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a komáromi zsidó hitközség lapja

Közös széder Komáromban

Szerkesztői
gondolatok

K

éső délután
üzenet érkezik
közösségi ol-

dalunkra. Majd holnap
rákattintok, hessegetem el a válaszolás jelentette feladatot néhány nappal pészach
előtt. Hív a bátyám, ír-

PASZTERNÁK
ANDRÁS

jak majd az érdeklődőnek, mert valaki a gyökereit keresi. „Rendben, majd
holnap!” – vágom rá azonnal, és ő
sem siettet. Fél óra múlva, mégis átböngésszem a hitközségnek érkezett
u Április 15-én – hosszú, kétéves kihagyás után –, ismét élettel telt meg a Menház
Wallenstein Zoltán terme. Pészach ünnepének kezdetén közel ötvenen gyűltünk
össze, hogy együtt köszöntsük a szombatot, közösen meséljük el az egyiptomi kivonulás történetét a széder este keretében. Riszovannij Mihály recitálta a kábálát sábát
dallamait. Részletes beszámolónk a 3. oldalon olvasható.

sorokat. Peter írt, Kanadából származik, itt van pár napig Komáromban,
szívesen felderítené ősei nyomát. Mit
érdemes megnéznie, tud-e találkozni
valakivel a közösségből, tudunk-e bármit a Raab családról? – hangoznak az

T

elektronikuson küldött kérdései. Bein-

Ajvé, hétfő!

dul a gépezet, egy-két telefon, másnap

avasszal is folytatódott online klubsorozatunk az Ajvé, hétfő! Március 21-én
Kornfeld Martin, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének titkára volt a vendégünk, akivel a szlovákiai zsidó közösséget érintő aktuális kér-

déseket tekintettük át. Beszéltünk az ukrajnai menekültek ellátásáról, a központi szövetség erőfeszítéseiről a vallási, kulturális és közösségi élet fenntartásának érdekében,
szóba került a népszámlálás eredménye is. Hallottunk vendégünk személyes motiváltságáról, dunaszerdahelyi gyökereiről.
Folytatás a 3. oldalon

10-re várják a szüleim a Menházban.
Gyors keresés a neten, az elektronikusan elérhető archívumunkban a megadott paraméterek alapján. Egyre több
emlékmozaik rajzolódik ki a három
testvérről, akik a Holokauszt idején
a messzi országban leltek új otthonra, s akiket később negyedik testvérük,
Klara Reitman, a nemrégiben elhunyt
Ivan Reitman fimrendező és producer édesanyja is követett a tengerentúlra. Miközben keresgélek, folyamatosan chatelek Peterrel. Nagyapjáról
Raab Sándorról ír, akinek most a nyomát követi, az ő testvéréről, a Kanada szerte híres művészről, Raab Ernőről, akinek önéletrajzi könyvéből át
is küld néhány oldalt.
Folytatás a 3. oldalon

Kornfeld Martin

Peter Goitanich
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A

Mazel tov!

tavasz folyamán Izraelben kötött házasságot a városunkból származó Saláth
Sándor. Az ifjú párnak sok boldogságot kívánunk, a szülőknek és az egész
családnak szívből gratulálunk! t

B

rövid hírek
A Hitközségi Híradót, a Shalom klu-

Fekete László 70 éves

udapesten, közössége körében ünnepelte 70. születésnapját Fekete László, a
Dohány utcai zsinagóga főkántora, aki már többször volt vendégünk Komáromban. A kerek jubileumhoz szívből gratulálunk! Mazl Tov, bis 120! t

bot és a hitközség működését Kornélia
Müllerová, Jakabovits Dezső, valamint
anonimitásukat kérő adományozók támogatták. Köszönjük!

Y
Az idei mártírnapot június 12-re tervezzük. A részletes meghívót májusi szá-

Halmos Sándor emlékére

S

Faliújság

zomorú hír érkezett Debrecenből, elhunyt Halmos Sándor, a helyi hitközség

munkban olvashatják.

Y
Új könyvekkel gazdagodott a Spitzer Béla
Kiskönyvtár. Várjuk olvasóinkat!

korábbi vezetője, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem nyugalmazott ta-

Y

nára. Amikor néhány évtizeddel ezelőtt rendszeres résztvevői voltunk a Deb-

Az elmúlt hetekben két pályázatot nyer-

recenben szervezett nemzetközi zsidó közösségi találkozóknak, mindig nagy öröm-

tünk Nyitra Megye Önkormányzatánál

mel köszöntötte a Komáromból érkezetteket, így volt ez akkor is, amikor a budapesti

kulturális és turisztikai témákban. A Beth-

Rabbiképzőben találkoztunk. Rendületlenül küldte számunkra – a többi magyar-

len Gábor Alapkezelő pedig a HH-t és a

nyelvű zsidó lap szerkesztőségeihez hasonlóan – a kéziratait, melyek közül terje-

KZSH működését támogatta. Köszönjük!

delmi okok miatt csak néhányat közöltünk a Hitközségi Híradó hasábjain. Megje-

Y

lent könyveiből rendszeresen eljuttatott hozzánk egy-egy példányt, ha nálunk látott

A Menház tavaszra kitakarított udvarán

napvilágot egy-egy új kiadvány, igyekeztünk postázni számára. Kedves szavait, em-

kerültek elhelyezésre a korábban a vá-

lékét megőrizzük, a család gyászában osztozunk! t

rosközpontban, majd több helyi iskolá-

a Hitközségi Híradó szerkesztői,
a Komáromi Zsidó Hitközség vezetősége

ban felállított- közösségünk történetét
bemutató- szabadtéri kiállítás tablói.

Y

E

Tagsági díj

zúton kérjük hitközségünk tagjait, hogy a 2022-es évre esedékes tagsági díjat
szíveskedjenek átutalással, csekken vagy a titkárságon befizetni. A díjak változatlanok. Adományaikat szívesen fogadjuk! t

Az idén Komárom városa újra megrendezi a Komáromi Napokat, melynek keretében több, közösségünkhöz kötődő program is lesz. A részletek a www.
komarominapok.sk oldalon olvashatók.

Kérjük a támogatását!
Kedves Olvasónk! Kérjük, lehetősége szerint támogassa a Komáromi Zsidó Hitköz
ség programjait, a HH megjelenését, épületeink, temetőnk felújítását.

Támogatóink / naši sponzori:

Belföldi átutalás Szlovákiáb
 ól:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa
Nemzetközi átutalás külföldről:
Cím: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962

SWIFT: GIBASKBX

Bakunk címe: Slovenská sporiteľňa, Palatínova 33, 94501 Komárno

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

Hitközségi Híradó – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja, alapítva 5756-ban (1996), fõszerkesztõ: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk),
Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ: Saláth Richárd,
olvasószerkesztõ: 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.: 00421/35/7725-355. Regisztrációs szám: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. IČO: 34073400. Alapítva 5756-ban. Lapunk Önnek készült,
kérjük ne dobja el!
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Á

Szombatfogadás és széder este a Menházban

prilis 15-én – hosszú, kétéves kihagyás után –, ismét élettel telt
meg a Menház Wallenstein Zoltán

terme. Pészach ünnepének kezdetén közel ötvenen gyűltünk össze, hogy együtt
köszöntsük a szombatot, közösen meséljük el az egyiptomi kivonulás történetét a
széder este keretében.
Jó érzés volt látni, a szépen terített
asztalokat (köszönet Haas Jutkának,

Paszternákné Kertész Zsuzsannának és
Pasternák Antalnak), amelyek olyannyira természetesek voltak a Komáromi Zsidó Hitközség életében a koronavírus járvány kitörése előtt. A szerencsére, időben
megérkező macesz, a Budapesten készült
ízletes kóser étel, a „személyes” szédertál várta mindazokat, akik 18 órakor csatlakoztak hozzánk.

a régióból érkezett közösségi tagok, ven-

sült kacsa krumplival és pároltkáposztával.

