
prišli tak často, ako sa to len dá. Nebojte sa, ak toho viete málo o našej
viere. Pýtať sa a učiť môžete vždy.
Uplynulé dve desaťročia sledoval so
svojou kamerou aj Péter Scheiner a jeho manželka Susi. V ich filme Krok za
krokom sa objavujú emblematické tváre našej komunity a významné momenty zo života nášho spoločenstva. Po
pietnom akte zájdite s nami do Útulku
a pozrime si tento film spoločne! 

Navrátili sa… – netradičný piatok v Útulku
piatok popoludní sa s manželkou vydávame na cestu z Budapešti do Komárna, na kabalat šabat, ktorý začína o siedmej večer. Privítame sobotu v mojom
rodnom meste na počesť tých, ktorí krajinu opustili v roku 1968 a ktorí teraz zavítali domov pri príležitosti Dňa martýrov.

V

Už o piatej popoludní sme v Útulku,
pomáhame dokončiť prípravy. Chutná
kóšer večera je už tu, modlitebné knižky nachádzajú svoje miesta. Neviem sa
dočkať, kedy sa opäť zaplní malá synagóga a sála Zoltna Wallensteina. O hodinu už s bratom stojíme vo dverách
budovy – a tak, ako mnohokrát počas
uplynulých dvadsiatich rokov – vyzeráme prichádzajúcich po Eötvösovej a
Štúrovej ulicu. Vzrušene čakáme, kto
príde. Domáci i zahraniční hostia sa
pomaly schádzajú. Tetu Teriku Vajnorskú z Izraela, ktorá má úctyhod-

ných 91 rokov, zbadáme už z diaľky, na
začiatku Eötvösovej ulice, sprevádzajú
ju dve dcéry a jeden zo zaťov. S radosťou sa zvítame pri dverách. Rad za radom prichádzajú hostia z Izraela, Švajčiarska, východného Slovenska, Komárňania, priatelia z Taty a Tatabáne.
Kým Mihály Riszovannij, ktorý predmodlieva, podíde k pultu, synagóga sa
už zaplní. Prítomných víta predseda komunity Anton Pasternák. Priestor napĺňajú slová odvekej modlitby. Sú to
dojímavé chvíle. Program pokračuje v
spoločenskej miestnosti, kiduš, potom

Deň martýrov
v Komárne

večera. Nespočetné množstvo priateľských stretnutí, staré historky, rozhovory. Ako dobre, že sme opäť spolu! Nech
je to tak ešte mnohokrát medzi staručkými, avšak stále sa obnovujúcimi stenami Útulku! 
PA

Domáci i zahraniční hostia

slávnosť poctil svojou prítomnosťou konzul Maďarského
veľvyslanectva v Bratislave Dr. Gábor Kovács, atašé Ruského veľvyslanectve Nyikolaj Levšunov, podpredseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibor Csenger,
zástupca Zväzu slovenských protifašistických bojovníkov
Ing. Jozef Marunič, zástupca Zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Martin Kornfeld,
prednosta, viceprimátor mesta Komárom Dr. Loránd
Kreft-Horváth, primátor nášho mesta Ing. László Stubendek, viceprimátor mesta Mgr. Béla Keszegh, riaditeľ
Gymnázia Jánosa Selyeho Imre Andruskó a zástupcovia
reformovanej cirkvi po vedením presbyterky Ilony Oláh
Imréné.
Po úvodných slovách Tamása Paszternáka predniesol
prejav Anton Pasternák, ktorý do slovenského jazyka
tlmočila Magda Vadász. Dr. István Darvas hovoril o význame každoročnej spomienky. Kantorských povinností
sa ujal Anatolij Klavanszkij. Po pietnom akte sa konalo
posvätenie náhrobného kameňa Heleny Raabovej, ktorá nás opustila pred rokom.
V Útulku si účastníci vypočuli prednášku historika Dr.
Zoltána Vágiho o detských obetiach holokaustu z Komárna a o projekte, ktorý má za cieľ všetky detské obete nájsť.
Na prednáške sa zúčastnil výskumný pracovník Dr. Gábor
Kádár a riaditeľka Maďarského židovského múzea a archívu Dr. Zsuzsanna Toronyi. Po prednáške náboženská obec
pohostila účastníkov chutným občerstvením. 

ňa 10. júna 2018 sa na židovskom cintoríne konal
pietny akt na pamiatku martýrov. Predchádzajúcej
piatkovej bohoslužby sa zúčastnili mnohí členovia našej
komunity a v hojnom počte aj návštevníci, ktorí pochádzajú z okolitých dedín a z Komárna. Po kabalat šabate,
ktorý viedol Mihály Riszovannij, sa konal kiduš, v rámci
ktorého sa účastníci dlho rozprávali a oživovali svoje
spomienky z Komárna.
Na druhý deň sme sa zhromaždili v čerstvo zrekonštruovanom dome smútku na cintoríne. Spomienkovú
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PZs

Krok za krokom – premiéra filmu
Pétera Scheinera v kine Tatra
ňa 9. júna sa v kine Tatra konala premiéra filmu Pétera a Suzi Scheinerovcov Krok za krokom. Na besede, ktorá sa konala po premietaní pod vedením televízneho experta Attilu Lovásza, sa zúčastnil riaditeľ Pamätného centra holokaustu Szabolcs Szita, primátor mesta László Stubendek a riaditeľ Gymnázia Jánosa Selyeho Imre Andruskó. Švajčiarske veľvyslanectvo pohostilo návštevníkov šampanským. 

