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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ

A
Komáromi Na-
pok rendezése
m i n d i g  a  t a -

vaszt jelzi. Felbolydul
a város, megannyi
rendezvény csábítja a
kultúrára és szóra-
kozásra szomjazókat.
Minden évben elhatározom, idén
igyekszek majd kinézni számos
rendezvényre, mint anno, középis-
kolás és egyetemista koromban. Az-
tán, persze jó, ha egy napra lejut az
ember Komáromba a fesztivál alatt.
Nincs ez másként 2019-ben sem.
Május 1-jének délelőttjén fut be a
vonatunk, hogy délután az érdeklő-
dőkkel együtt hallgathassuk meg a
morva Capella zenekar koncertjét a
zsinagóga ódon falai között. Amikor
először hallottam arról, hogy idén
egy cimbalmos együttes műsorával
csatlakozunk a színes programka-
valkádhoz, kicsit értetlenkedtem,
miként kerül ez a hangszer a zsidó
zene közelébe. Az együttes YouTube
csatornája aztán megnyugtatott.
Igazi csemegének ígérkezett a szer-
dai fellépés. Nem kellett csalódnom,
örömzene volt a javából, kultúrák,
vallások, nyelvek fergeteges talál-
kozója. Egymás mellett élő népek
kölcsönös tiszteletéről szóltak a fel-
csendülő számok. Ahogy az épület
egykori lakója, Hajnalka néni mon-
dotta egyszer: „Még sok ilyen cso-
dálatos koncertet szeretnék a zsina-
gógában!” Köszönet a szervezőknek
és a Capella lelkes tagjainak! �

Muzsikaszó a Menházban

� Hagyományainkat követve a Komáromi Zsidó Hitközség idén is csatlakozott a két
Komárom legnagyobb közös rendezvénysorozatához, a Komáromi Napokhoz. Má-
jus 1-jén folyamatosan érkeztek az érdeklődők a délutáni koncertre, melyen a mor-
vaországi Capella zenekar lépett fel. További részletek lapunk 3. oldalán. 

Zsidó Kultúra Európai Napja 2019

A
Zsidó Kultúra Európai Napjára 2019-ben szeptember 1-jén, vasárnap kerül sor.
Hagyományainknak megfelelően színes programmal várjuk az érdeklődőket.  A
részletes meghívót júliusi számunkban közöljük. �

PASZTERNÁK
ANDRÁS

Nagyünnepi előzetes
Ne szervezzen más programot!

A
z 5760-as zsinagógai év 2019. szeptember 29-én, vasárnap este kezdődik.
18:00-tól találkozunk a Menházban. Az esti ima után ünnepi vacsora lesz.
2019. szeptember 30-án Rosh Hasanah első napján lesz Taslich és közös ta-

nulás 18:00-kor. 

Kol Nidre - Jom Kippur előestéje október 8-án, kedden 18:00-kor, Mazkir Jom Kip-
purkor október 9-én, szerdán lesz. A szukoti programjainkról augusztusi számunk-
ból tájékozódhatnak. �

Kehila - a közösségért díj
Várjuk a jelöléseket!

A
z egyesült Kehila és Kehila Haver díj kiosztásával vallástól függetlenül díjazzuk
azokat, akik sokat tettek a régió zsidó közösségeiért. Javaslataikat a díjazottak
személyére a kile@menhaz.sk címre várjuk 2019. július 31-ig. �
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Ked ves Ol va sónk! Kér jük, le he tő sé ge sze rint tá mo gas sa a Ko má ro mi Zsi dó Hit köz -
ség prog ram ja it, a HH meg je le né sét, épü le te ink, te me tőnk fel újí tá sát.

Bel föl di át uta lás Szlo vá ki á ból:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa  vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia
Nem zet kö zi át uta lás kül föld ről:
Cí m: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Ba kunk cí me: Slovenská sporiteľňa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Ban kunk cí me: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

A KZSH-t, a HH-t és a Shalom klubot
támogatták: Georg Tomenendal (Bécs),
Holczer Pál (Beer Sheva), Agáta Feuer-
licht (Sydney), Villányi Tibor (Győr),
Hanák Éva (Párkány), Korai Miklós (Ko-
márom) és anonimitásukat kérő ado-
mányozók. Köszönjük!

�
A KZSH irodája júliusban zárva tart.

Elérhetők vagyunk a kile@menhaz.sk
címen.

�
A HH dupla száma ezúttal május-jú-

niusi. A nyári hónapokban is jelentke-
zünk egy-egy külön lapszámmal. Várjuk
olvasóink beszámolóit!

�
A Szlovákiai Zsidó Hitközségek Köz-

ponti Szövetsége új vezetősége június
végén Pozsonyban tartja első ülését.

Hitközségi Híradó – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja, alapítva 5756-ban (1996),  fõszer kesztõ: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk),
Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ: Saláth Richárd,
olvasószerkesztõ: Vadász Magda (Budapest), Paszternákné Kertész Zsuzsanna (Komárom), Katarína Potoková (Nitra), nyomtatás: Nec-arte Kft.,
Komárom, a KZSH címe:  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!

Kérjük a támogatását!

Támogatóink / naši sponzori:

Fa li új ság
rö vid hí rek

� Néhány nappal századik yahrzeitja (halálozási évforduló) után állította helyre a
Komáromi Zsidó Hitközség Steinberger Sándor egykori helyi rabbi síremlékét,
mely valószínűleg évtizedekkel korábban - darabjaira törve - süllyedt el a temető
talajában. A vallási vezető munkássága után kutató, külföldön élő hittestvéreink
hívták fel a figyelmet a feledésbe merült sírkőre. Steinberger tevékenységéről saj-
nos szinte alig akad információ hitközségünk archívumában. Nevét a zsinagógá-
ban pár éve leleplezett, a komáromi rabbiknak emléket állító márványtábla őrzi.  

Közösségi mozaik 
- kép(ek) a hitközség múltjából -

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín“

Gratulálunk!

J
únius 2-án tartotta Budapesten, a
Frankel zsinagógában esküvőjét
Fritz Zsuzsanna és Daniel Seller.

Mindenki Fricije, a szarvasi tábor ok-
tatási tanácsadója, a Bálint Ház igaz-
gatója számos alakalommal volt ven-
dégünk Komáromban, segítette okta-
tási programjaink megvalósítását. A
házaspárnak szívből gratulálunk!
Mazel Tov!  �
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H
agyományainkat követve a Komá-
romi Zsidó Hitközség idén is csat-
lakozott a két Komárom legna-

gyobb közös rendezvénysorozatához, a
Komáromi Napokhoz. 

Május 1-jén délután folyamatosan ér-
keztek az érdeklődők a délutáni koncertre,
melyen a csehországi Capella zenekar lé-
pett fel. A megjelenteket Paszternák Ta-
más, a KZsH programkoordinátora kö-
szöntötte. Zsidó és morva dalok egyaránt
szerepeltek a cimbalommal kísért számok
között. A zenészek megosztották a közön-
séggel, miként kezdtek el héber dalokat
játszani, milyen élményeket szereztek iz-
raeli koncertkörútjuk során. A szűnni nem
akaró taps jelezte a rendezvény végén, idén

is zenei élményekkel gazdagodtak mind-
azok, akik – sokan első alkalommal – ellá-

togattak a Menházba. A megjelentek az
épület folyosóján szabadon válogathattak
az elmúlt évi kiadványainkból. �

PA 

Komáromi Napok a Menházban

Látogatók
a Menházban

J
únius 8-án négy budapesti hölgy: Blau
Éva, Erdős Anna és édesanyja, valamint
Bittner Judit jelentkezett nálunk, akik a

dél-komáromi Brigetio Gyógyfürdőben
üdültek, hogy szeretnék megtekinteni a
Menházat. Elnökünk, Pasternák Antal ér-
tük ment a hotelba. Kalauzolásuk során ér-
deklődtek a komáromi közösségi élet ese-
ményei iránt. Örültek, hogy láthatták kis
múzeumunkat és a zsinagógát. Már eddig
is sokat hallottak Komáromról, most lát-
hatták mindazt, amiről a Hitközségi Hír-
adóban olvastak. �

PZs

Kerti parti

A
Szlovákiai Zsidó Hitközségek
Központi Szövetségének szerve-
zésében május 26-án hitközsé-

günk adott otthont a Lag Baomer ünne-
pe alkalmából tartott hagyományos, re-
gionális kerti partinak. 

A többek között Dunaszerdahelyről,
Galántáról, Párkányból, Pozsonyból és
Győrből megjelenteket Pasternák Antal, a
Komáromi Zsidó Hitközség elnöke és
Paszternák Tamás programkoordináto-
runk köszöntötte. 

Az ünnepről Miša Kapustin pozsonyi
rabbi szólt az egybegyűltekhez. A vidám
hangulatról a Pressburger Klezmer Band
gondoskodott szabadtéri koncerttel. A Bu-
dapestről érkezett kóser ebéd nagy sikert
aratott, finomak voltak a tradicionális sü-
temények is. A központi szövetség nem
feledkezett meg a legkisebbekről sem, a
gyermekek játékos foglalkozáson vehet-
tek részt. Köszönet mindenkinek, aki a
szervezésben és a lebonyolításban köz-
reműködött! �

PA

A
z évtizedekre visszanyúló hagyo-
mányokat követve a Komáromi
Zsidó Hitközség idén is megemlé-

kezett a Vészkorszak helyi és környékbe-
li áldozatairól. 