A megjelenteket Paszternák Tamás

dégek körében. A kovásztalan kenyér ün-

A kávés macesztorta elfogyasztása után

programkoordinátor köszöntötte, majd

nepének előestéjén az ő vezetésével for-

még hosszan együtt voltunk, élvezve a so-

megemlékezett azokról, akik betegségük

gattuk a Haggada lapjait, felelevenítve az

kat várt viszontlátás örömét.

miatt kénytelenek voltak távol maradni a

őseinkkel történteket. A széder-tál kellé-

Köszönet mindazoknak, akik az ünnep

rendezvényről. Riszovannij Mihály reci-

keinek elfogyasztása után a maceszgom-

előkészítésében, az összejövetel lebonyo-

tálta a kábálát sábát dallamait, a helyi és

bócos húsleves következett, majd a finom

lításában közreműködtek! t

Á

Közösségi hírek

prilis 6-án felkeresték a Menházat

Antallal és Novák Tamással folytatott be-

az ógyallai Építőipari Szakközép-

szélgetés. Március végén részt vettünk egy

iskola diákjai segítő tanáruk kísé-

Dunaszerdahelyen megvalósult találko-

retében. Több évre visszamenőleg a tanu-

zón, melyen Soltész Miklós államtitkár

lók bekapcsolódnak a Bergen-Belsenből

úrral beszélgettek azon egyházi szerveze-

indult online vetélkedőbe, amely angol

tek képviselői, melyek az Emberi Erőfor-

nyelvű kérdőíves feladatmegoldás formá-

rások Minisztériumától (Magyarország)

jában valósul meg. Felkészülésüket segítet-

ingatlanjaik felújítására felhasználható

te a kiállításunk megtekintése és a Pasternák

támogatásban részesültek.

Április 27-én lesz az a vetélkedő, melyet
a Duna Menti Múzeum hirdetett meg a 230
éves a hitközség című kiállítás anyagából
általános iskolai csapatok részére. Az öt
benevezett csapat közül az elmúlt héten
három iskola tanulói és tanárai ismerkedtek a zsidósággal. Az Eötvös utcai, a Munka utcai csapatok mellet a dél-komáromi
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai jártak nálunk. Sok sikert a vetélkedéshez! t
PZs

Ajvé, hétfő!

lesztéseket, beszéltünk a nemzetköziség, az

Szerkesztői gondolatok

Folytatás az 1. oldalról

életre szóló kapcsolatok, hatások fontossá-

Folytatás az 1. oldalról

Április 4-én Friedman Sasha, a Szarva-

gáról. A közvetlen hangulatú diskurzus so-

Az egyiken egy fotó a Raab Simon üzle-

si Tábor vezetője kapcsolódott be a virtuá-

rán a résztvevők választ kaptak kérdéseikre.

téről, mely a Klapka téren működött a há-

lis közösségi programunkba. A Munkácsról

A hivatalos programokat követően, mind-

ború előtt. Lassan tisztul a kép, egyre több

származó beszélgetőpartnerünk megosz-

két alkalommal hosszasan beszélgettünk a

információmorzsát sikerül összeszed-

totta személyes tapasztalatait, gondolatait a

Szlovákiából, Magyarországról és a nagyvi-

ni. Peter másnap időben érkezik, Galo Vil-

Magyarországra érkező menekültek segíté-

lágból érkező klubtagokkal.

mos helytörténész segíti a múltkutatását,

sével, ellátásával kapcsolatban. Az aktuális

Köszönet a beszélgetőpartnereknek, a

hidalja át a nyelvi nehézségeket (Köszönet

kitérő után - klubtagjaink kérésére – a szar-

rendezvények szervezésében közremű-

ezért!). Egy unoka tanul a családja és an-

vasi zsidó ifjúsági tábort ismerhették meg

ködőknek és természetesen mindazok-

nak egykori közössége múltjáról. Akik ott

az érdeklődők. A hosszú évtizedek nyári él-

nak, akik kéthetente velünk tartanak!

voltak személyesen, úgy mesélik megha-

ményeiből, az oktatási programok gazdag

Az aktuális rendezvényekről online fe-

tó pillanatoknak lehettek tanúi a Menház-

világából, a XXI. századi pedagógiai kihívá-

lületeinken adunk hírt. Programötletei-

ban. A Londonból jött látogató csak két na-

sokból kaptunk ízelítőt. Áttekintettük a tá-

ket, javaslataikat az ajve@menhaz.sk cím-

pot töltött a városban, még jó, hogy időben

bor fejlődését, a táborhelyen véghez vitt fej-

re várjuk. t

rákattintottunk az üzenetére. t
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Széder esték régen és ma
Goldstein Sanyi gondolatai

lexander Goldstein az Ajvé, hétfő! programjaink rendszeres résztvevője Amerikából. Beszélgetéseink során arra kértem, ossza meg velünk gondolatait egy-egy témában, melyek érdekesek lehetnek a Hitközségi Híradó olvasóinak. Az első rész-

ben pészah ünnepével kapcsolatban olvashatunk történeteket.
„A széder esti vacsora, nem csak a résztvevők

tatott példányával a legismertebb és leg-

táplálására szolgál, hanem emlékeztet arra,

népszerűbb Haggada az amerikai zsidók

amit I´sten tett népéért az Egyiptomból való ki-

körében, és kulturális ikonnak számít.).

vonuláskor. Ez a nap legyen néktek emléknap,

Megható érzés volt. Jugoszlávián keresztül

és ünnepeljétek meg...”

szöktünk, az első pészachot 1986 tavaszán
ünnepeltük idekint. Akkor még nem volt

Az első Haggadánk

rendes állásom, az angolban csak kezdők

Amikor kijöttünk Amerikába, az első év-

voltunk. Nem volt Zoom, WhatsApp, nem

ben a pészachi bevásárlás hatalmas élmény

tudtam felhívni édesanyámat, aki egyedül

volt. Annyi „Kosher for Passover” ter-

maradt Pereden az ünnepekre.

mék volt az üzletekben, hogy nem győztünk csodálkozni a kínálaton, mi minden

Karpasz ötletek

kapható az ünnepre. Ma is könnybe lábad

A karpasz, a széder rituálé legelején van.