D
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Príbeh Juraj Szánta – promócia
knihy v Košiciach
edávno sa v Košiciach konala promócia knihy Martina Pekára pod názvom
Príbeh Juraja Szánta – Rozhovor o záchrancoch a obeti. Život a dielo Juraja
Szánta sme opísali v jednom z predchádzajúcich vydaní nášho periodika. Pán
Szántó sa narodil v roku 1919 v Prešove. Publikácia, bohato ilustrovaná fotografiami a dobovými dokladmi, je významným dokumentom židovských komunít z
Košíc a okolia. 

N

Pietny akt vo Veľ kom Mederi
ňa 10. júna 2018 sa vo Veľkom Mederi konala spomienková slávnosť na
počesť martýrov. V tomto meste už síce príslušníci židovského národa nežijú, avšak vedenie a kultúrne ustanovizne mesta považujú za dôležité, aby si
každoročne pripomenuli pamiatku jeho niekdajších obyvateľov. Prítomných
privítal a na obete spomínal ako prvý prednosta mestského úradu Marián Soóky. Po prednese Gyulu Zakála predniesol príhovor Dr. Tamás Verő, spieval
kantor Tamás Biczó. Na pietnom akte sa zúčastnili zástupcovia komárňanskej
a dunajskostredskej náboženskej obce, ako aj Baruch Vesely, ktorý hrôzy holokaustu prežil a so svojím synom spoločne zaspievali pieseň Eli, eli. 

D

Krátke správy
 ŽNO v Komárne, vydávanie Spravodajcu a Klub šalom podporili: Terézia Vajnorsky (Izrael), rodina Brandes (Izrael), Sternbach (Izrael), Müller a Braunfeld, Judit Haas, Georg Tomenendal (Rakúsko) a anonymní
darcovia. Ďakujeme!
 Kancelária ŽNO v Komárne bude
mať v júli letné prázdniny. Od augusta očakávame záujemcov vo zvyčajných úradných hodinách. Návštevy
turistov vieme prijať po predbežnom
dohovore.

 Vaše návrhy programov očakávame
na adrese kile@menhaz.sk.
 Knižnica Bélu Spitzera je bohatšia
o nové publikácie. Od augusta opäť
srdečne očakávame našich čitateľov.

 Po júnovo-júlovom dvojčísle vyjdú
naše noviny najbližšie v auguste. Tešíme sa na vaše príspevky o letných
zážitkoch, ktoré môžete posielať na
adresu kile@menhaz.sk. Radi ich uverejníme na stránkach našich novín.

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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Myšlienky
redaktora
teny chodby Útulku pokrýva
niekoľko sto, možno až niekoľko tisíc fotografií. Ožívajú na
nich stretnutia Klubu šalom, spoločné výlety a významné udalosti
uplynulých desaťročí. Keď popri
nich prechádzam, vždy mi napadne, že každý z týchto obrázkov má svoj vlastný príbeh.
Na konci piatkového večera
pred Dňom martýrov som zazrel
Paliho Holzera z Izraela, ktorý na
niekoľko dní opäť zavítal do nášho mesta. Dojatý stál pred panelmi výstavy o histórii budovy na adrese Eötvösa 9. „Veľmi ma dojali
tieto fotky!” – ukazuje na snímku
svojich rodičov a ďalších obyvateľov domu. Poberieme sa ďalej. Na
fotografiách pri príležitosti 120.
narodenín budovy pod číslom
Eötvösa 15 – kde teraz stojíme –
vidíme aj Paliho, ako na svojej bar
micve číta z Tóry v zimnej modlitebni. Prichádzame k fotografiám, ktoré vznikli na rozlúčke v
roku 1990, keď vykonali aliju –
návrat do Izraela. Práve sa s ním
delím o svoje osobné detské zážitky z toho dňa, keď mi napadne:
ako to, že na fotografiách vidím
len jeho rodičov a jeho nikde?
Doposiaľ som si to nikdy nevšimol. „Nuž, ja som tie fotky robil!”
– odvetí s úsmevom. „Na tejto
chodbe Útulku má každá fotografia svoj vlastný príbeh.” – konštatujem veselo. 

S

Rabín István Darvas hovoril o význame každoročnej spomienky, do slovenského jazyka tlmočila Magda Vadász (strana 3.)

O vysokých sviatkoch – na tieto
dni si neplánujte iný program!
idovský nový rok 5779 sa začína v nedeľu večer, 9. septembra 2018. Stretneme sa o 18:00 hodine v Útulku. Po večernej modlitbe sa bude konať slávnostná večera.
V prvý deň Roš Hašanah, 10. septembra 2018, sa uskutoční tašlich a spoločné učenie – taktiež o 18. hodine.
Kol Nidre – predvečer sviatku Jom Kipur sa bude konať dňa 18. septembra
o 18:00 hodine večer, Mazkir pri príležitosti Jom Kipur bude v stredu 19. septembra.
O programoch pri príležitosti Sukotu vás budeme informovať v augustovom
čísle našich novín. 

Ž

Cena Kehila – čakáme nominácie!
dteraz sa cena Kehila a Kehila Haver spájajú. Tých, ktorí vykonali veľa pre
židovské komunity regiónu, budeme odmeňovať nezávisle od ich vierovyznania. Vaše nominácie, nápady, návrhy na túto cenu čakáme na adrese
kile@menhaz.sk do 27. júla 2018. 

O

Európsky deň židovskej kultúry
2018
urópsky deň židovskej kultúry sa bude konať v nedeľu 26. augusta 2018. Už
tradične očakávame našich návštevníkov pestrým programom. Podrobný
program uverejníme v augustovom čísle Spravodajcu. 
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