A vasárnap délelőtti programra számos
elszármazott és leszármazott „hazaérke-
zett“ többek között Ausztráliából, Auszt-
riából, Izraelből, Svájcból. A megjelente-
ket, köztük a Holokauszt túlélőit, Alexan-
der Hoffetet, Svájc szlovákiai nagykövet-
ét, Disztl Antal tanácsost és Dr. Kovács
Gábor konzult, Magyarország pozsonyi
követségének képviselőit, Keszegh Béla

polgármestert és Varga Tamás alpolgár-
mestert, Dr. Liszka Józsefet, a Selye János
Egyetem rektorhelyettesét, Andruskó Im-
rét, a Selye János Gimnázium igazgatóját, a
református egyház megjelent tagjait Oláh
Imréné vezetésével és a régió zsidó hitköz-
ségeinek vezetőit Paszternák Tamás koor-
dinátor köszöntötte. A rendezvény szlovák
nyelvű szinkrontolmácsa a MAZSIHISZ és
a BZSH képviseletében jelen lévő Vadász
Magda volt. Budai Miklós kántor gyász-
imája után Keszegh Béla polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket, hitközségünk
nevében Paszternák András hívta fel a fi-

gyelmet az emlékezés fontosságára. Frölich
Róbert budapesti főrabbi megindító beszé-
de után az ima és a kaddis hangjai zárták a
temetői programot. A Menház zsinagógá-
jában az áldozatok emlékművénél gyújtot-
tak gyertyát a résztvevők. A főrabbi és a
kántor mellett Disztl Antal és Vadász Mag-
da szólt a Soah tanulságainak fontosságá-
ról. A rendezvény a Wallenstein Zoltán te-
remben baráti találkozóval zárult, a kóser
ételek ezúttal is Budapestről érkeztek. 

Köszönet mindenkinek, aki közreműkö-
dött a szervezésben és a lebonyolításban.  �

PA

Emlékezés a temetőben és a zsinagógában
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Eltelt 75 év, s 2019 híradásait követve
egyre gyakrabban tesszük fel magunk-
nak a kérdést: „Hát semmit sem tanul-
tunk a Vészkorszakból? A kimondott
vagy leírt szavak pusztító következmé-
nyeiből?” Gyakran értetlenül kapkodjuk
a fejünket a szlovákiai, magyarországi
történések láttán. 

Mielőtt azonban a társadalom szintjén
keresnénk a válaszokat, az okokat, ma-
gunkba kell néznünk. Most, hogy a Holo-
kauszt utolsó túlélői is lassan távoznak
közülünk, fel kell tennünk a kérdést: Elég-
gé figyeltünk az elmúlt évtizedekben a tör-
téneteikre? Meghallgattuk, megjegyeztük
a szavaikat, melyekkel azokat a sötét éve-
ket írták le? Emlékszünk, miként kezdő-
dött, mi történt a gettóban, útközben vagy
a haláltáborokban? Fel tudnánk idézni,
miről beszélt harminc éve a temetői tö-
megsír árnyékában Delikát Laci bácsi, a
hitközség akkori titkára, a pauszpapírra
írógéppel rögzített emlékező beszédében?
Dereng még a 15 évvel ezelőtti világtalál-
kozóra érkező csoport vezetőjének, Haar
Bandinak a péntek este, a zsinagógában
elmondott szavaiból valami? Figyeltünk
pár éve, a nemrég elhunyt Ladislav Urban
mondataira itt a ravatalozó előtt, amint a
gyermekként átélt bergen-belseni pokol
tanulságaira hívta fel a figyelmet? Meg-
maradt bármi is Knöpfler Lajos bácsi a

madari vagy Kollár Laci bácsi az aranyosi
zsidó életről mesélt történeteiből?

Megannyi sorsot idéz 23 éves újságunk,
a Hitközségi Híradó archívuma, de tud-
nánk, melyik évfolyamban olvastuk Wohl-
stein Anci néni történetét vagy Messinger
Hajnalka néni, Raab Feri bácsi sorait? 

Itt állunk, folytatjuk az emlékezések so-
rát, de lassan a személyesen átélt dolgok, a
szülőktől gyermekként hallott elmondások,
a nagyszülők karba vésett auschwitzi szá-
mainak fakuló emléke marad csak nekünk. 

Az izraeli Yad Vashem folyamatosan bő-
vülő online elérhető képarchívumában sok
száz arckép jön elő Komáromra vagy Ko-
márnóra keresve. Egy-egy rövid adatlapon
kívül, fennmaradt valami róluk életútjuk-
ról, vagy ismeretlen ismerősként tekinte-
nek ránk örökre a világhálóról? 

Ma még összejövünk, felidézzük a Holo-
kauszt komáromi áldozatainak emlékét,
de nem járunk-e ugyanúgy, mint az Izra-
elbe kivándorolt hittestvéreink, akik évről
évre összegyűlve közösen emlékeztek a
felperzselt Dunamenti közösségre, majd
az idő múlásával már nem maradt, aki
megszervezze az azkarákat. 

Szóval beszélnünk kell, le kell ülnünk új-
ra, s meg kell hallgatnunk a köztünk lévő
szemtanúkat, el kell merülnünk az évtize-
dek alatt összegyűjtött tudásanyagban,
vissza kell néznünk időről időre az elkészült

interjúkat, fel kell lapoznunk a könyveket.
Mert, ha mi felejtünk, mások, akiket köz-
vetlenül nem érintett, miért ne felejtené-
nek még gyorsabban! 

Ezért is nagy öröm, amikor arról hal-
lunk, hogy a helyi oktatási intézmények-
ben foglalkoznak a témával, diákok vettek
részt Susi és Péter Scheiner komáromi zsi-
dóságról szóló filmjének vetítésén a Tátra
moziban, csoportok keresték fel a zsina-
gógát, a Selye János Gimnázium diákjai
idén is ott voltak az Élet menetén Ausch-
witz és Birkenau között. Az emlékezés
fontosságára hívta fel a figyelmet a ma-
gyarországi Kocs községben szervezett
konferencia és tanulmányi verseny. A dél-
komáromi Klapka György Múzeum Zsolt
Bélára emlékezett az író emléktáblájánál.
Alapy Gáspárnak szobrot emeltek az Euró-
pa Udvarban. 

A júniusi Mártírnap mindig egy számve-
tés is, az elmúlt egy év számba vétele a Ko-
máromi Zsidó Hitközség életében. Amíg
őrizzük a lángot, együtt imádkozunk Rosh
Hasanakor és Yom Kippurkor, közös széder
estét tartva továbbadjuk a kivonulás törté-
netét, megismertetjük sokakkal kultúrán-
kat, zenénket, addig büszkén jelezzük, a
terv, melynek az 1791-ben alapított kehila
elpusztítása is része volt, nem járt sikerrel. 

A nyári szünet után az elmúlt évtizedek-
hez hasonlóan bekapcsolódtunk a Zsidó
Kultúra Európai Napjába, a budapesti Bá-
lint Ház csapatának Éld át programja! a
zsidó hagyományok alapjait hozta köze-
lebb az érdeklődőkhöz, szolgált emlékez-
tetőül a közösség tagjainak. 

Folytatás a következő oldalon.

Mártírnap 2019 – Paszternák András beszéde

T
isztelt Emlékezők, Hölgyeim és Uraim! Ismét itt állunk a komáromi zsidó te-
metőben, a nagyszüleink, szüleink által megteremtett hagyományokat foly-
tatva, emlékezünk a város és környéke zsidóságát az 1930-as évek közepétől

sújtó tragikus történésekre, az 1944-es deportálások évfordulójára. 
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Folytatás az előző oldalról.
Átadásra kerültek a Kehila-díjak, a régió

zsidóságáért végzett önzetlen munka elis-
meréseként. A könyvbemutatókkal színe-
sített program keretében, a második világ-
háború áldozatainak emléket állító kon-
certet hallgattunk meg a Komáromi Ka-
marazenekar előadásában. Ismét állt a sá-
tor Miriam Neiger-Fleischmann festőmű-
vésznő képeivel díszítve szukot ünnepén,
Nógrádi Gergely kántor és Teszter Nelli a
zsidó dallamokat hozta el Komáromba.
Chanukakor a gyertyagyújtást Müller Pé-
ter Sziámi és Szakcsi Lakatos Béla előadá-
sa tette még feledhetetlenebbé. Az emlé-
kezés és az ünneplés kettőssége lengte át
januárban tu bisvat ünnepét. Szűcs József
tanár úr Radnóti összeállítását nézve a
gyümölcsökkel teli asztalok mellől, kevés
szem maradt szárazon. Purimkor Pandza-
risz Dina koncertje varázsolta el a hallga-
tóságot, David Adri Megila olvasása a ha-
gyományok továbbvitelét tükrözte. Riszo-
vannij Mihály vezetésével több mint ötve-
nen ültük meg a széder estét Pészach ün-
nepén. Tágra nyitottuk a Komáromi Napok
keretein belül a zsinagóga kapuit a morva
Capella cimbalomzenekar közreműködé-
sével. A számos kisebb rendezvény mellett,
említést érdemelnek a közösségi kirándu-
lások a környező társhitközségek által
szervezett programokra.  