a szemem, ha arra gondolok, milyen kö-

Valami zöldet mártunk (valami folyadék-

rülmények között ünnepeltük a kovász-

ba) leggyakrabban sós vízbe. Sokan úgy

talan kenyér ünnepét Pereden. Amikor

magyarázzák, József emlékére tesszük

az amerikai boltban a kasszához értünk,

ezt, amikor a köpenyét mártották vérbe

Haggadát kínáltak ingyen (A Maxwell

a testvérei. Azért van a karpasz a széder

A terített asztal
Háromtagú családként nyolc napra egy
üveg bort, fél kiló maceszlisztet és két kiló
maceszt kaptunk anno, mielőtt Amerikába jöttünk.
Idekint a „Hungarian Kosher” nevű boltba jártunk vásárolni, a tulaj neve Sándor
volt, Romániából származott. Tátott szájjal
jártam az ünnepi árutól roskadozó polcok
között. Mint egykori boltvezető, minden érdekelt az üzletben, rá is akadtam egy üvegre, melyre az volt írva: „Chómec”. Kíváncsi
lettem, mi lehet ez. A héber tudásom gyenge volt, ma sem vagyok erős benne. Valaki
megmagyarázta, héberül a chómec ecetet
jelent, hát vettem Chómecot sel Pesach, és
nagyon finom lett az uborkasaláta.
Hála égnek nagy családban és vendégekkel tudunk ünnepelni. Volt olyan év is, hogy
huszonnégyen ültünk a széder asztalnál.
Akadnak olyan barátok, akik évtizedek óta
visszajárnak hozzánk, gondolom ízlik nekik a magyaros konyhám. Az idei étlapom
(huszonkét éve mindig elkészítem és megőrzöm, hogy tudjuk, mi volt a lakoma):

House Haggadah 1932-ben jelent meg elő-

legelején, mert a zsidók egyiptomi törté-

ször a Maxwell House kóser húsvéti kávé

nete Józseffel kezdődik.

marketingkampányának részeként, a napjainkig kiadott több mint 50 millió nyom-

A mellékelt fényképek néhány éve készültek az általunk mártott zöldségekről.

a széder-tál kellékei;
csirke maceszgombóc leves, bárányragu;
pulykaszelet vagy bárány csevapcsicsa;
csirke masala és Cacciatore csirke;
marhaszegy, borsos steak;
csirkemell szelet;
magyar burgonya,
fokhagymás spagetti tök;
sült édesburgonya és zöldségek;
karamellizált vöröshagymás alma,
quinoa;
Matzo alma kugel, áfonyás chutney;
gyömbéres fokhagymás spenót, almás,
mazsolás répasaláta;
csokoládé tekercs dióval és banánnal;
kókuszos tekercs;
csokoládétorta és brownie,
aprósütemények. t
(szerkesztette PA)

4 | HITKÖZSÉGI HÍRADÓ | 2022. ÁPRILIS

HITÉLET | KÖZÖSSÉG

Pásztor Péter: Az ipolysági gettóból elhurcoltak
emléktáblája a bűnvallás szimbóluma

A

z egykori ipolysági gettó bejáratánál helyezték el az elhurcoltak emlékére állított táblát április 13-án. Mint az átadón hangsúlyozták: az emlékezés és a bűnvallás jelképe a leleplezett emlékmű. Elhangzott: „Emlékezzünk Ipolyság és

környékének mártírjaira, akiket kegyetlenül elhurcoltak az otthonaikból, gettóba zárták, majd bevagonírozták és az auschwitzi koncentrációs táborba szállították őket.”
Idézték Singer Fülöp, a város utolsó
rabbijának halála előtti szavait 1989-ből:
„Az áldott mártírjaink erejük megfeszítésével arra törekedtek, hogy szeretett

zenek a múltra s tanuljanak belőle, hogy
soha többé ne ismétlődjön ez meg – ezt
már Izsmán Jónás református lelkipásztor fogalmazta meg.

szülőföldjük a hazájukká váljon, ennek

„A tábla legyen szimbóluma a mi bűn-

öregbítése érdekében mindent elkövettek.

vallásunknak, hogy sajnáljuk, és fáj ne-

Abban reménykedtek, ha veszély leselke-

künk, hogy ez nálunk megtörténhetett” –

dik a zsidó közösségre, a szülőföld oltal-

jegyezte meg.

mazó karja megvédi őket, azonban mindez csak illúzió volt.”

Radvánszki Péter, a Páva utcai zsinagóga
rabbija elmondta, mindannyiunknak mást

A bevezető szavak után a város történel-

jelent a holokauszt, itt mégis együtt va-

mi egyházainak vezetői mondták el gon-

gyunk és így emlékezünk az ipolysági zsi-

dolataikat, az alkalomhoz illő üzeneteiket.

dóságra. Fontos az emlékezés, ami egyfaj-

Elsőként Hlédik László római katolikus

ta szembenézés a tettekkel. Az emlékezés

esperes szólalt fel. Rövid történelmi ös�-

egyben temetés is, melynek során mi ma-

szefoglalóval kezdte. Mint mondta, egy

gunk is megnyugszunk – summázta gon-

vérkorszakra s annak áldozataira emlé-

dolatait a rabbi.

keznek a mai napon. „Az ő emlékük él itt a

Az ipolysági gettót a város szegényebb

város történelmében és közösségünkben,

negyedében alakították ki. Összesen több

ezt bizonyítja a mostani alkalom is” –

mint 1200 személyt gyűjtöttek ott össze

szögezte le az esperes. Röviden szólt Jozef

az Ipolysági és Szobi járásból. 1944. júni-

Slavkovsy szlovák káplán.

us 8-án mindenkit átszállítottak a Balassa-

Negyvennégy júniusában testvéreinket
vesztettük el – emelte ki Hana Peničková

gyarmat melletti Illéspusztára, innét vitték
tovább őket Kassán keresztül Auschwitzba.

evangélikus lelkész. „Itt, ezen a helyen

Mint a táblaleleplezésen elhangzott:

polgártársaink könnyei és vére folytak,

„1944. június 8-a nemcsak a deportálás,

akiknek el kellett hagyniuk az otthonai-

hanem Ipolyság szegényebbé válásának

kat” – folytatta. Végezetül az egykori zsi-

napja is, a város polgáriasodásához tevé-

dó közösség által Isten megbocsájtását

kenyen hozzájáruló közösség tűnt el egy

kérte a város lakói felé.

szempillantás alatt.”

A tábla azt is hirdeti, hogy emlékez-

Mint ismeretes, az Ipolyság Város Pe-

csétje Alapítvány alig pár hónappal ezelőtt
hirdetett közadakozást a gettó egykori
bejáratánál elhelyezendő emléktábla felállítása érdekében. Az emléktáblán négy
nyelven, szlovákul, magyarul, angolul és
héberül a következő felirat olvasható: Ez a
ház és a szemközti zsinagóga is része volt
az ipolysági gettónak, ahonnan 1944. 6.
8-án több mint 1200 embert hurcoltak el
a haláltáborokba.
Kapusta Krisztina, a Honti Múzeum munkatársa, a budapesti Országos Rabbiképző
– Zsidó Egyetem közösségszervező szakos
diákja, az emléktábla egyik ötletgazdája rövid felszólalásában elsőként az adományozóknak és a támogatóknak köszönte meg a
tevékenységüket. „Hála illet mindenkit, aki
magában hordozta és életben tartotta az
ipolysági zsidóság emlékét. Ez a tábla sok
ember összefogásának az eredménye. Legyen ez egy jó példa és iránymutatás a jövőre nézve” – jelezte köszöntőjében.
Mint hozzátette: „Élt Ipolyságon egy
olyan közösség, amelyet az összefogás
jellemzett. A mi feladatunk, hogy megőrizzük emléküket.”
Az emléktáblát Kapusta Krisztina és Márton István nyugalmazott állatorvos, helytörténész leplezte le.
A megemlékezés a városháza színháztermében folytatódott, ahol Az elveszett kenyér című dokumentumfilmet vetítették le.
A film Bruck Edit magyarországi származású, Olaszországban élő holokauszttúlélő
életét dolgozza fel. Végezetül a film alkotójával, Surányi Andrással beszélgettek. t
(a szerző engedélyével közölve,
a cikk eredetileg a felvidek.ma
weboldalon jelent meg).
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Zsidó gyerek a Duna-partról
Szemelvények Herzog Itzhak kéziratából – 13. rész
Budapest, VII. kerület, Király utca 31.