Az elmúlt esztendőben diplomáciai láto-
gatásnak is tanúi voltak a Menház ódon
falai. Augusztusban Joachim Bleicker, a
Német Szövetségi Köztársaság pozsonyi
nagykövete, április elején Naomi Eldar iz-
raeli konzul érkezett hozzánk. Számos al-
kalommal láttuk vendégül a városból el-
származottak második, harmadik, negye-

dik generációjának tagjait Izraelből, Dél-
Afrikából, Nyugat-Európa és Észak-Ame-
rika különböző országaiból. 

A hitközségtől függetlenül, jónéhány
zsidósághoz kapcsolódó program is zajlott
Észak- és Dél-Komáromban. Gondoljunk
csak a Selye János Gimnázium GIMISZ
színpadának kiváló Hegedűs a háztetőn
előadására vagy Röhrig Géza író-olvasó
estjeire a Duna mindkét partján. 

A Mártírnapon, az évenkénti találkozók
alkalmával, megidézzük azokat is, akik
ma már nem jöhettek el közénk az Arany-
ember utcájába: Elment a városunkhoz is
kötődő neves izraeli magyar idegenveze-
tő Simon Segali, távozott Komárom város
megbecsült polgára dr. Kiss Péntek Jó-
zsef, aki számos rendezvényünknek volt
vendége. Szomorú szívvel búcsúztunk a
Hitközségi Híradó hasábjain a temetési
szertartásoknál hosszú évtizedeken át

közreműködő galántai Löwinger Blanka
nénitől és Haas Tibortól. Zürichben kísér-
ték utolsó útjára a közösségünket támo-
gató Brandeis-Berg Margotot százegy
éves korában. Fájón emlékezünk az ér-
sekújvári Kovács Máriára, a beszédemben
már idézett Ladislav Urbanra. 

Egy személyes gondolattal zárnám em-
lékező soraim: Az idén sokat dilemmáz-
tam, ki menjek-e a budapesti Élet meneté-
re. Elfáradtam a hét során a munkában,
borús volt az idő, kicsit elbizonytalanod-
tam, lett-e bármilyen eredménye mindan-
nak az oktató munkának, melyet a Vész-
korszak történéseinek megismertetése, a
komáromi zsidóság tradícióinak megőrzé-
se érdekében tettünk az elmúlt évtizedek-
ben. Szóval már majdnem otthon marad-
tam, amikor a nagymamámtól örökölt –
Budapestről Komáromba került, majd
most újra Pesten lévő – kétajtós szekrény
nyikorogva kinyílt magától az adott nap
reggelén. Intő jel volt ez. Ki másnak kéne
kimennie az Élet menetére, ha nem annak,
akinek nagymamáját a budapesti gettóból
vitték Bergen-Belsenbe, akinek dédszülei,
rokonai - mostani lakhelyétől - néhány
utcányira voltak hónapokon át egyre ször-
nyűbb körülmények közt ugyanitt, vagy
marhavagonokban utaztak a vidéki város-
okból a sokuk számára végzetes ausch-
witzi végállomás felé. 

Végül elmentem az Élet menetére, s
amikor bátyámmal a Duna-parton lép-
deltem sok ezer fáklyás vonulóval, már
nem volt kérdés számomra, emlékezni és
emlékeztetni nem egy lehetőség, hanem
kötelességünk! �
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Mindvégig megmaradt a kapcsolatom
a hebraisztikával is. Így, amikor a Yale
Egyetem nyelvészeti tanszékén eltöltött
vendégoktatói év után 2014-ben haza-
tértem egy Marie Curie-ösztöndíjjal, ak-
kor az ELTE Assziriológiai és Hebraisz-
tikai Tanszékén helyezkedtem el. Az OR-
ZSE-n a 2000/2001-es tanévben, majd
2014 ősze óta tanítottam vendégoktató-
ként. Itt 2018 nyara óta vagyok állásban,
docensi beosztásban.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó
Egyetem rektorhelyetteseként melyek a
fő feladatai?

Nehéz ezt meghatározni, a struktúra és
a munkamegosztás még mindig kialaku-
lófélben van. A sok adminisztratív teendő
– mint például a nemzetköziesítés előké-
szítése – mellett a tavaszi félévben két fő
célt tűztem ki magam elé. Az egyik a bib-
liatudomány, a másik pedig a bibliai héber
nyelvtan oktatásának az újragondolása.

Mindkét téren az a célom, hogy hallga-
tóink hasonló felkészültséggel hagyják el
az iskolapadot, mint a keresztény teoló-
giák végzettjei. Egy neológ rabbinak nem
elég azt a hagyományos megközelítést

ismernie, amellyel ortodox kollégája
foglalkozik. Tisztában kell lennie az el-
múlt 140 év fejleményeivel is, beleértve a
történeti-kritikai módszereket és a kor-
társ irodalmi megközelítéseket is, füg-
getlenül attól, hogy mit gondol ezekről
(hasonlóan a liberális keresztény teoló-
gusokhoz). A bibliai héber nyelvtan is-
meretét pedig a szolfézshoz és a zeneel-
mélethez hasonlítanám. Vannak virtuóz
zenészek, akik soha nem tanultak szol-
fézst; hasonlóképpen, lehet valaki orto-
dox rabbi a nyelvtani fogalmak ismerete
nélkül is. De ahogy a Zeneakadémia nem
ad diplomát annak, aki nem tanult zene-
elméletet, úgy egy neológ rabbinak – ke-
resztény kollégáihoz hasonlóan – tisztá-
ban kell lennie a bibliai héber nyelvtan-
nal is. A „régi“ Rabbiképzőben ez nem
volt kérdéses. Ugyanezek a megállapítá-
sok vonatkoznak azokra is, akik a zsidó-
ság kutatóivá válnak, és ezért képesnek
kell lenniük arra, hogy a maguk módján a
Héber Bibliáról szóló tudományos dis-
kurzusba bekapcsolódjanak – ami elkép-
zelhetetlen a 20. századi és kortárs bib-
liatudomány, ill. a bibliai héber nyelvtan
ismerete nélkül.

Kinek ajánlja az intézmény képzéseit?
Az intézmény nevében, nagykötőjellel

egymással összekapcsolva, szerepel a
Rabbiképző és az Egyetem szó. Ez szá-
momra azt szimbolizálja, hogy van egy
zsidó és egy egyetemes oldalunk is:
egyszerre oktatunk vallási és világi sza-
kokat, világnézetileg elfogult és tudo-
mányosan objektív tárgyakat, hallgató-
ink és oktatóink közt vannak zsidók és
nem zsidók is. Azonban a valóság
komplexebb ennél.  Egyetemünk elődje,
az Országos Rabbiképző Intézet, 1877-
es alapítása óta vallotta, hogy a hagyo-
mány és a tudomány egymással szimbi-
ózisban művelhető. Emellett fontos azt
is észrevenni, hogy mai társadalmunk-
ban a zsidók és nem zsidók közötti ha-
tár sem húzható meg élesen: széles a
spektrum a vallásos zsidóktól a zsidó-
ságukat kultúraként, érdeklődési kör-
ként, származásként megélőkön ke-
resztül a zsidóság iránt „csupán“ ér-
deklődőkig. Az OR-ZSE kínálata ezt a
komplexitást tükrözi.

Egyes képzéseink (a rabbiszak és a
kántorképzés) kimondottan azoknak
szól, akik a hitközségekben szeretnének
vallási specialista funkciót betölteni. Ez-
zel szemben a közösségszervező és a szo-
ciális munkás szakjaink két másik célcso-
portnak is szólnak. 

Folytatás a következő oldalon.

Bemutatkozik az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
rektorhelyettese - beszélgetés Biró Tamással

A
z ELTE-n végeztem fizikus, elméleti nyelvészet és hebraisztika szakon, még
a régi, ötéves rendszerben. A jeruzsálemi Héber Egyetem Rothberg Iskolájá-
ban is szereztem egy MA fokozatot a „zsidó civilizáció“ programon. PhD-mat

a Groningeni Egyetemen írtam, Hollandiában, számítógépes nyelvészetből, és ezt a
témát folytattam Amszterdamban, egy posztdoktori ösztöndíjjal. 
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Folytatás az előző oldalról.
Egyrészt vannak hallgatóink, akik bizo-

nyos szintű zsidó öntudattal érkeznek, és
segíteni szeretnék a – vallásos vagy nem
vallásos – zsidó közösségeket, azok tagja-
it. Másrészt vannak azok, akik a zsidóság-
tól távolabb állnak, de a közösségszerve-
zésről vagy a szociális munkáról szívesen
tanulnak egy zsidó intézményben. 

Ezek a képzések elsősorban valamely
gyakorlati tevékenységre készítenek fel.
Emellett mindhárom képzési szinten (BA,
MA és PhD szinten) el lehet sajátítani a
zsidóság tudományát (történetét, kultú-
ráját, vallását, nyelveit) is. Itt ismét a
hallgatók széles spektrumával találko-
zunk, a vallásos zsidóktól a „kultúrzsidó-
kon“ keresztül a nem zsidókig. Ahogy
nem csak kínaiak foglalkoznak a kínai
kultúrával, és nem csak görögök a görög
kultúrával, úgy a 20. század során egyre
több nem zsidó kezdett el zsidósággal
foglalkozni. Európában (lehet, hogy ne-
künk, zsidóknak, ez egy kicsit kínos is), a
hebraisztika-judaisztika vezető képvise-
lői gyakran már nem is zsidók. De a zsidó
hebraisták-judaisták között is megtalá-
lunk minden árnyalatot, az ateistától az
ultraortodoxig. Tehát ezeket a képzésein-
ket mindazoknak ajánlom, akik jobban
meg szeretnék érteni a zsidó vallást, kul-
túrát és történelmet, valamint a héber
nyelvet, és nyitottak arra, hogy a megis-
merés során egyszerre használják a ha-
gyomány és a tudomány szemüvegét.

Hogyan látja a zsidó közösségek
helyzetét a régióban? Milyenek a jövő-
beli kilátások?

A rabbiképző nem prófétákat képez, a
prófétaiskolák a bibliai korban működ-
tek. :) Én magam pedig nem vagyok rab-
bi, de szociológus sem. Így a kérdésre
csak azt tudom válaszolni, hogy az OR-
ZSE mindent megtesz a régió zsidó kö-
zösségeinek a támogatása érdekében. Az
április 28-án a közösségszervező szak
által megrendezett konferenciánkon
igyekeztünk azt bemutatni, hogy az OR-
ZSE-n meglévő elméleti és gyakorlati
tudás hogyan járulhat hozzá a budapes-
ti, vidéki és határon túli zsidó közössé-
gek mindennapjaihoz, fennmaradásá-
hoz és továbbfejlődéséhez. A missziónk
szerint nem csupán rabbikat, kántoro-
kat, előimádkozókat és közösségszerve-
zőket képezünk ezeknek a közösségek-

nek, de egy olyan szellemi műhely és
(könyvtárunk révén) tudásbázis is va-
gyunk, amelyre ezek a közösségek bát-
ran támaszkodhatnak.

Ehhez hozzájárul terveink szerint az
intézmény már említett nemzetköziesí-
tése. A szocializmus éveiben az Országos
Rabbiképző Intézet volt az egyetlen ilyen
intézmény a keleti blokkban, így hozzánk
érkeztek tanulni a jövő rabbijai és kánto-
rai Szófiától Moszkváig. A 21. században
az EU támogatja a hallgatói mobilitást
(például az Erasmus+-programok révén),
így bízunk abban, hogy rövidesen ismét
regionális szerephez jutunk a zsidó kö-
zösségek építése terén. Tegyük hozzá,
hogy a hallgatói mobilitás nem csupán a
külföldi intézmény kurzusain elsajátított
konkrét tudásról, hanem az interkulturá-
lis készségek elsajátításáról és a határo-
kon átnyúló kapcsolati háló építéséről is
szól. Ha tehát egy szlovákiai (magyar
vagy szlovák anyanyelvű) zsidó fiatal az
OR-ZSE-n eltölt egy szemesztert, az a két
ország közösségei közötti kapcsolatépí-
tést is szolgálja.

Melyek voltak eddig a főbb kutatási
témái, publikációi?

A bemutatkozásomat azzal kezdtem,
hogy fizikus, elméleti nyelvészet és heb-
raisztika szakon végeztem. Pályám kez-
detén ennek a három területnek a közös
nevezőit kerestem, és tulajdonképpen a
mai napig ebben a háromszögben moz-
gok. Így két szakdolgozatom és két korai
publikációm rabbinikus csillagászatról
szólt. Régóta érdekel a héber és sémi
nyelvészet is, gyakran tartok ilyen órákat,
bár ezen a téren nincs nemzetközi mér-

cével mérve jelentős publikációm. A szá-
mítógépes (vagy inkább formális vagy
matematikai) nyelvészet az életemben
szintén két terület közös nevezőjeként je-
lent meg: ahogy a fizikus a természetet,
úgy a formális nyelvész az emberi nyelvet
próbálja meg leírni matematikai model-
lekkel vagy számítógépes szimulációk se-
gítségével. Egy további publikációs té-
mám a kognitív vallástudomány, amely
az 1960-as években többek között a nyel-
vészetben lezajlott kognitív fordulatot kí-
vánja alkalmazni a vallások (esetemben a
judaizmus) kutatására. Végül a neológia
mibenléte is régóta foglalkoztat, különö-
sen Schweitzer József professzor úrral
folytatott beszélgetéseim voltak rám
nagy hatással.

Milyen tervei vannak e témában?
A megkezdett munkámat, kutatásaimat

szeretném folytatni, és mindenekelőtt a
megszámlálhatatlan számú, már évek óta
befejezetlen cikkeimet kellene publiká-
lásra előkészíteni. Van egy kognitív val-
lástudományi modell, amelyet a zsidó
vallásra alkalmazva fejlesztek tovább, ez-
zel sok feladatom lesz. Ezen kívül új ér-
deklődési köröm a bibliai héber mondat-
tan, amelyet 2014 óta tanítok az ELTE-n,
és célom egy modern szemléletű tan-
könyv összeállítása. Most tavasszal vi-
szont egy másik kihívással szembesül-
tem: az OR-ZSE-n egy olyan bibliai héber
tananyagot kellene kifejleszteni, amely
alapszintű modern héber ismeretekre
épít, ellentétben a bibliai héber oktatásá-
nak hagyományos módszerével, amely
ilyen előismereteket nem feltételez. �

PT



83. fejezet: 
Szerelmes munkanapok 

(2012. július 31.)

A
hét szokatlanul indult, Tisha beAv lé-
vén alig lézengett valaki az egyete-
men. Négy után le is léptem a mun-

kából, kicsit nyomasztott, hogy húsz perccel korábban egyedül
maradtam a diákszobában és a laborban. Olyan érzésem volt,
mintha egy nappal meghosszabbodott volna a Ramat Ganban pi-
henéssel töltött hétvége. Magáról az emléknapról részletesen ír-
tam korábban, így most nem bocsátkoznék ismétlésbe. Hétfőn be-
indult a kutatóélet, mikroszkópozás fél napon át, majd minta-elő-
készítés. Ma pedig ismét kezet rázhattam a kesztyűs dobozzal. Ha
őszinte szeretnék lenni, kicsit már hiányoztak ezek a műszerek és
eszközök a hosszúra nyúlt nyári szünet alatt. Itt volt már az ideje
visszaszállni a tel-avivi mókuskerékbe. Megbeszélések, cikk írás,
új ötletek kipróbálása vár rám az elkövetkező napokban. Sajnos,
munkabiztonsági megfontolásból meg kellett válnom a tábori
madrichi karszalagtól, nem kis lelki sérülést okozva ezzel a két vá-
gással. A 61-es, a Negba utca reggeli „forgataga” mind-mind vál-
tozatlan. Az idő múlását csak a gomba módra szaporodó, egyre
magasabbra törő toronyházak és a nyáron született apró kismacs-
kák hada jelzi.

Tegnap este, amikor Bnei Brakot szeltem át a 161-es helyett
ezúttal a 160-as fedélzetén, azon töprengtem, mennyiben más
most ez az újrakezdés, mint a posztdoki korszak előző szentföl-
di visszatérései. Gondolataimat csak vendéglátóim, Ági néni és
Smuel bácsi terelték el, akik minden alkalommal igazi „Szar-
vas-feelinges” vacsorával kedveskednek. Egy dolgot leszámít-
va a helyzet változatlan. Az esti családi Skype-olások hívólistá-
jára felkerült még egy név. A „NAGY Ő” neve. Ámor nyila talán
mindig a legváratlanabb időben találja szíven még a posztdoko-
kat is. Annyira jó lenne személyesen megosztani az itteni élmé-
nyeket vele, egyelőre azonban kénytelenek vagyunk a modern
kor kommunikációs eszközeit kihasználni. Fontos dolog a tudo-
mány, a nanotechnológia, de legalább ugyanennyire, ha nem
sokkal inkább fontos, hogy van Ő, akihez ezer szállal kötődhet a
világban bolyongó vegyész. 

(2012. augusztus 6.)
Fél órája arra riadtam fel, hogy valaki eszeveszetten csönget és

dörömböl a vendégház ajtaján. Első pillanatban arra gondoltam,
nem kellett volna 23:30-kor benyomni azt a finom szőlőt, biztos
megfeküdte a gyomromat. Pár perc múlva egy angol nyelvű tele-
fonbeszélgetést hallgattam végig egy lakó és a ramat gani tűzoltó-
ság között: „Egy órája kizárta magát a hölgy, amikor kiment ci-
gizni, s a kulcsa elforog a zárban, a tulajnak hiába dörömböl és a
telefonját sem veszi fel…” Mivel reggel, már hallottam az új lakó
érces hangját, úgy döntöttem, segítek rajta, mielőtt az elővárost
felveri egy nagy piros tűzoltóautó a közeli bevetési központból. Va-
lahol olyan szarvasi volt az egész,… amikor a legszebb álmodból
vernek fel, hogy XY rosszul van vagy ez és ez történt hátul a 100-
as házaknál. Akkor sem tétovázom, elvégre ezért madrich az em-

ber! Vagy nem? Van még pár órám visszaaludni, a portaszolgálat-
nak vége. Nem csinálunk rendszert ebből!