lett vele, nem jött vissza az osztályba a há-

(2. rész)

ború után. Többször papírrepülőt repítettem

Az élet folytatódott, mintha minden rend-

az erkélyükre az ötödikről. A papírra ráírtam

ben menne, a helyzet észrevehetően ros�-

a számtanpélda eredményeit. Ma is a nyel-

szabbodott a zsidók számára. Szüleim ag-

vemen érzem a sült tök ízét, melyet az utcán

gódtak a jövő miatt. Sokszor hallottuk részeg

sütöttek egy hordószerű üstben, és a tejszín-

nyilasok dalolását: „Éljen a Szálasi, meg a

habos gesztenyepürét, amelyet a Vörösmar-

Hitler, üssük a zsidókat bikacsökkel! Egy

ty téren lévő Gerbeaudban ettünk.

rabbi, két rabbi, megdöglött a főrabbi, bátorság, éljen Szálasi.” „Zsidó, zsidó, oly te büdös

Látogatás Rozália nagymamámnál

zsidó, mit csinálsz te itt az apád mindenit.

Szenicán 1941 telén

Kalapod alatt tetű mászik, az anyád hét fil-

1941 telén találkoztam először Rozália

lérért…” A náci Németország fényes győzel-

nagymamámmal, még csecsemőként lá-

meket aratott az orosz fronton. Sok mene-

tott utoljára, amikor meglátogatott min-

kült érkezett Szerbiából és Szlovákiából, ahol

ket Dunamocson. Filip nagyapám ekkor

már rosszabb volt a zsidók helyzete. Nálunk

már nem élt. Nagyon örültem, hogy meg-

is volt egy szláv menekült. A helyzet ellené-

ismertem, kedvesen, szeretettel fogadott.

re, a szüleim igyekeztek a megszokott mó-

Kemény, határozott egyéniség volt. Ter-

don élni, folytatták a rutint, hogy nyugalmas

mészetesen elmentünk Izsák nagybátyám-

csival jól leszidtak minket, hogy miért vol-

gyermekkort biztosítsanak nekem. Kirán-

hoz és feleségéhez, Ernához. Megismertem

tunk ennyire felelőtlenek. Sajnos ez volt az

dultunk a csodás Margit szigetre, strandol-

Valikát, a lányukat is, aki velem egykorú le-

utolsó találkozásom a családdal, elpusz-

tunk, moziba mentünk, láttuk Charlie Chap-

hetett. Mindent hó borított, Valika megfog-

tították őket a Vészkorszakban. Írok majd

lint, Stan és Pant, élveztem a vetítéseket,

ta a kezem, szánkózni invitált, a hóba ját-

Valika húgának, Juditnak a csodálatos meg-

sokat nevettem. Később már jó barátommal,

szani. Nem tudtunk egymással beszélni,

meneküléséről. Ekkor ő még csecsemő volt.

Münz Pistával mentünk a Híradó moziba. Ő a

nem értettük egymás nyelvét. Először hó-

Zajlott az élet odahaza is, egyre több zsidó

Klauzál tér és a Kisdiófa utca sarkán lakott. A

golyóztunk a szlovák gyerekekkel, majd ki-

férfit hívtak be munkaszolgálatra, a fronto-

Körút és a Rákóczi út sarkán láttuk a hadije-

vittük a szánkót a meredek kocsiútra, több-

kon nehéz fizikai munkát végeztettek ve-

lentéseket, a német csapatok sikereit. Meg-

ször lesiklottunk. A közeledő szekeret nem

lük elégtelen öltözékben és megfelelő táp-

néztük a Hófehérkét, a Bádogembert. Sokat

vettük időben észre, becsúsztunk a lovak

lálék nélkül. Mindig titokban hallgattuk a

olvastam Vernétől, Karl May indiántörté-

közé, melyek, két lábra ágaskodva, nyerítve

BBC híreit Londonból, amikor befejeződ-

neteit, a Tarzant. Egyre több barátom lett,

fejezték ki nemtetszésüket. Tovább csúsz-

tek, visszahangoltuk a rádiót a helyi adásra.

Münz Pista túlélte a háborút, egyszer talál-

tunk a szekér alá, a szánkó felborult, dara-

London hangjait szigorúan tilos volt hall-

koztam vele idekint. A másik haverom Kohn

bokra tört, mi szerencsére középre estünk.

gatni, ezek a hírek reménnyel töltöttek el

Miki volt, ő szintén életben maradt. Szem-

Pár horzsolással megúsztuk a kalandot. A

bennünket a propaganda által sulykolt in-

ben lakott velem Zaerteig (nem emlékszem

kocsis jól megdorgált minket, bár én nem

formációkkal szemben. t

a keresztnevére), a Király utca másik olda-

értettem, mit mond. Eljött velünk Erna né-

lán, a második emeleten. Nem tudom, mi

nihez, elmesélte neki, mi történt. Izsák bá-

Színes tablók a Menház udvarán
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Forrás: Wikipedia

(A részletet a szerző engedélyével közöljük.)

IZRAEL | ÉLMÉNYEK

Kék-fehér hétköznapok
115. fejezet:
Gondolatok
(2013. február 15.)

Ü

lök a szobámban, hallgatom a
melegítő ventilátorának zúgá-

PASZTERNÁK
ANDRÁS

sát, az ölemben a laptop, nincs

kedvem tv-t nézni, s lassan a hírfüggő-

ségem is alábbhagy… Átfutom a Skype-listát, de nem kattintok
rá senkire. Magamba mélyedek, s visszamenekülök a tíz napja
hanyagolt Posztdok Naplómhoz. Lassan kezdek el gépelni, bizonytalan vagyok minden szóban. Behunyom a szemem, s titkon arról ábrándozom, amikor majd kinyitom, ott ülök a párom
mellett a szarvasi madrich-képzésen. Sajna nem, még mindig
csak a ventilátor zúg a ramat gani fészkemben… Merengek tovább, visszagondolok bátyám egyhetes látogatására, amely egy
kis időre elröpített a boldog gyerekkorunkba, amikor még közös
szobán osztoztunk Komáromban.
Kedd este szatyrokkal felpakolva igyekeztem haza a szuperből, még egy kis gyors rendrakás, terítés a vacsorához, s már
lestem is az Interneten a Ciprust éppen elhagyó Wizzair gépet.
Nemsokára leszállt az Airbus 320-as, s alig egy röpke órácska választott el attól, hogy viszontlássam testvéremet. Kezdetét vette az újabb közös szentföldi kalandunk. Az ő mostani
kirándulása volt az első eset, hogy végig dolgoztam az egyetemen, miközben valaki látogatóba érkezett hozzám. Mindez kicsit azt a látszatot keltette, mintha huzamosabb ideje idekint
élnék, s nem csak 2011 júniusától…
A felsőoktatási intézményben eltöltött órák után persze igyekeztünk kihasználni a rendelkezésre álló időt, szerda este egy
tel-avivi “fehér foltot” jártunk körbe. A Neve Tsedek negyed
apró házai, a régi vasútállomás a maga kis boltjaival és két elárvult vagonjával valahogy eddig még kimaradt. Nem is értem,
annyiszor olvastam róla, láttam felvételeket az országról szóló könyvekben, kiadványokban… Csütörtökön a hét letelte után
felugrottunk a 400-sal Jeruzsálembe. A belváros szívében lévő
“bázisunkról” indultunk neki az Óvárosnak, az első utunk a Siratófalhoz vezetett. Így illik ezt, ha errefelé jár a kelet-európai
vándor. Miután felocsúdtam a sokkból – amely akkor ért, amikor “szorító” helyzetben a Kotelnél lévő illemhely felé sietve
kerítés és markológép fogadott (Egy biztos óvárosi ponttal kevesebb… nyugi van helyette ideiglenes a zsidó negyed felé eső
bejárat közelében….) -, elidőztünk kicsit a hatalmas kövek “árnyékában”. Lassan éjfél volt, mire hazakeveredtünk a meglepő-

kávézóban. A nap megkoronázásaként szembejött egy szarvasi arc a Ben Yehudán, remélem, nem csak a kezében szorongatott vodkásüveg csalt mosolyt az arcára.
Reggel korán Tel-Aviv felé vettük az irányt. Várt rám két nap
okosodás a Tel-Avivi Egyetemen rendezett energetikai konferencián. Családi programként vasárnap este Ramat Gan egyik
fő bevásárlóutcáját, a Bialikot céloztuk meg, másnap új, csallóközi gyökerű ismerősöket kerestünk fel Netanyan, de erről
majd egy külön bejegyzésben.
Észre sem vettem, s elrepült az egy hét… Kikísértem Tomit a
reptérre, hazafelé a taxis nagyon megörült Budapest hallatán.
Kiderült, szovjet katonaként Kecskeméten szolgált. El is kezdte sorolni a nálunk tanult magyar szavakat: “pálinka, köszönöm, Csongrád,…”
(2013. február 17.)
A tegnapi nap egészen szokványosan indult: hosszú sabeszi
alvás, a héten elmaradt dolgok “intézése”, néhány e-mail, telefon… Késő délután befutott egy váratlan üzenet. Két ifjonc
korcsoportvezető arra gondolt, felkérnek, hogy a szarvasi tábor madrich-képzésén a hagyományos Havdala előtti történetet, gondolatokat elmondjam.
Nem tudom, ért-e már ekkora megtisztelés valaha az életben. Hosszú éveken át próbáltam valami velőset, magasztosat,
s jövőbe mutatót megosztani az ifivezetők újabb és újabb generációival, de ez a folyamat tavaly, Izraelbe jövetelem miatt
megszakadt. Persze korábban néha azért felmerült bennem az
önkritika, nem unalmasak, sablonosak-e ezek a kis szösszenetek a részemről.
Szóval úgy négy óra tájékán kivirult az arcom, rávettem magam az egész nap halogatott borotválkozásra, elkezdtem megfelelő hátteret fabrikálni egy hatalmas izraeli zászló és egy
Szarvas-logós táska felhasználásával. Készítettem egy előre
felvett beszédet is, a biztonság kedvéért, ha az Internet vagy a
Skype gyengélkedne.
Negyed nyolc körül aztán megcsörrent a világhálós telefon,
s ott állt közel hatvan “kolléga”, akik egy teljes falra kivetítve
követhették a mondandómat. Hát én majdnem sírtam, hogy ha
élőben nem is, legalább így virtuálisan részese lehettem a csapatnak. A “szónoklat” után, online hallgathattam a Havdala
áldásait a közös éneklést.
Mi mást mondhatok, Szarvas az Szarvas… Juci és Lele köszi!
Ja és mindez nem jött volna létre Barbi és Dávid technikai segítsége nélkül, todá! t
Folytatjuk.

en csendes, s turistamentes történelmi falak közül.
Másnap a helyi legnagyobb piacra, a Machane Yehudára mentünk. Igazi illatos-szagos-színes-fűszeres forgataga ez a közel-keleti országnak. Este kedves komáromi származású ismerőseinknél köszöntöttük a szombatot. Az ünnep a találkozásoké
volt. Összefutottunk ZIZILENDdel, akinek élőszóban elmondott történeteiből megannyi további remek blogbejegyzés születhetne kedvenc internetes naplómban. Az esti órákban újra
„komáromiakkal” sodort össze a sors, majd egy „kibuclakó”
korántsem hétköznapi életével ismerkedtünk egy Yafo utcai
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KÓSER KONYHA | HITÉLET

Löwinger Manci szakácskönyvéből

A

A kumzitz és a csizbát

cionista folklór két kulcsszava a kumzitz és a csizbát. A kumzitz az a tábortűz, a csizbát, az egy rövid anekdota, amelyet féktelen hazugságokkal vagy túlzásokkal színeznek. A cionista úttörők, akik
reggeltől estig a földeken, a gyümölcsösökben dolgoztak vagy az új városokat és településeket épí-

tették, azonkívül a biztonsági problémákkal is megküzdöttek, néha összejöttek és elmesélték egymásnak
DR. ORNA
MONDSCHEIN

az izgalmas kalandjaikat. Ne felejtsük el, ezek a chálucimok, az úttörők, keletről és nyugatról érkeztek az
országba, sok változáson mentek keresztül.
molók voltak, lassan ezek a mesék átalakultak viccesre és képzeletbelire. Az alap
igaz volt, de erre ráépítették a csizbátot,
amely szárnyat növesztett és továbbrepült.
Így alakult a Pálmách folklór és mai napig,
mikor valaki fantasztikus történetet mond,
azt mondják rá, hogy mesélt egy csizbátot.
A tábortűz körül ülőknek nem volt elég
a tűz meg a mesék, hanem akartak enni és
inni is. A kávét az arab kávéfőzőn készítették, amely a mai napig is fontos eszköz.
Nyáron hoztak frissen szedett görögdin�nyét és a legfontosabb a krumpli volt, amelyet a tűzön sütöttek. Az ötvenes években
pár Pálmách veterán könyveket írt nem csak
a Pálmách katonák bátor akcióikról, hanem
a kumzitz és a csizbát élményekről, amelyek az izraeli humor alapjait képezték.
Napjainkban a legtrendibb éttermekben
kínálják a kumzitz stílusú krumplit, amelyet könnyű otthon is elkészíteni.

Forrás: Wikipedia

A gáluti zsidó életszemléletet lecserél-

és nem egyszer történt, hogy a kupidó nyi-

ték az új zsidó nézetre, illetve a diaszpórai

la eltalálta őket. Az akkori mesék szerint itt

szokásokat és életmódot felváltotta valami

született a híres tábortűzi krumpli, amelyre

új, amelyet akkor teremtettek. Az új társa-

később visszatérek.

dalom vezetői is biztatták őket mondván,

Ezt az esti-éjszakai szórakozást a félka-

hogy az új zsidóból lesz az új izraeli, aki

tonai csoportokban is folytatták, főleg hí-

megalapítja az új országot.

resek voltak a Pálmách katonai mozgalmi

A kumzitz, a tábortűz, eredetileg a jiddis

kumzitzok ahol megszületett a csizbát. A

nyelvből származik. Mikor összegyűltek a

szó eredete arab nyelvből származik és azt

fiatalok jiddisül szóltak egymáshoz, „kom”,

jelenti, hogy hazugság. A Pálmách katonái

gyere, „zitc”, ülj le. A fiatalok fadarabokat

összegyűltek a tábortűz körül és mindenki

gyűjtöttek és tábortüzet gyújtottak. A töb-

mesélni akart a mindennapi életről, főleg a

biek lassan csatlakoztak, a tábortűz körü-

kibucokról, vagy a katonai akciókról, ahol

li csoport tagjai így ismerkedtek egymással

részt vettek. Míg az elején száraz beszá-

Emlékek a temetőben
és a Menházban

F

ebruár folyamán a temető ravatalozójában került elhelyezésre a Duna Menti Múzeum kiállítására készült nagyméretű, a Holokauszt áldozatainak neveit tartalmazó névsor.

A tárlat tablói, fényképei a Menház termeiben láthatók. t
PZs
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5-6 darab közepes nagyságú krumplit megmosunk és szárazra törlünk. Megszurkáljuk, alufóliába csomagoljuk és addig
sütjük, míg egészen puhák lesznek. A tepsiből kivesszük a krumplikat. Egy tűzálló tálat kevés olívaolajjal megkenünk és minden
egyes krumplit húskalapáccsal megnyomunk. A krumplikat a tálba tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal és megszórjuk durva
sóval. A meleg sütőbe visszatesszük addig,
míg könnyű égetett illatot nem érzünk, kb.
30-40 perc. Tálalhatjuk vajjal, tejföllel, húsos étkezés esetén (tejmentes) majonézzel,
friss petrezselyemmel díszítve. t

LITERATÚRA | ŽIDOVSTVO

B

PhDr. Monika Adamická, PhD.:
Anton Baláž a slovenské židovstvo – 3. časť

aláž sa so Špitzerom zoznámil pred prijímacími skúškami na vysokú školu. Kontakt mu sprostredkoval jeho strýko, ktorý so Špitzerom bojoval v Slovenskom

národnom povstaní. Juraj Špitzer je osobnosťou, ktorá počas života oscilovala

medzi identitou slovenského Žida a židovského Slováka. Jeho príklon k slovenskej
identite vyriešil za neho dilemu mnohých slovenských Židov zotrvania v Európe
alebo emigrácie do Izraela: „‚Nechcel byť žid‘, hoci vtedy si to ešte takto pregnantne
neformuloval“ (Baláž, 2019a, s. 69).

V

tejto rubrike sa Vám predsta-

via vedecko-výskumný pracovníci, doktorandi z Ústa-

vu stredoeurópskych jazykov a
kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Na pracovisku dlhodobo sa

Pokladal sa za asimilovaného žida, ktoré-

iné memoárové a románové diela sloven-

ho prevažujúca identita Slováka bola naru-

skej proveniencie, sú popretkávané exis-

šená druhou svetovou vojnou a konečným

tenciálnym dopadom prežitých udalostí na

pretujeme literatúru a film so židov-

riešením židovskej otázky zo strany sloven-

povojnové životy tých, čo prežili. Ellie Wie-

skou tematikou v stredoeurópskom

ského štátu. Napriek tomu, že Špitzer stál

sel v tejto súvislosti tvrdí, že holokaust ne-

kontexte, organizujeme konferencie

počas vojny na strane prenasledovanej ži-

mal šesť, ale sedem miliónov obetí. „Sied-

pod názvom Židovský kultúrny fe-

dovskej minority a Alexander Mach, minis-

my milión sú tí, čo prežili“ (ibid., s. 9). A budú

nomén v stredoeurópskom kontexte

ter vnútra slovenského štátu, na strane pre-

do konca života niesť existenciálnu ťarchu

a okrem toho ponúkame aj študijný

nasledovateľov, po Machovom prepustení

vlastného prežitia.

program o židovských zvykoch a tra-

venujeme židovskej kultúre, inter-

z väzenia v roku 1968 sa s ním Špitzer stre-

Explicitne s internovaním Židov v pra-

díciách pre univerzitu tretieho veku.

tol a viedli spolu rozhovory. Úryvky z nich

covných táboroch na Slovensku alebo v ne-

Jednotlivé príspevky sú odrazom na-

a dojmy zo spoločných stretnutí sú zdoku-

meckých koncentračných táboroch je spä-

mentované v knihách Svitá, až keď je celkom

tý motív degradácie ľudskej dôstojnosti.

šej bádateľskej činnosti. Prajeme Vám

tma a Nechcel som byť žid. Špitzerovou snahou

Súvisí s neľudskými podmienkami, v kto-

nebolo ospravedlniť Machovu zodpovednosť

rých sa Židia ocitli – z nedostatku jedla,

za transporty židov do nemeckých táborov

zlých hygienických pomerov, ale aj s po-

smrti, ale išlo o snahu dosiahnuť vzájomnú

citmi ustavičného ponižovania zo stra-

zícii k vine nacistov stojí vina, ktorú zažívali

ochotu počúvať. A bol to práve Špitzer, kto-

ny gardistov, často v spojení s vynútenou

preživší Židia po návrate z koncentračných

rý navrhol Balážovi tému diplomovej prá-

nahotou, ktorej boli vystavení po prícho-

táborov a ktorá je opakujúcim sa motívom

ce o publicistickej činnosti Alexandra Ma-

de do tábora alebo pri selekciách. V tábore

memoárovej literatúry aj beletrie s temati-

cha. Autorove prvé stretnutie s Alexandrom

človek prišiel o svoje meno, o svoje osobné

kou šoa. Špecifickým prípadom je povied-

(„Šaňom“) Machom sa uskutočnilo v uni-

veci, ktoré svedčili o jeho identite, z väzňov

ka Trhlina zo zbierky Portréty prežitia au-

verzitnej študovni v apríli 1969 a nasledova-

sa stávali len čísla bez mena. Anton Baláž

tora Antona Baláža. Ten sa vo svojej tvorbe

li konzultácie ohľadom témy Balážovej dip-

v románe Krajina zabudnutia spája motív

okrem pocitov viny Židov, ktorí prežili, ve-

lomovej práce. Po návrate z väzenia býval

straty identity s vynútenou nahotou, kto-

nuje aj otázke viny nežidov vo vzťahu k Ži-

u svojej dcéry, Marty Bišťanovej.

rá sa v povojnovom období pretavila do

dom. Ich vina vyplýva z ľahostajnosti voči

Hoci sa Špitzer po rozhovoroch s Ma-

osvienčimských tráum. Pod vplyvom ne-

židovskému osudu, z toho. Prenasleduje

chom o deportáciách Židov snažil nájsť pre

ľudských podmienok v tábore sa „jej telo

ich v podobe nočnej mory, preludov, kto-

neho pochopenie, najmä pre jeho rozhod-

najskôr premenilo na muzulmanku, živú mŕt-

ré sú v poviedke metaforou ich nečistého

nutie o zastavení transportov Židov (i keď

volu“ (Baláž, 2014, s. 30). Príčinou duševnej

svedomia. Tieto negatívne javy z minulos-

transporty boli zastavené v októbri 1942

straty ľudskosti sú v autorovom poníma-

ti, ktoré ich sprevádzajú do súčasnosti, sú

a Mach v tejto oblasti koná až v marci 1943),

ní fyzické útrapy a najmä hanba z naho-

symbolizované trhlinou v zemi, cez ktorú

ostal pre neho politikom spoluzodpoved-

ty vlastného tela, ktorej boli mladé dievča-

vychádzajú na povrch jednotlivé udalos-

ným za deportácie počas slovenského štá-

tá vystavené. Podobne ako ostatní autori,

ti z čias vojny a deportácií Židov do kon-

tu. Najlepšie to vyjadruje myšlienka zo štúdie

ktorí vo svojich dielach zachytili moment

centračných táborov: „Ale trhlina postupu-

Záznamy nedokončené, ktorá je výsledkom

straty vlastnej ľudskej entity a osobnosti so

je ďalej, minulosť sa na nich valí zo všetkých

ich spoločných rozhovorov, nedokonče-

stratou mena a osobných vecí, Baláž spá-

strán...“ (Baláž, 2014, s. 239). Výčitky sve-

ných pre sledovanie Štátnou bezpečnosťou –

ja začlenenie individuality Židov do stá-

domia sú tu späté so spravodlivosťou, ur-

Špitzer na margo bytovej prehliadky zo stra-

da anonymných väzňov so stratou vlasov,

čitým zadosťučinením voči Židom, ktorí sa

ny Štátnej bezpečnosti a ich vystríhaniu pred

ochlpenia, teda znakov, ktoré ich odlišova-

stali aj pre ľahostajnosť nežidov a s ich ti-

kontaktmi s Machom ironicky poznamenal:

li a zároveň ich robili ženami.

chým súhlasom obeťami masového vy-

príjemné čítanie.
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.

Udalosti druhej svetovej vojny a koneč-

vražďovania, pretože „minulosť iba čaká,

né riešenie (nielen) židovskej otázky záro-

trpezlivo, celé roky a desaťročia, na naj-

veň nastoľujú otázky viny, alebo skôr zod-

menšiu trhlinku, ktorá sa niekde otvorí,

Dopad holokaustu na životy preživších

povednosti za smrť miliónov Židov či iných

aby na nás v mene spravodlivosti zaútoči-

Balážova beletristická tvorba, tak ako aj

rasovo a politicky nevhodných ľudí. V opo-

la“ (Baláž, 2014, s. 239). t

„Škoda, že ma nechránili v čase, keď bol Mach
ministrom vnútra“ (Baláž, 2019a, s. 216).
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Vítanie soboty a sederový večer v Menháze

ňa 15. apríla sa po dlhej dvojročnej prestávke opäť zaplnila Sála Zoltána Wallenste-

chutné kóšer jedlo vyrobené v Budapešti, do-

ina v Menháze. Na začiatku sviatku nekvaseného chleba sa nás zišlo takmer päť-

razilo včas a na všetkých, ktorí sa k nám pri-

desiat, aby sme spoločne privítali sobotu a v rámci sederového večera si porozprá-

pojili o šiestej hodine večer, čakal „na mieru
šitý“ sederový tanier.

vali príbeh o odchode Židov z Egypta.
Bol to dobrý pocit vidieť pekne prestreté

kovi), ktoré boli pred vypuknutím pandémie

stoly (vďaka Jutke Haasovej, Zuzane Kerté-

takou samozrejmosťou v živote komárňan-

szovej Paszternákovej a Antonovi Pasterná-

skej židovskej komunity. Našťastie, maces,

Koordinátor programu Tamás Paszternák
privítal účastníkov a potom spomenul tých,
ktorí sa pre chorobu na podujatí zúčastniť nemohli. V kruhu členov miestnej obce
i hostí z okolitého regiónu predniesol melódie Kabalat Šabat Mihály Risovannij. V predvečer sviatku nekvaseného chleba sme pod
jeho vedením obracali stránky hagady a spomínali na príbehy našich predkov. Po konzumácii sederového taniera sme si dali polievku s macesovými knedlíčkami, po ktorej
nasledovala vynikajúca pečená kačka so zemiakmi a dusenou kapustou. Po kávovej macesovej torte sme ešte dlho posedeli, a užívali
si radosť z dlho očakávaného stretnutia.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave osláv a organizácii podujatia! t
PA

V

Nová Tóra v Budapešti

nedeľu 6. marca bola v synagóge na

programový koordinátor našej komunity a

Ulici Dohány v Budapešti odovzda-

pravidelný člen minjenu v synagóge na Ulici

ná nová Tóra. Objednali ju v roku

Dohány, mohol na jednom úseku cesty niesť

2019 pri príležitosti 160. výročia synagógy,

novú Tóru. Účastníci boli svedkami povzná-

ale kvôli epidémii ju bolo možné slávnostne

šajúceho obradu, počas ktorého hlavný rabín

inštalovať až teraz. Posledné písmená pod-

Róbert Frölich predniesol kázeň a prezident

ľa tradície dopísali členovia komunity, kto-

Tamás Nádel slávnostný príhovor. Kantori

rí potom za sprievodu orchestra pochodova-

László Fekete a Dániel Rudas spolu so spe-

li s Tórou ulicami židovskej štvrte. Každý sa

váckym zborom synagógy usporiadali kon-

mohol pripojiť, či ako sprievodca alebo di-

cert s hudobným sprievodom. t

vák. Bolo nám cťou, že Tamás Paszternák,

PZs

Ajvé, Pondelok
Pokračovanie zo strany 1.

ách a hovorili sme o význame internacionalizmu, ako aj celoživotných vzťahoch

Myšlienky redaktora
Pokračovanie zo strany 1.

Dňa 4. apríla sa k našej virtuálnej ko-

a vplyvoch tejto ustanovizne. V úprimnej

Posiela mi niekoľko strán jeho autobiogra-

munite pridal Sasha Friedman, vedú-

a neformálnej diskusii boli zodpovedané

fie, na jednej z jej stránok je fotografia obcho-

ci tábora v Sarvaši. Náš hosť pochádza-

aj otázky účastníkov.

du Simona Raaba, ktorý stál pred vojnou na

júci z Mukačeva, sa s nami podelil o svoje

Po oficiálnom programe sme sa v rámci

Klapkovom námestí. Obraz sa pomaly vyjas-

osobné skúsenosti a myšlienky v súvis-

oboch podujatí dlho rozprávali s účastník-

ňuje a získavame čoraz viac odrobiniek infor-

losti s pomocou poskytovanou odíden-

mi zo Slovenska, Maďarska a celého sveta.

mácií. Peter prichádza na druhý deň načas, v

com prichádzajúcim do Maďarska. Po ak-

Ďakujeme diskutujúcim, tým, ktorí po-

skúmaní minulosti mu pomáha miestny his-

tuálnych otázkach sa - na žiadosť členov

máhajú organizovať podujatia, a samo-

torik Viliam Galo, ktorý zdoláva aj jazykovú

nášho klubu - mohli účastníci zoznámiť

zrejme všetkým, ktorí sa k nám každé dva

priepasť (vďaka za to!). Vnuk spoznáva mi-

so židovským mládežníckym táborom v

týždne pridávajú!

nulosť svojej rodiny a jej bývalej komunity. Tí,

Sarvaši. Mali sme možnosť nahliadnuť do

O aktuálnych udalostiach vás naďalej in-

ktorí tam boli osobne, hovoria, že v Menháze

sveta dlhoročných letných zážitkov, bo-

formujeme prostredníctvom našich online

(Chudobinci) boli svedkami dojímavých mo-

hatých vzdelávacích programov a výziev

platforiem. Vaše nápady a návrhy podujatí

mentov. Návštevník, ktorý k nám pricestoval

pedagogiky 21. storočia. Dozvedeli sme sa

uvítame na adrese ajve@menhaz.sk. t

z Londýna, strávil v meste len dva dni. Ešte

o vývoji tábora, o vykonaných investíci-

PA

dobre, že sme na jeho správu klikli včas. t
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László Fekete oslavuje
sedemdesiatku!

L

ászló Fekete, hlavný kantor synagógy na ulici Dohány, ktorý bol niekoľkokrát
naším hosťom v Komárne, oslávil v Budapešti v kruhu svojej komunity 70.
narodeniny. Gratulujeme k jubileu! Mazl Tov, bis 120! t

Spomienka na Sándora Halmosa

Z

Nástenka
krátke správy
Vydávanie Spravodajcu, klub Šalom a činnosť obce podporili Kornélia Müllerová,
Dezső Jakabovits a anonymní darcovia.
Ďakujeme!

Y
Tohtoročný Deň martýrov plánujeme na

Debrecína sme dostali smutnú správu: zomrel bývalý vedúci miestnej obce

12. júna. Pozvánku s podrobným progra-

a niekdajší pedagóg Židovskej univerzity v Budapešti, Sándor Halmos. Pred

mom si môžete prečítať v našom májo-

niekoľkými desaťročiami, keď sme sa pravidelne zúčastňovali medzinárodných

vom vydaní.

stretnutí židovských obcí organizovaných v Debrecíne, vždy s veľkou radosťou vítal

Y

hostí z Komárna, rovnako, ako keď sme sa stretli na Židovskej univerzite v Budapešti.

Do Knižnice Bélu Spitzera pribudli nové

Podobne ako redakciám iných židovských novín vychádzajúcich v maďarskom jazy-

publikácie. Čakáme na našich čitateľov!

ku, aj nám pravidelne posielal svoje rukopisy, z ktorých sme z priestorových dôvo-

Y

dov v Spravodajcovi uverejnili len niektoré. Posielal nám aj výtlačky svojich kníh, a na

V posledných týždňoch sme sa úspeš-

oplátku, keď u nás vyšla nejaká nová publikácia, snažili sme sa mu ju čo najskôr doru-

ne uchádzali o dva granty Nitrianskeho

čiť. Zachováme si v pamäti jeho milé slová a spomienku naňho si zachováme, úprim-

samosprávneho kraja v oblasti kultúry a

ne s jeho rodinou súcítime! t

cestovného ruchu. Fond Gábora Bethlena
redaktori Spravodajcu,
vedenie Židovskej náboženskej obce v Komárne

D

Súťaž v múzeu

ňa 27. apríla sa uskutoční kvíz vyhlásený Podunajským múzeom
pre tímy základných škôl na tému

výstavy s názvom 230 rokov ŽNO v Komárne. Z piatich prihlásených tímov sa
počas uplynulého týždňa učili s nami o judaizme žiaci a učitelia troch škôl. Okrem
detí zo ZŠ na Eötvösovej ulici a ZŠ na Ulici práce nás navštívili aj žiaci zo Základnej školy Sándora Petőfiho z Komáromu. Prajeme im veľa úspechov v súťaži! t

podporil vydávanie Spravodajcu i činnosť
ŽNO v Komárne. Ďakujeme!

Y
Na nádvorí Menházu boli v rámci jarného
upratovania umiestnené panely externej
výstavy o histórii našej obce, ktorá bola
v minulosti inštalovaná v centre mesta a
potom v niekoľkých miestnych školách.

Y
Mesto Komárno aj tento rok organizuje Komárňanské dni, v rámci ktorých sa
uskutoční viac podujatí spojených s našou komunitou. Podrobnosti nájdete na
stránke http://komarominapok.sk/sk/.

Žiadame Vašu podporu
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
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
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: 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.

2 | SPRAVODAJCA | APRÍL 2022

SPRAVODAJCA

Apríl 2022 – adar ii.-nisan 5782.

mesačník žno v komárne

Sederový večer v Menháze

h´´ b

XX. reg. ročník 4. číslo, 311. číslo

Myšlienky
redaktora

N

eskoro popoludní prichádza na našu

stránku na sociálnej
sieti správa. Otvorím
ju zajtra, odďaľujem
povinnosť odpovedať takto niekoľko dní
pred Pesachom. Volá

ANDRÁS
PASZTERNÁK

mi brat: nech pisateľovi odpoviem,
lebo niekto hľadá svoje korene. „V poriadku, hneď zajtra!“ – odvetím mu
hneď, a viac ma nesúri.
Ale po polhodine si predsa len preu Dňa 15. apríla sa po dlhej dvojročnej prestávke opäť zaplnila Sála Zoltána Wallensteina v Menháze. Na začiatku sviatku nekvaseného chleba sa nás zišlo takmer päťdesiat,
aby sme spoločne privítali sobotu a v rámci sederového večera si porozprávali príbeh
o odchode Židov z Egypta. V kruhu členov miestnej obce i hostí z okolitého regiónu
predniesol melódie Kabalat Šabat Mihály Risovannij. (strana 3.)

N

Ajvé, pondelok!

aša séria online klubov Ajvé pondelok pokračovala aj tejto jari. Dňa 21. marca
sme privítali Martina Kornfelda, tajomníka Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, s ktorým sme diskutovali o aktuál-

nych problémoch židovskej komunity na Slovensku. Hovorili sme o pomoci odídencom
z Ukrajiny, o úsilí Zväzu vyvíjanom v záujme zachovania náboženského, kultúrneho a
komunitného života, i o výsledkoch sčítania ľudu. Dozvedeli sme sa aj o osobnej motivácii nášho hosťa a jeho dunajskostredských koreňoch.
Pokračovanie na strane 3.

jdem riadky adresované našej obci.
Kanaďan Peter píše, že je tu v Komárne na niekoľko dní a chcel by vypátrať svojich predkov. Čo by mal preskúmať, či sa môže stretnúť s niekým
z komunity, vieme niečo o rodine Raabovcov? – znejú jeho elektronickou cestou doručené otázky. Stroj sa
dáva do pohybu, jeden-dva telefonáty
a na druhý deň o desiatej ho naši rodičia čakajú v Útulku. Rýchle vyhľadávanie podľa zadaných parametrov na
webe, v našom elektronickom archíve. Vynára sa čoraz viac spomienok na
troch bratov, ktorí počas holokaustu našli nový domov v ďalekej krajine,
ktorých neskôr za oceán nasledovalo aj štvrté dieťa rodiny, sestra, Klara
Reitmanová, matka nedávno zosnulého filmového režiséra a producenta
Ivana Reitmana. Počas hľadania si neustále píšem s Petrom. Píše o svojom
starom otcovi Alexandrovi Raabovi,
po ktorom teraz pátra, o jeho bratovi,
slávnom umelcovi Ernestovi Raabovi,
známom v celej Kanade.
Pokračovanie na strane 3.

Sasha Friedman

Peter Goitanich