(2012. augusztus 9.)
Csütörtök, 13:33… jóllakott napközisként vánszorgok vissza az

ebédre elköltött szendvicsem és kis csokim után a nanotechnoló-
giai intézet mélyhűtött épületébe. Odakint 35 °C tartósan, megsza-
kítás nélkül, mióta visszaérkeztem Izraelbe. Lassan elnéptelene-
dik a kampusz, olyan igazi pénteki Pusztaszeri úti hangulat, mint
amikor odahaza, az ebéd után elkezd drasztikusan csökkeni a né-
gyes épület előtt parkoló autók száma. A hétvégéhez közeli hangu-
latot tetézi, hogy vasárnaptól két hétre leáll az egyetemi gépezet,
bezárnak az irodák, a műhelyek, nem hoznak majd új nitrogén pa-
lackot. A nyári szabadságok alatt, mi persze tovább kutatjuk a na-
novilág rejtelmeit. A gyaloghídon átjövet, a tűző napon arra gon-
doltam, be kéne iktatni egy tel-avivi beach day-t. Mire a túloldal-
ra értem, már el is hessegettem a tudománytalan elképzelést. Ami-
kor ez a blogbejegyzés megszületik a fejemben, éppen várakozom.
Mint ahogy a hét közepén a Facebookon írtam: „a kutatás nagy ré-
sze várakozással telik… várunk egy reakcióra, egy műszerre, egy
vegyszerre, egy mérési eredményre, egy cikk bírálatára. Arra hogy
megszáradjon, feloldódjon, leülepedjen, kicsapódjon. Mindeköz-
ben él bennünk kutatókban a remény, hogy máshol is ugyanúgy
várnak valamire a pályatársak” Várok egy délután ötre ígért mé-
résre. Titkon bízom benne, hogy lesz is belőle valami, bár nem lep-
ne meg, ha a rohamléptekben közeledő hétvége elsöpörné. 

Az egy hónapos európai tartózkodás alatt elszoktam a blogírás-
tól. Vissza kell rázódnom a billentyűzeten való pötyögéshez, kü-
lönben lemaradnak az Olvasók a múlt hét szerdán Beit Shemesben
tartott baráti esküvőről, az Ornánál és Yosinál töltött csodaszép
hétvégéről, a hétfő este a főnökömnél rendezett kutatócsoporti sü-
tögetésről. Megérne egy posztot a „vihar előtti csend…”, amely az
iráni háború kitöréséről szóló egyre intenzívebb híradások ellené-
re zajló „normál” szentföldi hétköznapokról születne, írhatnék a
Negba utca szürkeségét felrázó tragikus motorbalesetről, a köz-
ponti buszpályaudvar sokkoló társadalmi keresztmetszetéről.
Igyekszem mindezt pótolni a közeljövőben, de most itt a hétvége,
ideje megpihenni. �

FOLYTATJUK
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Löwinger Manci szakácskönyvéből
A természet csodái, az emberi kudarc és a remény

Az uborkaszezon kifejezést már a XIX.
században használták, érdekes az eredetét kutatni. Először is
úgy néz ki, hogy a régi időkben mikor a termések idő szerint je-
lentek meg a piacon, nyáron lehetet uborkát venni, savanyítani
és eltenni télre. Ekkor a háziasszonyoknak ez volt a legfonto-
sabb, minden mást félre tenni, hogy nehogy hiányozzon télen.
Gondolom, hogy nagy verseny volt az asszonyok között min-
denki biztos volt, hogy az ő receptje a legjobb. 

Mivel nyáron irodák, gyárak és állami intézmények részben be-
zártak, mindenki nyaralni ment, az újságíróknak nagy gond volt
meg tartani a hűséges olvasóikat. Úgy nézett ki, hogy semmi érde-
kes nem történik, nincsenek hírek azért nem volt más megoldás,
mint kitalálni szenzációs dolgokat, amelyekre az olvasók odafi-
gyelnek. Ezek valódi hírek voltak, hanem főleg pletykák, vagy ki-
talált események, ezeket elnevezték uborkaszezoni híreknek. Sen-
ki sem vette ezeket komolyan, de azért érdekesnek találták.

A filmvilágban is van uborkaszezon, nyáron főleg olyan fil-
meket vetítenek, amelyek nem igényelnek különleges figyelmet
inkább csak szórakoztatnak. Ha valaki egésznap nyugalomban
napozik, fürdik, eszik-iszik, nem képes semmi komolyabb szel-
lemi elfoglaltságra, keresi a könnyű szórakozást. 

Mára már az uborkaszezon is megváltozott. Először is uborka
van egész évben, a savanyítás már nem nyári elfoglaltság, nem
beszélve arról, hogy a modern háziasszony a szupermarket pol-
cain találja a savanyított uborkát. De sajnos a nyári szünet is sem
a gond nélküli szórakozás. A modern kommunikációtól nem le-
het kikapcsolódni, a hírek üldözik az embert akárhová megy.
Már nem kell kitalálni szenzációs dolgokat. A valóság termel
elég hírt, mivel mindenki kézében ott fekszik a világ a saját te-
lefonjában Ez jó vagy rossz, ezt mindenki döntse el.

Az uborka maga a diéták királynője, mivel nagyon alacsony a
kalóriatartalma magas a rost tartalma és alacsony a glikémiás in-
dexe. Az izraeli híres vegyes saláta fő összetevője is az uborka.

Joghurtos uborkasaláta
Hozzávalók: 6 friss uborka, 1 pohár joghurt, 2 gerezd fok-

hagyma, 2 kanál apróra vágott kapor, 2 kanál ecet, ajánlatos al-
maecet, 1 kanál olívaolaj.

Elkészítés: Az uborkákat szeletre vágjuk, a többi hozzávalót
összekeverjük, tálalás előtt ráöntjük az uborkára.

Távol-keleti uborkasaláta
Hozzávalók: 5 uborka szeletekre vágva, 1 kis fej apróra vágott

hagyma, 1 kanál reszelt gyömbér, 1 kis sárgarépa gyufaszál ala-
kúra vágva.

Elkészítés: A fentieket meglocsoljuk a következő keverékkel:
1/2 pohár almaecet, kevés víz, só, cukor, őrölt fekete bors. A sa-
látát lehet díszíteni színes szezámmaggal és apróra vágott ko-
rianderrel. �

N
em emlékszem, hogy mikor hallottam először ezt a kifejezést, de emlékszem, nagyon tetszett. Mi-
kor közeledik a nyár, akkor valahogy másképpen néz ki a világ. Mikor iskolába jártam május hó-
napban már számoltuk a napokat a nyári szünetig. Úgy éreztük, hogy millió lehetőség vár ránk.

Mikor tanárként jártam az iskolába, akkor is számoltuk a napokat, persze a tanítványok nem tudták, de
a tanárok is keményen dolgoznak és meg érdemelik szünetet.

DR. ORNA
MONDSCHEIN

Családi széder
a budapesti Bálint Házban

A
z ünnep második estjén közel százan vettek részt a Bálint
Ház családi széderén a magyar fővárosban. A korábban ér-
kezőket ünnepi fejtörők és játékok várták. A gyerekek és a

szülők aktív bevonásával zajló vacsorát Forgács György, a szar-
vasi Camp Yichak családi táborok főszervezője vezette, Fritz
Zsuzsanna a közösségi ház vezetőjének aktív közreműködésé-
vel. Köszönet a Bálint Ház csapatának a remek programért! �

PA

Nikodem Nijaki/Wikipedia
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J
únius 16-án a komáromi megemléke-
zés után, délután a sokéves hagyo-
mányhoz híven Nagymegyeren is

megemlékeztek a Holokauszt áldozatairól.
A Városi Művelődési Központ igazgatója,

Gútay László által szervezett rendezvényen
beszédet mondott Soóky Marián, a Bartók
Béla Alapiskola igazgatója. Zakál Gyula
szavalatát a Bárdos Gyula vegyeskar fellé-
pése követte Orsovics Ivett vezényletével. A
rabbinikusi és a kántori teendőket Petro-
vics Péter kaposvári rabbi látta el. A helyi
kultúrház falán lévő emlékműnél koszo-

rúztak az iskolák, több társadalmi szerve-
zet és a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség

küldöttsége. A megemlékezésen részt vet-
tek a szervezésben segítséget nyújtó Ko-
máromi Zsidó Hitközség képviselői is.  �

PZs 

Mártírnap Nagymegyeren

Á
prilis 28-án Besztercebányán tar-
totta választó közgyűlését a Szlová-
kiai Zsidó Hitközségek Szövetsége.

A résztvevők meghallgatták a leköszö-
nő vezetőség és az ellenőrző bizottság
beszámolóját az elmúlt választási idő-

szakban kifejtett tevékenységről. A vita
után került sor a választásra. Elnökké vá-
lasztották az egyedüli jelöltként induló
Richárd Dudát, a Kassai Zsidó Hitközség
eddigi elnökét, alelnöki tisztségbe került
Igor Rintel eddigi elnök és Olga Hodálová,

a trencsényi hitközség elnöke. Az ellenőr-
ző bizottság tagjai lettek: Martin Barto, Pe-
ter Chudý, Igor Barát, Andrej Werner és Ju-
raj Turčan. Gratulálunk a megválasztott
tisztségviselőknek!  �

PZs

Választások a Szlovákiai Zsidó Hitközségek
Központi Szövetségénél

Megemlékezés
Tatán

J
únius 23-án Tatán is megemlékeztek a
Holokauszt áldozatairól. Kerti Katalin,
a Goldberger Alapítvány elnöke, a meg-

emlékezés szervezője felkérte Pasternák
Antalt emlékező beszéd megtartására, az ő
más irányú elfoglaltsága miatt a komáro-
mi hitközség képviseletében Novák Tamás
szólt az egybegyűltekhez. A rabbinikus és
kántori teendőket Tatán Petrovics Péter és
Rosenfeld Dániel látta el.  �

PZs

Érdekes
történet

J
únius elején két komáromi hölgy,
anya és lánya, ausztráliai vendégeik-
kel és angol tolmáccsal szerette vol-

na meglátogatni a Menházat. 
A beszélgetés során kiderült, hogy a

Melbourne-ből és Tasmaniából érkezett
urak testvérek, az idősebb komáromi
hölgy féltestvérei, Holokauszt túlélők,
Brünnből származnak. 

A háború alatt édesanyjuk bújtatta
őket. A koncentrációs táborból hazatért
édesapjuk balesetben elhunyt. A nyolc és
öt éves gyerekek nemzetközi szervezet
segítségével Ausztráliába kerültek, mia-
latt édesanyjuk kórházban volt. Többé
nem találkoztak. 

Az édesanyjuk Brünnben ismét férjhez
ment egy marcelházi fiatalemberhez, az új
házasságából lánya született. A néni halá-
láig egy Komárom melletti faluban élt. A
lánya testvéreivel fordító segítségével tar-

totta a kapcsolatot. Tavaly meglátogatta
őket, azóta is tanul angolul. A két úr fele-
ségével együtt viszonozta a látogatást.
Vallásos zsidóként élnek. Komáromból
Brünnbe utaztak, majd Prágából repültek
haza. �

PZs

Fotó: Csemadok – Nagymegyer
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Zaujímavý
príbeh

Z
ačiatkom júna chceli Chudobinec na-
vštíviť dve komárňanské dámy –
matka a dcéra – spolu so svojimi au-

strálskymi hosťami a anglickým tlmoční-
kom. Počas rozhovoru vyšlo najavo, že páni

z Melbournu a Tasmánie sú bratia, nevlast-
ní súrodenci staršej panej z Komárna, pre-
žili holokaust a pochádzajú z Brna. Počas
vojny ich ukrývala matka. Ich otec, ktorý sa
vrátil z koncentračného tábora, zahynul pri
úraze. Chlapci, ktorí mali v tom čase osem a
päť rokov, sa vďaka medzinárodnej organi-
zácii dostali do Austrálie, kým bola ich
mamka v nemocnici. Nikdy sa už nestretli.
Ich matka sa v Brne opäť vydala za mladíka

pochádzajúceho z Marcelovej. Z nového
manželstva sa narodila dcéra. Pani žila až do
svojej smrti v obci blízko Komárna. Jej dcé-
ra udržiavala kontakty so svojimi súroden-
cami pomocou prekladateľa. Vlani ich na-
vštívila  a učí sa po anglicky. Obaja páni spo-
lu so svojimi manželkami návštevu opäto-
vali. Žijú zbožný život. Z Komárna cestova-
li do Brna, domov odleteli z Prahy. �

PZs

V
roku 2018 vyšla knižka Tibora
Gottdanka pod názvom Dedičstvo
maďarských židovských staviteľov,

v ktorej sme objavili zaujímavosti o Ko-
márne a o budove Útulku, ktoré nám do-
teraz neboli známe. Architekt Ferenc Fi-
scher (1871-1921) bol jedným z najlep-
ších priateľov Vilmosa Zsolnayho a pro-
jektantom viacerých secesných budov
zdobiacich ulice Komárna a Budapešti.

Fischer, rodák z Komárna, získal diplom
architekta v roku 1895 na Technickej uni-
verzite v Budapešti. Jeho prvé dielo patrilo
rodnému mestu: chudobinec Dobročinné-
ho izraelitského spolku v roku 1895. Zú-
častnil sa aj na výberovom konaní na pro-
jektovanie komárňanskej nemocnice.

Po viacerých významných prácach v
Budapešti pracoval v roku 1902 opäť v
Komárne, projektoval budovu Sporiteľne,

ktorá je dodnes najkrajšou secesnou bu-
dovou mesta. Hlavný vchod do budovy sa
nachádza na jeho užšom priečelí na Pala-
tínovej ulici. Dlhšiu, západnú stranu bu-
dovy – hľadiacu na sochu sv. Štefana –
zdobia secesné štukatúry a nárožia budo-
vy skrášľujú  dekoratívne vežičky. Skvos-
tami domu sú kované ozdoby, predovšet-
kým bohato zdobená železná brána, die-
lo komárňanského umeleckého zámoční-
ka Andrása Töröka. Je smutné, že tohto
nadaného a úspešného architekta po vy-
puknutí svetovej vojny ignorovali. Zomrel
v roku 1921 vo veku 50 rokov. �

PZs

Ferenc Fischer
projektant Menházu  

Ekumenický
deň v Ríme

Z
miesta nášho nocľahu, ležiaceho v
blízkosti centrálnej stanice talian-
skeho hlavného mesta, sme sa au-

tobusom č. 64 vybrali skoro ráno, aby
sme sa čo najskôr dostali do Vatikánu.

Kým sme došli na Námestie sv. Petra,
už nás predbehlo niekoľko tisíc turistov.
Miesto má fascinujúce čaro, televízne ob-
razovky ho nedokážu sprostredkovať –
konštatujem v duchu. Stĺpy, bazilika sv.
Petra, dav  návštevníkov z celého sveta
nás uchvacuje. Objavujeme drobné ob-
chodíky predávajúce suveníry a devocio-
nálie, pozrieme sa k Anjelskému hradu.

O niekoľko minút už sedíme na 23-ke,
smer miestna synagóga. Po bezpečnost-
nej prehliadke si kupujeme vstupenky do
Židovského múzea (https://www.mu-
seoebraico.roma.it/en/), poznávame his-
tóriu, tradície a pôvod komunity. Vyskú-
šame moderné prostriedky, dotykové ob-
razovky, projektory. Na obed začína
sprevádzanie po synagóge v anglickom
jazyku, prezeráme si druhú najväčšiu ži-
dovskú modlitebňu Európy, počúvame

smutné príbehy o teroristických útokoch
na komunitu, potom zase o veselých
sviatkoch, o návštevách pápežov. Po ná-
vrate do múzea ešte strávime nejaký čas
medzi exponátmi, nakúpime vtipné šá-
besovo-rímske magnetky,  vyberáme sa k
judaistickým obchodom a kóšer jedálňam
stojacim na mieste niekdajšieho geta. Keď
sem zavítate, nezabudnite si okrem ne-
spočetných atrakcií pozrieť aj židovské
pamiatky mesta! �

PA

Spomienková
slávnosť v Tate

A
j v Tate spomínali 23. júna  na obete
holokaustu. Predsedníčka Nadácie
Goldberger Katalin Kerti, ktorá spo-

mienkovú slávnosť organizovala, požiada-
la Antona Pasternáka o príhovor. Nakoľko
predseda Židovskej náboženskej obce bol v
čase konanie pietneho aktu zaneprázdne-
ný, v mene našej komunity sa účastníkom
prihovoril Tomáš Novák. Rabínske a kan-
torské povinnosti vykonali v Tate Péter
Petrovics Dániel Rosenfeld. �

PZs
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D
ňa 16. júna sa po komárňanskej
tryzne už tradične konala spomien-
ková slávnosť na počesť obetí holo-

kaustu vo Veľkom Mederi. 
Na podujatí organizovanom riaditeľom

mestského kultúrneho strediska Lászlóm
Gútaym predniesol prejav riaditeľ Základ-
nej školy Bélu Bartóka, Marián Soóky. Po
prednese Gyulu Zakála nasledovalo vystú-
penie zmiešaného zboru Gyulu Bárdosa
pod taktovku Ivett Orsovics. Rabínske a
kantorské povinnosti vykonal kapošvársky
rabín Péter Petrovics. K pamätnej tabuli na
stene kultúrneho strediska položili vence
zástupcovia škôl mesta, spoločenských or-
ganizácií a delegácia Židovskej náboženskej
obce v Dunajskej Strede. Na podujatí sa zú-
častnili a pri organizovaní  pomáhali aj
predstavitelia Židovskej náboženskej obce
v Komárne.  �

PZs

Deň martýrov vo Veľkom Mederi

D
ňa 28. apríla 2019 sa v Banskej Bystrici konalo volebné za-
sadnutie valného zhromaždenia Zväzu židovských nábo-
ženských obcí v Slovenskej republike.

Účastníci si vypočuli správu odchádzajúceho vedenia a dozornej
rady ohľadne činnosti Zväzu počas uplynulého volebného obdobia.
Voľby nasledovali po diskusii. Do funkcie predsedu bol zvolený je-
diný kandidát Richard Duda, ktorý doposiaľ pôsobil ako predseda
Židovskej náboženskej obce v Košiciach. Podpredsedami sa stali
doterajší predseda  zväzu Igor Rintel, a predsedníčka  Židovskej
náboženskej obce v Trenčíne Oľga Hodálová. Za členov dozornej
rady boli zvolení: Martin Barto, Peter Chudý, Igor Barát, Andrej
Werner a Juraj Turčan. Zvoleným funkcionárom blahoželáme!  �

PZs

Voľby Ústredného zväzu židovských náboženských
obcí v Slovenskej republike

Návštevníci
v Chudobinci

D
ňa 8. júna k nám zavítali štyri dámy z Budapešti: Éva Blau,
Anna Erdős, jej mamka a Judit Bittner, ktoré oddychovali v
Liečebných kúpeľoch Brigetio a rozhodli sa navštíviť Chu-

dobinec. Do hotela po ne zašiel náš predseda Anton Pasternák. Po-
čas prehliadky sa dámy zaujímali o podujatia našej komunity. Po-
tešilo ich, že si mohli pozrieť naše mikromúzeum a synagógu. Už
toho o Komárne veľa počuli a boli rady, že sa mohli osobne pre-
svedčiť o tom, o čom sa v našom Spravodajcovi dočítali. �

PZs
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Mám 52 rokov, som rodený Košičan a aj
keď ma pracovné povinnosti nútia neus-
tále cestovať, do rodných Košíc sa vždy
nesmierne rád vraciam. Po ukončení VŠ
ekonomickej som ostal vo fachu – som
profesionálny manažér a venujem sa ria-
deniu procesov vo firemnom prostredí,
mám skúsenosti i z oblasti krízového ria-
denia. V súčasnosti som jeden z vicepre-
zidentov holdingu Ekofininvestment a
nesiem zodpovednosť za úspech i rozvoj
niekoľkých podnikov v agropotravinár-
skom priemysle.

Členom ŽNO Košice som od roku 1990,
židovské cítenie mi vštepovala mamka,
ktorá bola pred revolúciou istý čas tajom-
níčkou obce a po roku 1989 sa starala o
košických židovských seniorov v dennom
stacionári obce.   Dlhé roky som bol rado-
vým členom, neskôr som sa stal podpred-
sedom predstavenstva a v roku 2017 som
bol zvolený za predsedu košickej ŽNO. 

Nedávno ste boli zvolený za predsedu
ÚZŽNO  v SR. Gratulujeme! Aké plány
máte vo vašej novej funkcii? Ako vyzerá v
súčasnosti židovský život na Slovensku?

Vychádzam z toho, že ÚZŽNO je streš-
nou organizáciou židovských obcí na Slo-
vensku. Najdôležitejšou úlohou ústredné-
ho zväzu je teda podpora všetkých čin-
ností, ktoré vykonávajú. Rád by som sa
venoval niekoľkým nosným témam, teda
problémom, ktoré sú prierezové a boria
sa s nimi všetky obce bez ohľadu na ich
polohu či členskú základňu. Rád by som
zaujal mladú generáciu. Židovstvo mno-
hých z nich sa začína i končí tým, že po-
chádzajú zo židovskej rodiny, respektíve
majú židovského člena rodiny. Zaujatím
nemyslím násilné prebúdzanie ich skry-
tého židovstva, skôr o ponuku rozmani-
tých spoločenských aktivít vhodných i pre
zmiešané manželstvá. Ďalšími neopome-
nuteľnými prioritami sú starostlivosť o
našich seniorov a bohatá ponuka aktivít

pre deti. V tom sa určite zhodnú všetci
členovia židovskej komunity na Slovens-
ku – nesmieme dopustiť, aby čo i len je-
den náš člen či naša členka žili v núdzi
alebo osamelo a zároveň naše deti sa mu-
sia poznať, musia tvoriť „zohratú partiu“.
To sa dá dosiahnuť tábormi (moadonmi),
väčšie deti určite privítajú semináre, na
aké si pamätáme z obdobia nadšenia v
prvej polovici 90.-tych rokov. Aktivity
tohto typu bude ÚZŽNO všemožne pod-
porovať. Som presvedčený, že oporu náj-
dem v prezídiu. Verím, že partnerským
dialógom a pragmatickým prístupom k
problémom sa nám podarí predstavy pre-
taviť do reality.

Ktoré sú najvýznamnejšie medziná-
rodné vzťahy ÚZ ŽNO v SR?

Tak, ako som už povedal, ÚZŽNO je
strešnou organizáciou, mala by teda  re-
prezentovať slovenské obce navonok. Sa-
mozrejme, to nebráni, aby mali jednotlivé
obce svojich spriaznených partnerov v za-
hraničí. ÚZŽNO má bohaté kontakty s
mnohými európskymi a svetovými židov-
skými organizáciami, akými sú napr. World
Jewish Congress, AJC, Israeli Jewish Con-
gress. Vytvorili sme i platformu zástupcov
židovských komunít krajín V4, pretože ich
spája množstvo tém a nevyriešených pro-
blémov. Najdôležitejšie je, aby šlo o vzá-
jomne prospešné a obohacujúce partner-
stvo. Všetkým zahraničným organizáciám
sme cenným zdrojom informácií o stave
slovenskej spoločnosti i prípadných preja-
voch  antisemitizmu. Na oplátku nám me-
dzinárodné organizácie poskytujú pora-
denstvo, školenia, semináre, reprezentujú
naše záujmy na tých najdôležitejších sve-
tových fórach – na pôde OSN, Európskeho
parlamentu, Kongresu USA  atď. Máme tiež
veľmi živé vzťahy s Veľvyslanectvom štátu
Izrael na Slovenku, ÚZŽNO sa s ním podie-
ľalo na organizácii nejedného kultúrneho či
spoločenského podujatia. 

Donedávna ste boli predsedom ŽNO
Košice. Aké sú najvýznamnejšie výsled-
ky vašej práce?

Predsedom ŽNO Košice som sa stal v
roku 2017. V tom čase došlo k obmene
väčšiny členov jej predstavenstva. Analý-
zou situácie sme dospeli k názoru, že v
prvom rade je potrebné roztrieštenú ži-
dovskú komunitu stmeliť a opäť si získať
dôveru jej členov. Skúsili sme teda postu-
povať malými krokmi.  Hovorí sa, že lás-
ka ide cez žalúdok. Potvrdilo sa nám to,
obecné šabatové večere si získali svojich
stálych fanúšikov. V Košiciach pôsobí via-
cero židovských organizácií, The Hidden
Child, B´nai Brith, združenie Ester. Spo-
lupracujeme s hnutím Chabad, početnou
komunitou izraelských študentov a libe-
rálnym rabínom Mišom Kapustinom.
Rôznorodosť je žiadaná, nevidím na nej
nič zlé, ak sa členovia jednotlivých orga-
nizácií neuzatvárajú do seba, ak medzi
nimi neexistuje hermetická hranica. Prá-
ve tento cieľ si ŽNO Košice vytýčila a po-
maly sa k nemu blížime. Podarilo sa nám
napríklad docieliť spájanie osláv sviatkov,
a tak namiesto okázalých či nudných ve-
čerov sme zažili búrlivú chanuku a seder,
kde sa o zábavu starali mladí Izraelčania
a rodinnú atmosféru vzdialených domo-
vov im kompenzovali seniori z košickej
obce. Krajší obraz symbiózy a porozume-
nia si neviem predstaviť a budem sa sna-
žiť túto harmóniu preniesť na celoslo-
venskú úroveň. �

PT

ÚZ ŽNO má nového predsedu
Rozhovor s Richardom Dudom

S
kôr, ako predstavím seba a svoje aktivity, dovoľte mi najprv povedať pár slov
a mojej rodine. Sme si navzájom oporou a sme veľmi súdržní. Manželka pra-
cuje v miestnej samospráve,  dvaja synovia dokončujú vysokoškolské štúdiá a

aktívne športujú. Som hrdý najmä na naše veľmi prirodzené vzťahy, založené na
úprimnosti a neustálej otvorenej diskusii, ktorou sa doteraz dal vyriešiť naozaj kaž-
dý problém. 
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U
ž dlhé desaťročia žije naša tradí-
cia spomienkových slávností na
obete holokaustu. Židovská ná-

boženská obec v Komárne si aj v tomto
roku pripomenula odvlečených súver-
cov z mesta i okolia. 

Pri príležitosti tryzny sa „navrátilo do-
mov“ mnoho potomkov, ktorí žijú roztrú-
sení po celom svete – pricestovali z Austrá-
lie, Rakúska, Izraela a Švajčiarska. Prítom-
ných, medzi ktorými nechýbali preživší
holokaustu, švajčiarsky veľvyslanec v Slo-
venskej republike Alexander Hoffet, radca
Antal Disztl a konzul Dr. Gábor Kovács v
Maďarského veľvyslanectva v Bratislave,
primátor mesta Béla Keszeg, viceprimátor
mesta Tomáš Varga, prorektor Univerzity
Jánosa Selyeho Dr. József Liszka, riaditeľ
Gymnázia Hansa Selyeho Imre Andruskó,
zástupcovia reformovanej náboženskej ob-
ce pod vedením Imréné Oláh a vedúci ži-
dovských náboženských obcí regiónu, po-
zdravil koordinátor Tamás Paszternák. Si-
multánnym tlmočníkom podujatia bola

Magda Vadász, ktorá zastupovala aj Zväz
maďarských židovských náboženských ob-
cí a Židovskú náboženskú obec v Budapeš-
ti. Po smútočnej modlitbe kantora Miklósa
Budaiho pozdravil prítomných primátor
mesta Béla Keszegh, v mene našej nábo-
ženskej obce hovoril o význame spomína-
nia András Paszternák. Po dojímavých slo-
vách budapeštianskeho hlavného rabína
Róberta Frölicha nasledovala modlitba a
kadiš. V synagóge Chudobinca zapálili

účastníci pietneho aktu sviečky pri pamät-
nej tabuli zosnulých. Okrem hlavného rabí-
na a kantora hovorili o význame ponauče-
ní plynúcich zo šoa Antal Disztl a Magda
Vadász. Na záver podujatia sa rozprúdila
priateľská diskusia v sále Zoltána Wallen-
steina, kóšer jedlá boli aj pri tejto príleži-
tosti privezené  z Budapešti. 

Vďaka patrí každému, kto sa pričinil o
organizáciu a uskutočnenie podujatia.  �

PA

Spomienková slávnosť na cintoríne a v synagóge

N
aša Židovská náboženská obec po-
kračovala v dlhoročnej tradícii a aj v
tomto roku sa zapojila do najväč-

šieho spoločného podujatia miest Komár-
no a Komárom. 

Dňa 1. mája prichádzali návštevníci rad
radom na nami usporiadaný koncert, vy-

stúpenie moravskej formácie Capella. Prí-
tomných pozdravil programový koordiná-
tor ŽNO Tamás Paszternák. Počas koncer-
tu odzneli židovské i moravské melódie,
sprevádzané cimbalovou hudbou. Hudob-
níci sa s obecenstvom podelili o svoje prí-
behy o tom, ako sa začali venovať hebrej-

skej muzike a o zážitky z koncertného tur-
né v Izraeli. Dlhotrvajúci potlesk na konci
podujatia potvrdil, že aj v tomto roku sme v
malej synagóge poskytli obecenstvu – v ra-
doch ktorého boli aj takí, ktorí k nám zaví-
tali po prvýkrát - vzácny hudobný zážitok.
Návštevníci si na chodbe mohli vyberať
spomedzi našich publikácií. �

PA

Komárňanské dni v Chudobinci

Záhradná párty  

D
ňa 26. mája privítala naša náboženská obec účastníkov
tradičnej záhradnej párty, usporadúvanej každoročne
pri príležitosti sviatku Lag Baomer, organizovanej

Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Sloven-
skej republike.

Návštevníkov z Dunajskej Stredy, Galanty, Štúrova, Bratislavy,
Győru a iných miest a obcí privítal predseda Židovskej náboženskej
obce v Komárne Anton Pasternák a programový koordinátor Tamás
Paszternák. Prítomným o sviatku porozprával bratislavský rabín
Miša Kapustin. O veselú náladu sa svojím koncertom pod holým ne-
bom postarala skupina Pressburger Klezmer Band. Kóšer obed do-
vezený z Budapešti mal veľký úspech a každému chutili aj tradičné
zákusky. Ústredný zväz ŽNO nezabudol ani na najmenších, deti sa
mohli zúčastniť na rôznych hrách.  Vďaka každému, kto sa zapojil
do organizovania a uskutočnenia podujatia! �

PA
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ŽNO v Komárne, vydávanie Spravo-
dajcu a Klub Šalom podporili Georg To-
menendal (Viedeň),  Pavol Holczer (Beer
Sheva), Agáta Feuerlicht (Sydney), Ti-
bor Villányi (Győr), Éva Hanák (Štúro-
vo), Miklós Korai (Komárno) a ano-
nymní darcovia. Ďakujeme!

�
Kancelária ŽNO v Komárne bude po-

čas mesiaca júl zatvorená. V súrnych
prípadoch nás môžete zastihnúť na ad-
rese kile@menhaz.sk.

�
Dvojčíslo Spravodajcu vychádza tento-

raz v máji-júni. Aj počas letných mesiacov
vydáme po jednom čísle našich novín.
Očakávame príspevky našich čitateľov.

�
Nové vedenie Ústredného zväzu ži-

dovských náboženských obcí v Slovens-
kej republike bude po prvýkrát zasadať
koncom júna v Bratislave.

Nástenka
krátke správy

Vážení čitatelia! Prosíme Vás, aby ste podľa Vašich možností podporovali programy
ŽNO v Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.

Poukázanie peňazí z územia SR:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa  vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia

Poukázanie peňazí zo zahraničia:
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, Palatínova 33, 94501 Komárno
alebo
IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Adresa banky: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Žiadame Vašu podporu

� „V posledných minútach  Jom kipuru zablúdil môj zrak  smerom k
Tóre, kde  po  prvýkrát  viseli  nové  textílie. Premýšľal som nad tým, či
za päť, desať,  alebo  pätnásť  rokov  budú ešte pred nimi sedieť v ko-
márňanskej synagóge naši súverci... Svoje rozjímanie som skončil s
tým, že keby sme sa boli vzdali, ani dnes by tu nikto nebol. Na  budúci
rok  sa  znovu  stretneme, ten kto dnes zostal doma, nech sa knám pri-
pojí!!” – Spravodajca (XI. reg. ročník 9. (208.) číslo - September 2013).
Foto: Alexander Grinvald.

Komunitná mozaika 
- fotografie z minulosti našej obce -

Spravodaj – mesaèník ŽNO v Komárne, založené v roku 5756. (1996), šéfredaktor: Tamás Paszternák (tamas.paszternak@menhaz.sk),
András Paszternák (andras.paszternak@menhaz.sk), spolupracovníci: Judit Haas, Mgr. Ferenc Piczek, grafická úprava: Richard Saláth,
jazyková korektúra: Magda Vadász (Budapesť), Zsuzsanna Paszternákné Kertész (Komárno), Katarína Potoková (Nitra), tlaè: Nec-arte Kft.,
Komárno, 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. Regisztračné číslo: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. IČO: 34073400. Periodikum je nepredajné.

Mazl Tov!

V
Zürichu sa narodilo siedme vnúča
Madeleine a zosnulého Alexandra
(Sándor) Pasternákovcov. Rodi-

čom Nathalie Pasternák a Danovi De-
utschovi srdečne blahoželáme k narode-
niu ich tretieho dieťaťa (Matan Simon).�

Blahoželáme!

D
ňa 2. júna sa v budapeštianskej
synagóge Frankel zosobášili Zsu-
zsanna Fritz a Daniel Seller. Naša

Frici, pedagogická poradkyňa tábora v
Sarvaši a riaditeľka budapeštianskeho
Bálint Házu už mnohokrát navštívila
Komárno, pomáhala nám počas našich
vzdelávacích programov. Mladomanže-
lom srdečne blahoželáme! Mazel Tov! �
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SPRAVODAJCA
Lag Baomer v Komárne 

Európsky deň židovskej
kultúry 2019

E
urópsky deň židovskej kultúry sa uskutoční v nedeľu, 1. septembra 2019. V súlade s
našimi tradíciami očakávame záujemcov s pestrým programom. Podrobnú po-
zvánku uverejníme v júlovom čísle našich novín. �

Myšlienky
redaktora

P
ríchod Komár-
ňanských dní
nám zakaždým

pripomenie, že prišla
jar. Rozprúdi sa život
v meste, milovníkov
kultúry a zábavy láka
celý rad podujatí .
Každoročne si zaumienim, že po-
dobne, ako to bolo v mojich štu-
dentských časoch, aj v tomto roku
ponavštevujem nejedno podujatie. A
potom môžem byť rád, keď sa do
Komárna počas festivalu dostanem
aspoň na jeden deň. Nebolo to inak
ani v roku 2019. Náš vlak prichádza
na tunajšiu stanicu 1. mája predpo-
ludním, aby sme si popoludní v
synagóge spolu s ostatnými záu-
jemcami vypočuli koncert moravs-
kej skupiny Capella. Keď som sa
dozvedel, že v tomto roku prispeje-
me do šnúry pestrých podujatí kon-
certom cimbalovej kapely, nechápal
som. Ako sa tento hudobný nástroj
ocitá v blízkosti židovskej hudby?
You tube-kanál orchestra ma upo-
kojil. Ich návšteva sľubovala skutoč-
ný hudobný zážitok. Nesklamali ma,
hrali s radosťou, ich koncert v Chu-
dobinci bol vzrušujúcim stretnutím
kultúr, náboženstiev a jazykov. Ich
piesne nám rozprávali o vzájomnej
úcte národov žijúcich vedľa seba,
boli to osobné príbehy, o ktoré sa s
nami podelili. Ako nám povedala
pani Hajnalka, ktorá kedysi v tejto
budove žila: „Chcela by som zažiť
ešte mnoho takýchto očarujúcich
koncertov v synagóge!” Vďaka patrí
organizátorom a oduševneným čle-
nom formácie Capella! �

ANDRÁS
PASZTERNÁK 

�Dňa 26. mája privítala naša náboženská obec účastníkov tradičnej záhradnej pár-
ty, organizovanej Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej
republike. O veselú náladu sa svojím koncertom pod holým nebom postarala sku-
pina Pressburger Klezmer Band. (strana 3.)

Kehila – cena za prácu v záujme
komunity – čakáme vaše nominácie!

C
eny Kehila a Kehila Haver sme zlúčili. Osobnosti, ktoré vykonali niečo v záujme
židovskej komunity, odmeňujeme bez ohľadu na ich náboženské vierovyznanie.
Vaše návrhy a nápady v súvislosti s nomináciami očakávame na adrese ki-

le@menhaz do 31. júla 2019. �

Informácia o vysokých sviatkoch

V
poradí 5760. židovský rok sa začína 29. septembra 2019, v nedeľu večer. O 18.
hodine sa stretneme v budove Chudobinca (Menház). Po večernej modlitbe bu-
de nasledovať slávnostná večera. V prvý deň Roš Hašana, 30. septembra 2019,

sa bude konať tašlich a spoločné učenie o 18. hodine. Kol Nidre, predvečer sviatku Jom
Kipur pripadá na utorok 8. októbra o 18. hodine, Mazkir Jom Kipur sa bude konať v
stredu 9. októbra. O programoch pri príležitosti sviatku Sukot si prečítate v našom
augustovom čísle. �


