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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
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XX. reg. évf. 8. szám, 315. szám

a komáromi zsidó hitközség lapja

Csoda Szarvason

Szerkesztői
gondolatok

G

yökerek, ezt a
címet is adhatnánk a nyá-

ri kánikula közepette
íródó Szerkesztői gondolatoknak. Áprilisban
vetettem papírra egy
kanadai fiatal komáromi látogatásának tör-

PASZTERNÁK
ANDRÁS

ténetét. Az ősök nyomainak feltárása
iránti vágy, a családi legendák helyszíneinek felkeresését övező érdeklődés azóta sem lankad. Néhány hete,
vasárnap reggel érkezett levél egy izu Július 18-án, hétfőn avatták újra a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábort, mely
átfogó rekonstrukción esett át. A 80-as években, eredetileg kempingnek épült területen 1990-ben nyitotta meg kapuit Közép-Kelet-Európa, mára már ikonikussá vált
zsidó oktatási központja. Az amerikai és izraeli támogatóknak köszönhetően teljes
egészében megújult a tábori infrastruktúra. (Részletek a 3. oldalon).

raeli házaspártól, akik az aznap tartott dunaszerdahelyi Mártírnap után
szerették volna meglátogatni közösségünket. Amikor először kattintottam e-mailjükre, az járt a fejemben,
majd holnap írunk nekik választ. Végül

Zsidó Kultúra Európai Napja

I

dén szeptember 4-én, vasárnap kerül megrendezésre a Zsidó Kultúra Európai Napja Komáromban. Helyszín a Menház - Zsidó Kulturális és Közösségi Központ, Komárom, Eötvös utca 15. A program díjtalan, de az ebéd előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni

2022. augusztus 30-ig lehet a kile@menhaz.sk e-mail címen.
11:00 – A komáromi zsidóság rövid története - Galo Vilmos új könyvének bemutatója
12:00 – Közös kóser ebéd
13:00 – A zsidó állam és Európa
Eitan Levon, Izrael Állam szlovákiai nagykövetének előadása
13:45 – A Kehila - közösségért díjak átadása
14:00 – A somorjai Samaria Klezmer Band koncertje
Az esemény két nyelven, szlovákul és magyarul zajlik, tolmácsolást biztosítunk. Támogatók: Komárom városa, Nyitra Megye Önkormányzata, Kisebbségi Kulturális Alap, JHF, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. t

nem hagyott nyugodni a dolog, s jó néhány kör levélváltást követően a koraesti órákban feltárult előttük a Menház
kapuja. Egy másik látogató Amerikából
érkezett, hogy felfedezze Dél-Szlovákia zsidó örökségét. Ő előre bejelentkezett, alapos pontossággal tervezte meg
látogatását városunkban.
Erőt adnak számunkra ezek a rövid találkozások, megerősítik, hogy össze kell
gyűjteni minden történetet, apró morzsát, mely a helyi zsidó közösséghez kötődik, mert egy napon lehet, pont ezért
a kicsi mozaikdarabért jön Komáromba
egy unoka, dédunoka a világ valamelyik
távoli szegletéből. Amíg erőnkből telik,
mesélünk a hozzánk látogatóknak, akár
virtuálisan, akár személyesen. A Komáromba tervezett kirándulás előtt, kérjük

R

Töltsük együtt az ünnepeket!

eméljük, hogy idén újra személyesen köszönthetjük az őszi ünnepeket. Az 5783as zsinagógai év 2022. szeptember 25-én, vasárnap este kezdődik. 18:00-kor találkozunk a Menházban. Az esti ima után ünnepi vacsora lesz. 2022. szeptember

26-án Rosh Hasanah első napján (hétfőn) lesz Taslich és közös tanulás. Kol Nidre - Jom
Kippur előestéje október 4-én, kedden 18:00-kor, Mazkir Jom Kippurkor október 5-én,
szerdán lesz. t

vegyék fel velünk a kapcsolatot a kile@
menhaz.sk címen, hogy archívumunkban előre utána tudjunk nézni a családi
vonatkozásoknak. t

KÖZÖSSÉG | HÍREK

Felújítási munkálatok a Menházban

J

úliusban megkezdődtek a felújítási munkálatok a Menházban, melyek fő támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A nyár folyamán kívülről megújul a rossz
állapotú lábazat az egész épületen. Belül a zsinagógatér szigetelési hibáit szün-

tetik meg a szakemberek. Sor kerül a padló javítására és részleges festésre is. A közelmúltban lezajlott az elektromos hálózat vizsgálata, az itt feltárt hibákat elhárítják.
A munkálatokat Kollár Zoltán vezetőségi tag koordinálja. t
PT

Faliújság
rövid hírek
A Hitközségi Híradót, a Shalom klubot és
a hitközség működését a Vajnorsky család (Izrael), Aharon Friedmann (USA), a
Schwartz család leszármazottai (Izrael),
valamint anonimitásukat kérő adományozók támogatták. Köszönjük!

Y
A nyár folyamán elszámoltunk a vírushelyzet miatt késve megvalósított pályázatainkkal és folytattuk őszi programjaink előkészítését.

Y
A Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének vezetősége augusztusban online ülést tart, melyen Pasternák
Antal elnök képviseli hitközségünket. A
döntésekről szeptemberi számunkban
olvashatnak.

J

Y

Látogatók a Menházban

Továbbra is várjuk program ötleteiket a

úniusban ellátogattak hozzánk kísérőikkel azok a budapesti gimnazisták, akik megnyerték a Raoul Wallenberg Alapítvány évente megrendezett tanulmányi verseny idei
döntőjét. A csapatot Deák Gábor (MAZSIKE) kalauzolta dél-szlovákiai kirándulásukon.

Június 26-án kereste fel a Menházat egy házaspár az izraeli Bet Shemesből, akik a

Schwartz család leszármazottai. Érdeklődéssel nézték meg a kiállításainkat, a zsinagógát és a kertet. Örültek az előkerült dokumentumoknak, majd ellátogattak a temetőbe.
Amerikából érkezett Friedmann Aharon, aki végiglátogatta régiónk zsidó emlékeit. Nagyon érdekelte a közösségeinkben jelenleg folyó zsidó élet, mert a családja erről vidékről származott. t
PZs

kile@menhaz.sk címen.

Y
Spitzer Béla Kiskönyvtárunk várja az olvasókat! Időpontegyeztetés a menhaz@
menhaz.sk címen lehetséges.

Y
Újévre ismét lehetőséget biztosítunk
kóser barchesz rendelésre. Igényeiket
2022. szeptember 19-ig várjuk a kile@
menhaz.sk címen vagy a 7731-224-es
telefonszámon.

Y

Kérjük a támogatását!

Kérjük, hogy amennyiben szeretnének
naptárt (luach) igényelni, a zsidó újévre, jelezzék igényüket a kile@menhaz.
sk címen vagy a 7731-224-es számon.

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: Saláth Magda, 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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Az amerikai és izraeli támogatóknak kö-

Csodát láttunk Szarvason

J

szönhetően teljes egészében megújult a tá-

úlius 18-án, hétfőn avatták újra a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábort,
mely átfogó rekonstrukción esett át. A 80-as években, eredetileg kempingnek
épült területen 1990-ben nyitotta meg kapuit Közép-Kelet-Európa, mára már

ikonikussá vált zsidó oktatási központja.

bori infrastruktúra, korszerű konyhával,
szobákkal, közösségi terekkel gazdagodott
az alföldi komplexum. Kalandpark, játszótér
létesült, még komfortosabba váltak a táborozók lakhelyei. A fejlesztéseknek köszönhetően Szarvas, az oktatási program mellett
most már „fizikailag” is a XXI. századba lépett, hozzájárulva ahhoz, hogy a zsidó gyerekek, családok, szeniorok, speciális igényű
emberek még hosszú évtizedeken keresztül
táborozhassanak sokunk kedvenc, identitást meghatározó helyszínén. A szalagátvágó ünnepségen Friedman Sasha táborvezető köszöntötte a megjelenteket. Személyes
történetén keresztül beszélt a tábor múltjáról, a jövő szempontjából oly fontos beruházásról. A színpadon szót kaptak a tábort
működtető JDC és Lauder Alapítvány képviselői, Szarvas város polgármestere és a magyar állam küldötte is. Az ízletes, helyben
készült kóser ebédet követően lehetőség
volt bejárni a tábort, melyre szinte rá sem

Botlatókövek Párkányban is

M

lehet ismerni, köszönhetően az elmúlt hónapok megfeszített munkájának.

integy 110 család 250 tagját hur-

na, a nagymama és nővére Irén - ugyanis

Mi mást kívánhatunk, adjon a megújult

colták el 1944 júniusában Pár-

túlélte a holokausztot. Liad a Magyar Zsidó

Szarvas legalább annyi élményt az ideér-

kányból. Köztük a Solymosi csa-

Kulturális Egyesület közvetítésével kutat-

kezőknek, mint anno nekünk adott, az itt

lád hét tagját, akik a mai Comenius utca 128

ta fel a család egykori lakhelyét, amelyben

eltöltött évtizedek alatt! t

alatti ház lakói voltak. Nekik állítanak em-

nagy segítségére voltak a párkányi városi

léket a ház bejárata előtt július 17-én el-

hivatal alkalmazottai. A megemlékezésen

helyezett botlatókövek, amelyek a csa-

megjelent Eugen Szabó, Párkány polgár-

lád Hamburgban élő leszármazottja, Liad

mestere is, aki a város egykori lakóiról való

Shadmi kezdeményezésére kerültek Pár-

emlékezés fontosságát hangsúlyozta. „Kö-

kányba. Liad két felmenője - Solymosi Ilo-

telességünk emlékezni rájuk, ők a mi polgáraink voltak. A holokauszt épp ezért nem
csak az ő tragédiájuk, de a mi a tragédiánk
is” – mondta a polgármester. Az eseményen részt vettek a helyi sajtó és a segítő civil szervezetek képviselői is.
A botlatóköveket Gunter Demnig helyezte
el, és az unoka, Liad mondott kaddist az áldozatokért. A MAZSIKE nevében Kirschner
Péter, az egyesület elnöke és Bálint Anna,
programkoordinátor mondtak köszönetet a
város hozzájárulásáért és elmondták, hogy
tavaly épp a túlparti Esztergomban helyeztek el botlatóköveket az elhurcoltak emlékére, így ma már mindkét parton megtalálhatók az emlékezet helyszínei.
Liad Shadmi és a MAZSIKE képviselői a párkányi megemlékezést követő napokban Kisvárdán és Cegléden helyeztek
el további botlatóköveket a család további
tagjaira emlékezve. t

J

Emlékezés
a temetőben

únius 26-án, vasárnap délután rendezték meg a dunaszerdahelyi zsidó
temetőben a szokásos Aszkarát. Előt-

te került sor Kornfeld Tibor, egykori elöljáró sírkőavatására. A megemlékezésen
többen részt vettek Amerikából, Izraelből,
Magyarországról és a környező hitközségekből. A közösség nevében Schwartz József elnök emlékezett, szavait Barkanyi
Petra tolmácsolta szlovákra. Szólt az egybegyűltekhez Richard Duda, a Szlovákiai
Zsidó Közösségek Központi Szövetségének
elnöke is, a gyászimát David Adri pozsonyi
rabbi recitálta. A temetői megemlékezést
követően a hitközség székházában gyűltek
össze a megjelentek. t

-hgy-
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Zsidó élet Dunaszerdahelyen
Schwartz Józseffel, a hitközség elnökével beszélgettünk

A

nevem Schwartz Jozef, 46 éves vagyok. A Mezőgazdasági Főiskolán végeztem, van
egy gyönyörű 14 éves lányom, Rebecca, és egy 20 éves fiam, aki a pozsonyi Közgazdasági Egyetemen tanul. Dunaszerdahelytől 8 kilométerre, Dunatőkésen lakom.

Dunaszerdahelyről származom, ahol szüleim - édesapám Schwartz József és édesanyám
Schwartz Magdolna - élnek. Mindketten, hála a Mindenhatónak, egészségesek, aktív, különösen az unokáknak szentelt szép életük van.
Egész életemben mellettem álltak, ha kel-

meg kell őrizni, és gondoskodni kell arról,

lett, azonnal felajánlották a segítségüket, és

hogy továbbadják, mert minél több év telik

mindent megtettek, hogy támogassanak.

el a kegyetlenségek után, annál könnyebb

Nagyon hálás vagyok és sokkal tartozom ne-

lesz elfelejteni, és ha a következő generáció

kik azért, hogy valóra vált az álmuk: jó és

nem foglalkozik ezzel a szörnyű valósággal,

boldog emberré válhattam.

akkor könnyen elfelejthetik a múltat!

Egész gyermekkoromat apámmal töl-

Apám gyerekkoromtól arra is taní-

töttem, és kisfiúként lassan avatott be őse-

tott, hogy ha emlékezünk, akkor őseink és

ink kultúrájába és hitvilágába, mindig azon

mindazok lelke, akik ártatlanul haltak meg

volt, hogy ezt mindennemű kényszer nél-

a holokauszt idején, tovább élnek bennünk.

kül tegye. Játékos módon mesélt nekem

A helyi temetőben tett rendszeres látoga-

rövid történeteket az Ószövetségből, a

tások, a nagyünnepeken és más ünnepeken

Dunaszerdahelyen töltött gyermekkoráról:

való részvétel lassan elmélyítették hitemet,

édesapja, Móric élettörténetét, akit sajnos

a judaizmus a véremmé vált. Mivel mindig

nem ismerhettem, mert meghalt, mielőtt

szükségét éreztem annak, hogy segítsem kö-

megszülettem, valamint az édesanyja, Zsó-

zösségünk működését, hozzájárultam a hit-

fia sorsáról. Hihetetlen történeteket hallot-

község eseményeinek szervezéséhez, vagy

tam arról, miket kellett nagyapámnak meg-

egyszerűen a rendszeres minjánhoz csatla-

élnie az egyik legkegyetlenebb koncentrációs

koztam. Az utóbbi négy évben tagja voltam a

táborban, Auschwitzban, valamint a felsza-

Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség vezetésé-

badulás utáni életéről, miután visszatért

nek, segítettem a vezetőség tagjainak, a má-

Dunaszerdahelyre. A koncentrációs tábor-

sodik generációs munkáját. Kornfeld Tibor,

ról szóló elbeszéléseit kiegészítette nagy-

a DZSH korábbi elnökének halála után meg-

mamám is, akit 24 éves korában deportál-

keresett a vezetőség, hogy az egyetlen fiatal,

tak édesanyjával és közeli rokonaival együtt.

energiával és ötletekkel teli tagjaként fogad-

Nagymamámnak 6 testvére és édesanyja élt

jam el az elnöki tisztséget, legyek annak kép-

a holokauszt idején, sajnos, Árpi testvéré-

viselője, rendszeresen vegyek részt az elnöki

vel csak ők ketten voltak olyan szerencsé-

tanács ülésein, tárgyaljak a Szlovákiai Zsidó

sek, hogy túlélték a vészkorszakot. Mindig

Hitközségek Központi Szövetségével, a többi

figyelmesen hallgattam ezeket a történe-

hitközség vezetőivel, és nem utolsó sorban

teket, és fiatal fiúként tudtam, hogy ezeket

gondoskodjak a hitközség működtetéséről.

Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést,
különösen úgy, hogy Kornfeld úr, aki egész
életét a zsidóságnak szentelte, nagyszerű elnöke volt, de úgy határoztam, hogy elfogadom ezt a kihívást, és így hozzájárulok közösségünk fejlődéséhez és munkájához.
Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközösség történetében?
Hitközségünk számos történelmi mérföldkövet élt meg; a legfontosabbak közé
tartozik, amikor az 1700-as évek elején
Dunaszerdahelyen letelepedett Wolff de
Serdehel, az első zsidó származású lakos,
a nagy zsinagóga megépítése (az építkezés 1812-ben kezdődött és 1869-ben fejeződött be), a híres rabbink, Jehuda ben Izrael Aszad (1852 - 1866) munkássága, a
zsidó kereskedelem fellendülése, az aktív
részvétel a városi politikában és a sportban (DAC Dunaszerdahely), de ide tartozik
a zsidóellenes törvények bevezetése, az árjásítás, a deportálás, Auschwitz, az ártatlan
életek kioltása, a közösségi élet 1945 utáni
megújítása, a túlélők kivándorlása városunkból más országokba, a zsidó származású polgárok nehezebb élete az egypártrendszer idején, a kis- és nagy zsinagóga
felszámolása, a bársonyos forradalom - a
szigorú totalitárius rendszer eltörlése is,
majd Kornfeld Ferenc halála után, amikor
fia, Kornfeld Tibor mérnök lett hitközségünk elnöke, a közösségünk kulturális és
gazdasági fellendülése, a holokauszt idején 2950 deportált nevét tartalmazó emlékmű leleplezése a zsidó temetőben.
Folytatás a következő oldalon.
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Mint említettem, nagy megtiszteltetés és

és középiskolákban tartott rendszeres elő-

Erősen hiszem, hogy elnökségem alatt

kihívás számomra, hogy betölthetem ezt a

adások a holokausztról és a zsidóságról, és

hitközségünk tovább fejlődik, virágzik majd.

tisztséget. Igyekszem gondoskodni arról,

ahogy már említettem, színes programo-

hogy a hitközség a lehető legjobban mű-

kat indítunk a közösségünk tagjai számára

ködjön, és - természetesen - a lehető leg-

az új klubhelyiségünkben, hogy szorosabb

jobban intézni a vallási, kulturális és gaz-

kapcsolatokat építsünk a tagok között. És

Hitközségünk a 2. világháború előtt nagy

dasági kérdéseket. Elnökként még mindig

végül, de nem utolsósorban, Kornfeld Tibor

közösség volt, a városnak mintegy 7000 la-

kezdőnek számítok, napról napra tanulok

úr, korábbi elnökünk álmának teljesítése.

kosa volt, ennek több mint a fele zsidó. A

és rázódom bele ebbe a pozícióba. Ebben

holokauszt idején Dunaszerdahelyről és

segítségemre van dr. Feldmár Tibor, közös-

környékéről mintegy 3500 ártatlan hittest-

ségünk és vallási életünk egyik legfonto-

vérünket hurcoltak el, és közülük, sajnos,

sabb támasza, és rendszeres kapcsolatban

Mivel elfoglalt és rohanó életet élünk, az

kevesebb mint 300 túlélő tért vissza. Közös-

állok Stern György mérnök úrral, a hitköz-

embereknek manapság kevesebb idejük jut

ségünk ma már a kis hitközségek közé tar-

ség vezetőségének legidősebb tagjával, aki

önmagukra és szeretteikre, kevesebb időt

tozik, 57 taggal büszkélkedhet. Két tagunk

épületeink működtetéséről és kezeléséről,

szentelnek őseink kultúrájának és hitének,

Bécsben él, szintén kettő Izraelben, a többiek

valamint minden ingatlanjaikat érintő do-

és kevesebb időt szánnak a szüleink és nagy-

Dunaszerdahelyről vagy a környékről szár-

logról gondoskodik. Rendszeresen konzul-

szüleink által követett hagyományok be-

maznak. A tagok között 4 túlélő van, közü-

tálok Fekete Katalin nagynénémmel, aki

tartására. A modern világban rengeteg in-

lük a legidősebb Pláňavská asszony 96 éves.

évek óta tagja a vezetőségnek, és a közös-

formáció terheli az emberi agyat, amely

Nagy temetőnk van, amelyben körülbe-

ségünk gazdasági kérdéseiért felel, Št’astná

feledéssel reagál a kevésbé fontos vagy rit-

lül 2500 sír található. Itt több rabbi is nyug-

Elenka asszonnyal, aki az ügyvitelt és a szo-

kán emlegetett dolgokra. Ha rendszeresen

szik, köztük a nagyon híres Jehuda ben Izrael

ciális témakört viszi, és végül, de nem utol-

emlékezünk, találkozunk közösségi ren-

Aszád, akinek sírját rendszeresen látogat-

sósorban, mindennapi kapcsolatban vagyok

dezvényeken, felhívjuk tagjaink figyelmét

ják a világ minden tájáról érkezők, hogy vég-

édesapámmal, aki a városunk- és környék-

a közelgő ünnepekre vagy elhunytakra való

ső nyughelyénél imádkozzanak. Sajnos, a

beli temetőket gondozza. Amellett, hogy

megemlékezésekre, közösségünk fennma-

két zsinagóga közül egyik sem maradt fenn;

az elnöki tisztség ellátása mellett döntöt-

rad. A legfiatalabb elnökként az ország 12

mindkettőt lebontották, és egy tartóoszlo-

tem, szeretném valóra váltani Kornfeld Ti-

hitközsége közül igyekszem hitközségünk-

pon és a nagy zsinagóga homlokzata tíz-

bornak, közösségünk egykori tagjának, egy

ben egy fiatal csapatot építeni, amely to-

parancsolat-kőtábláján kívül nem maradt

nagyszerű embernek az álmát, aki oly sokat

vább viszi őseink szokásait, kultúráját és hi-

meg belőlük semmi. Mindkettő a Bacsák ut-

tett közösségünkért és ezáltal az egész zsi-

tét. Ez nem megy egyik napról a másikra, de

cai imateremben látható. Az imatermen kí-

dóságért, mégpedig egy zsidó múzeum lét-

hiszem, hogy szorgalmas munkával sikerül-

vül, amely egyébként a második világhábo-

rehozását városunkban.

ni fog. Azzal, hogy zsidó múzeumot hozunk

Folytatás az előző oldalról.

Hogyan jellemezné a hitközség jelenlegi helyzetét?

létre városunkban, növelni fogjuk annak le-

rú előtt zsidó iskola volt, itt található a DZSH
irodája és egy gyönyörű kert, ahol jó időben
az ünnepségeinket tartjuk.

Mit gondol a Dunaszerdahelyi Zsidó Közösség jövőjéről?

Melyek hitközségük legfontosabb ren-

hetőségét, hogy megőrizzük szüleink, nagyszüleink és mindazok emlékét, akik az úgy-

dezvényei?

Közösségünk rendszeresen szervez Jahr-

A közösségünk által szervezett legfon-

zeitot, évente 4 alkalommal Mazkirt, az

tosabb rendezvények közé tartozik a val-

Aszkara keretében minden évben meg-

lási ünnepek megtartása, a megemlékezés

emlékezünk a holokauszt áldozatairól,

a deportált hittestvéreinkről, az általános

nevezett „kis Jeruzsálem” részesei voltak. t

PA-PT

megünnepeljük a nagyünnepeket, folyamatosan bővítjük a város deportált polgártársainak emlékére elhelyezett botlatókövek
(Stolpersteine) számát. A vallási élet mellett
közösségünk kulturális életét is fejlesztjük.
Tagjaink számára klubhelyiséget hoztunk
létre, ahol rendszeresen találkozhatnak egy
délutáni kávéra vagy teára.
Emellett igyekszünk fiatal tagjainkat és
szeretteiket is bevonni a judaizmus alapjaiba, tervezzük, hogy gyakrabban szervezünk
kötetlen, grillezős összejöveteleket a szép
kertünkben, és ezzel szorosabbra fűzzük a
kapcsolatokat közösségünk tagjai között,
amely a mai rohanó és elfoglalt világunkban, sajnos, kissé háttérbe szorult.
Mit jelent az Ön számára a helyi közösség vezetése?
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A

Zsidó gyerek a Duna-partról
Szemelvények Herzog Itzhak kéziratából – 16. rész

bban az időben kezdődött a főváros

Emlékmű a pesti Duna-parton, forrás: Wikipedia

zsidóságának a központosítása az
úgynevezett zsidóházakban. Az épü-

letekre nagy sárga csillag került, egy-egy lakásban több zsidó család zsúfolódott ös�sze. Rendszeresek voltak a razziák, utcai
igazoltatások. A hatóságok azt javasolták a
lakosoknak, hogy hagyják el Budapestet, a
bombázások elől húzódjanak kisebb, vidéki településekre. A tanítás ekkorra már szünetelt az iskolákban. Sokan szerettek volna
nyugalomra lelni a fővároson kívül. Anyám
is így gondolkodott, bízott benne, hogy nem
keltünk feltűnést – bujkáló zsidókként – a
faluban, ha csatlakozunk a többiekhez. Tu-

ha kellett. Sorban álltunk az ostyáért is. Sán-

a villanyrezsón főzte meg. Olvasni valót is

domásunkra jutott, hogy Albertirsán lehet a

dor egyszer eljött meglátogatni minket, át-

kértem tőle, hogy eltereljem a gondolatai-

paraszt családoknál helyet találni. Másnap

adta Feri bácsi üdvözletét. Szerencsére több-

mat az állandó félelemről, veszélyről. Októ-

reggel már útban voltunk a Keleti pályaud-

ször nem keresték őt a műhelyben. Közben

ber 15-én a rádió bejelentette, hogy Magyar-

var felé. Alig jöttünk fel a földalattiból, mikor

az eltelt két-három hónap alatt eldeportál-

ország kilép a háborúból, leteszi a fegyvert,

megállított egy kövérkés detektív. Anyám

ták a vidéki zsidóság nagyrészét Magyaror-

megállapodik a szövetségesekkel. Nemso-

iratait kérte, rákérdezett, hogy az ő fia va-

szágról. Július végén láttam valakit az utcán

kára kiderült, ismét túl hamar örültünk. A

gyok-e. „Igen, Lajos tizenegy éves!” – vá-

újságot olvasni, a szalagcím nagy betűkkel

nyilas hatalomátvétel korszaka következett.

laszolta. Ekkor eszembe jutottak anyám sza-

hirdette, hogy merényletet követtek el Hit-

Hamarosan felállították a pesti gettót, ide

vai, hogy sose menjek be egy kapualjba a

ler ellen. Siettem anyuhoz a hírrel. Sajnos ki-

kellett költöznie mindenkinek.

rendőrrel. Teljes erőmből elkezdtem szalad-

derült, hogy hiába reménykedtünk, nem járt

ni, a detektív követett, kiáltottam anyámnak:

sikerrel a merénylő.

Felmerült a gondolat, hogy elküldenek
engem egy jóindulatú családhoz, hogy ja-

„Anyu, találkozunk később!”. A rendőr nem

Kifeküdtem a rétre, onnan szemléltem a

vuljanak a megmenekülési esélyeim. Autó-

tudott utólérni, hiába fújta a sípját, nem ka-

bombázókat, vadászgépeket, szinte a föld is

val indultunk, de pechemre a motor leállt, a

pott segítséget az üldözésemhez. Fellélegez-

remegett a monoton zajtól. Ezüstös papír-

hóban bandukolva tértem vissza a műhely-

tem, amikor hátranézve már nem láttam őt,

szeleteket szórtak, hogy megzavarják a lég-

be. Mondtam a szüleimnek, úgy látszik, a

gyötört a lelkiismeret, hogy anyámat magára

védelmet. Sok röpcédulát is ledobtak, ame-

sors úgy akarja, hogy együtt vészeljük át a

hagytam. Kerülőúton jutottam el a műhely-

lyekben Magyarország háborús felelősségét,

hátralévő időt. Az év utolsó hónapjában az

be, nagy meglepetésemre édesanyám már

az esztelen vérontást hangsúlyozták. Azt ír-

orosz hadsereg bekerítette Budapestet. El-

ott volt. Elmesélte, hogy amikor a detektív

ták, a háború nem tart már sokáig, a bűnösök

kezdődött a főváros ostroma, ágyú- és ak-

üldözőbe vett, megállt mellette egy autó, és

elnyerik büntetésüket.

nagránátok csapódtak be a negyedünkbe is.

az ismeretlen sofőr kimentette a helyzetből,

Augusztus vége felé az orosz hadsereg át-

Volt, hogy betört az ablak is, a repeszek be-

egészen a sarokig elhozta. Nagyon hálásak

kelt a Kárpátok hágóin, éjszakánként már

lefúródtak a szemközti falba. Szerencsére az

voltunk neki. Másnapig maradtunk a mű-

láttuk a front tűzcsóváit, de még nem hal-

ijedségen kívül más bajunk nem lett. Ekkor

helyben, a biztonság kedvéért vonatot vál-

lottuk a dörrenéseket. Nagy riadalom tört ki

már nem volt villany a házban, nagyon fáz-

tottunk, a Nyugatiból utaztunk Albertirsára.

a pestiek körében. A propaganda úgy festet-

tunk a hidegben. Utcai harcok folytak, Sán-

Az állomásról több családdal együtt szeké-

te le szovjet katonákat, mint akik rabolnak,

dor nem tudott élelmiszert hozni nekünk.

ren vittek minket a befogadó családhoz. So-

nőket erőszakolnak meg. Sokan visszatér-

Elfogyott a kenyér, egy kis disznózsírunk és

kat kellett fizetni a szobáért, nem voltunk

tek inkább Budapestre. Javasoltam anyám-

hagymánk maradt. Szörnyű volt a fegyve-

gyanúsak, anyám segített a gazdának, a to-

nak, hogy mi inkább itt várjuk be az oro-

rek hangja, de legjobban attól féltünk, hogy

jásokat szedte össze, etette a szárnyasokat.

szokat. Anyám szerint ez gyanút ébresztett

a nyilasok betörnek a házba bujkáló zsidókat

Összebarátkoztam pár gyerekkel, igyekez-

volna a többiekben, így visszatértünk Pestre.

keresve. Megbeszéltük a házmesterrel, hogy

tem természetesen viselkedni. Vigyáztam,

Egyenesen Feri bácsihoz mentünk. Örült, de

veszély esetén háromszor kopog majd a bú-

hogy ne derüljön fény a zsidóságomra. Nem

egyben aggódott is. Mostantól hárman szo-

vóhely és az ő konyhájának a közös falán.

értették a többiek, miért nem könnyítek ma-

rongtunk a kicsi helyiségben, mindig csak

Egy nap így is történt, nagyon megriadtunk

gamon a jelenlétükben, miért vagyok ilyen

egyikünk aludhatott a medencében. Minden

a kopogásra. Az ablakrésen bedobtak egy pa-

szégyenlős. Vasárnaponként elmentünk a

éjjel váltakoztunk. A házmesterné néha me-

pírgalacsint. Feri bácsi kihajtogatta, komo-

katolikus templomba, már jól tudtam a Mi-

leg levest hozott, ritkábban mást is. A fő ellá-

ran felolvasta. t

atyánkot, keresztet vetettünk, térdepeltünk,

tónk Sándor volt, az általa hozottakat anyám
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(A részletet a szerző engedélyével közöljük.)

IZRAEL | ÉLMÉNYEK

Kék-fehér hétköznapok
118. fejezet:
„Avoda, avoda...”
(2013. március 20. – ez az írás a SZOMBAT főszerkesztőjének kérésére, az újság
weboldalán jelent meg)
PASZTERNÁK
ANDRÁS

Fárasztó munkanap után, félszemmel
lesem a tévét vacsora közben. Élő közve-

títés a Kneszetből, az izraeli parlamentből. Egyesével tesznek esküt az új kormány tagjai. Az ember azt várná, hogy a képviselők
csendben hallgatják végig mindegyiket. De Izraelben vagyunk,
így meg sem lep, hogy szinte teljes a káosz. A felesküdött kormánytagot megrohanják a gratulálók, ügyet sem vetve a pulpitusnál várakozó, soron következő politikusra. Ez a néhány, kusza, nehezen értelmezhető pillanat remekül jellemzi a választási
kampányt, illetve a koalíciós tárgyalások hosszú heteit.
Huszonkét hónapja élek a Szentföldön. Lassan két éve igyekszem lerombolni mindazt a „kék-fehér” Izrael képet, amelyet
odahaza a diaszpórában belém neveltek. Azaz pontosabban azért
küzdök, hogy valami megmaradjon a távolban, gyermekfejjel
megfogalmazott idilli elképzelésekből. Azt már a politikai csatározások elején be kellett látnom, hogy a parlamenti választások
erősen az illúziórombolás kategóriájába tartoznak.
Valamikor a 90-es évek derekán Közép-Kelet Európa legnagyobb zsidó ifjúsági táborában egy egész napon át modelleztük
az ereci választásokat. Reggel előadásokat hallgattunk a pártokról, majd csatlakoznunk kellett egy-egy politikai tömörülés
kampánystábjához. Szórólapokat készítettünk, transzparenseket, végül toborzókörútra indultunk az esti választások előtt, s
hangosan kiabáltuk, hogy „Avoda, avoda…”. Kamaszfejjel jó játéknak tűnt az egész.
Idekint ennél sokkal komolyabb a helyzet. Nap, mint nap látva az egyetemi diáktársaim megélhetési gondjait, a családfenntartás jelentette kihívásokat, a tel-avivi lakhatási költségeket, a
kampusz környékén „cödakát” kéregetők el nem fogyó sorát, a
vallásos-szekuláris ellentét okozta súrlódásokat, az afrikai menekültek problémáját, látom, hogy nem kis fába vágja az a fejszéjét, aki ezt az országot szeretné vezetni. S akkor még szót sem

Az álláspontom a koalíciós tárgyalások alatt sem változott.
„Látogatóként” egy dolgot várok az új kormánytól: többet ne
kelljen sziréna szóra, óvóhelyre rohanni sehol az országban. Ha e
téren előre tudnak lépni, elégedett leszek velük.
(2013. március 21.)
Állok az Arlozorov út melletti vasútállomás bejáratának közelében. Kedd este van, hazafelé igyekeznek az emberek a munkából. Mögöttem a pályaudvar, előttem a távolsági buszok megállója. Szokás szerint már megint csak nézek ki a fejemből. Próbálom
magamba szívni az izraeli hétköznapokat. Pár hónap s vége a kinti
kalandoknak, most kell még begyűjteni minél több pillanatot.
Egészen elmerülök a gondolataimban, s észre sem veszem a
felém integető kollégám. Esküvőre vagyunk hivatalosak. Férjhez
megy a labor egyik doktorandusza, a csoport mozgatórúgója.
Ez a hetedik esküvő kint létem óta. Talán az elmúlt harminc
évben összesen nem voltam ennyi örömteli egybekelésen Szlovákiában és Magyarországon. Hogy is mondta gimnáziumi osztályfőnököm, Édes tanár úr valamelyik matek óra elején?: “Először egymás esküvőire járunk, majd egymás temetésére…” S ami
az esküvőket illeti igaza is lett, pedig hogy megmosolyogtuk, a
középiskola padsoraiban ülve.
Jártam vallásos és szekuláris mulatságon, askenázi és szefárd
szokások szerint levezetett összejöveteleken. Voltam chaszenén
délen, keleten és északon, nagyvárosban, erdőben, a “senki földjén”, távol minden lakott területtől. Együtt örültem az ifjú párnak század, háromszázad vagy ötszázad magammal.
Az első esküvőt még izgatottan vártam, mára hasonlóan az
„őslakosokhoz” a mindennapok részévé váltak ezek a szertartások. Vendégfogadás ínycsiklandó falatokkal, a hüpe az esküvői
szertartással alatta, vacsora, kis mulatozás, majd szép lassan elindul a násznép hazafelé. Másnap általában amúgy is munkába
kell menni, szóval errefelé ritkán ropják hajnalig. Olyan az egész,
mintha nem is valami különleges, életre szóló dolog részesei lennénk. Valahogy hiányzik az otthon megszokott, elvárt (?) emelkedettség, a pátoszos hangulat. Hétfőn színház, kedden esküvő,
szerdán mozi… valahogy hasonlóan néz ki errefelé az ember szabadidős naptára. t
Folytatjuk.

ejtettem a biztonsági kérdésekről, a béketárgyalásokról, amelyek
Ramat Ganból nézve sokkal kilátástalanabbnak tűnnek, mint
ahogy ezekről a dolgokról Budapesten gondolkodtam, a CNN-en
nézve egy-egy újabb robbantást, terrorakciót, izraeli megelőző
vagy válaszcsapást.
Sok izraelitől hallottam a novemberi, gázai Felhőoszlop hadművelet alatt: „Á, már megint a választások előtt tör felszínre az
állandóan itt parázsló feszültség…” Őszintén szólva nem tudom.
A választások másnapján, egy tudományos konferenciára tartva
Észak-Izraelbe az alábbi gondolatokat vetettem blogba: „…A járművön élénk vita alakult ki az előző nap során zajlott parlamenti
választásokról. Egyrészt nem nagyon értettem a körülöttem zajló, néha hangos szóváltássá fajuló beszélgetést, másrészt azok
mellett, akik minimum három évüket adták a haza szolgálatáért,
nem nagyon éreztem ildomosnak bárminemű politikai állásfoglalás kinyilatkoztatását a részemről…”

A jeruzsálemi Siratófal egy részlete

2022. AUGUSZTUS | HITKÖZSÉGI HÍRADÓ | 7

KÓSER KONYHA | KULTÚRA

Löwinger Manci szakácskönyvéből

I

Nyár a Földközi-tenger partján

zraelben a Földközi-tenger partja több, mint 300 km hosszú, az északi Rosh Hanikrától egészen
a Gázai sávig. Kisebb és nagyobb városokat alapítottak a tenger partján, a leghíresebbek: Tel-Aviv
és Haifa. Haifán van az ország legnagyobb kikötője, Tel-Avivban, illetve Jaffán, kisebb kikötők ta-

lálhatók, Ashdodban is létrejött egy nagy modern vízi árufuvarozási központ. Több nagyobb település,
DR. ORNA
MONDSCHEIN

mint Nahariya, Natanja, Herzlia és Ashkelon üdülővárosok, szállodákkal és gyönyörűen ápolt strandokkal, ahol élvezet nyaralni.
szirének szigetéhez ért, Odüsszeusz, Kirké
tanácsára, emberei fülét viasszal tömte be,
magát pedig az árbóchoz kötöztette, így baj
nélkül hajózott el szigetük mellett, bár köteleit tépve hallgatta a szirének bűvös-bájos
énekét. (Odüsszeia: XII. 39–52). Igy sikerült
megmenekülnie és folytatni útját hazafelé.
Ma nincsenek szirének, de a Földközitenger továbbra is csábító. Vannak, akik kora
reggel ott sportolnak és úsznak már, mások
később érkeznek, mindenki egyetért abban,
Orna és Yossi
Mondschein felvételei

hogy a tengerben van valami varázslatos,
vonzó a testnek és a léleknek egyaránt. Ez

Ashkelonban tíz kilométer hosszú a ten-

tott már az ókorban is. A görögök híres, bá-

a nagy előnye a tengerparti városoknak, így

gerpart, itt áprilistól október végéig lehet

tor tengerészek voltak. Messzi országokba

követjük a régi világ kultúráját.

fürödni, szórakozni. Ez a tengeri sáv na-

utaztak, így alakítottak ki kereskedelmi kap-

Nyáron kevesebb időt akarunk a konyhá-

gyon kedvelt a távolabb élők körében is.

csolatokat. I. e. 332-ben foglalták el a görö-

ban tölteni. Ajánlatos otthon pizzát készíte-

Több jeruzsáleminak van üdülője város-

gök az akkori Izraelt, i. u. 63-ban a rómaiké

ni, mely könnyű és tápláló.

unkban, szívesen töltik a meleg nyári napo-

lett az ország. Az Ashkeloni Nemzeti Park-

A tészta készítése: 2 pohár liszt, 1 tasak

kat a tengernél. Az itt élők és az ide látoga-

ban a hellenisztikus korszak régiségei nagy-

élesztő, 1 kávéskanál cukor, kevés só, 2 ká-

tók nagy örömére ezen a héten avatták fel a

számban találhatók. A tengerrel kapcsola-

véskanál olivaolaj, 1 pohár langyos víz.

parti sétány utolsó, még hiányzó szakaszát.

tos egyik legérdekesebb mítosz a szirénekről

Elkészítés: Bedagasztjuk a tésztát és pi-

Található itt egy nagyméretű napóra, kilá-

szól. A szirének csodás hangú nimfák, akik

hentetjük pár órát. A megkelt tésztát ki-

tóterasz. Árnyékos padok, sportpályák vár-

elcsábították a tengerészeket az énekükkel

nyújtjuk, rátesszük a paradicsomszószt, a

ják mindazokat, akik gyönyörködni szeret-

és megölték őket. Odüsszeusz, ahogy Ho-

reszelt sajtot, a karikára vágott olajbogyót,

nének a felejthetetlen panorámában, mely

mérosz nagy eposzában olvassuk, Ithaka ki-

tetszés szerint szórhatunk rá kukoricát, ar-

naplementekor a legszebb.

rálya részt vett a trójai háborúban és a győ-

ticsókát, szeletelt gombát. 15 percig sütjük

zelem után hazaindult hajóival. Mikor a

180 fokos sütőben. Jó étvágyat! t

A Földközi-tengernek jelentős szerep ju-

Samaria Klezmer Band

A

zenekart „Samaria Klezmer Kapelye” néven a klarinétos
Ľubo Kompauer, a darbukás Varsányi Gyuri és a harmonikás
Ožvald Péter együtt alapították meg 2017-ben. 2018-ban fo-

kozatosan bővült a csapat egy hegedűssel, Varsányi Ildikóval majd
egy énekessel, Janík Júliával. A zenekar fő célja gazdagítani a kulturális életet egy másik zenei stílussal Somorján és környékén. 2020ban a csoport „SAMARIA KLEZMER BAND”-re változtatta nevét.
Az együttes repertoárját a zsidó zenei hagyományok gyökereiből kiinduló, hagyományos klezmer kompozíciók alkotják, melyeket változatos kelet-európai, balkáni és dél-amerikai zenei elemek
egészítenek ki. Előadásaikkal hangsúlyozzák a zene egyetemességének gondolatát az emberek kommunikációjában, és azt, hogy
a zene maradjon az élet esszenciája, amely egyensúlyba hozza a
nemzetek, etnikumok vagy vallások közötti különbségeket.
Janík Júlia, DiS.art., ének – a pozsonyi állami konzervatórium-
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ban végzett klasszikus/opera szakon. Jelenleg a somorjai Németh Šamorínsky István Művészeti Zeneiskola énektanára.
Varsányi Ildikó, hegedű – az állami konzervatóriumban végezte tanulmányait Pozsonyban. 1987-ben kezdett el foglalkozni a népzenével. Még ebben az évben megalapította a „Varsányi zenekart”,
ahol prímás lett. 2017-ben „Táncház”-díjat kapott Budapesten, majd
2021-en megkapta a szlovákiai magyar zenei „Életmű”-díjat is.
Varsányi Gyuri, darbuka, ütős hangszerek, cimbalom – dobolni Budapesten tanult. Tagja volt a Varsányi zenekarnak és a „Szőttes” néptáncegyüttesnek. Sokat játszott jazz és rock együttesekkel,
a Gravis zenekar tagja volt.
Ožvald Péter, harmónika – gyerekkora óta szenvedélye a harmonika. Szerepelt és játszott különféle zenei rendezvényeken itthon és külföldön egyaránt.
Ľubomír Kompauer, klarinét – kiskora óta játszik klarinéton. Aktívan foglalkozik a zenéléssel, együttműködik a „Lužanka” fúvós együttessel, a somorjai fúvósokkal és egy fúvós zenekarral Bécsben. t
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Židovské dieťa z brehu Dunaja
Úryvky z rukopisu Itzhaka Herzoga – 5. časť
Prvé spomienky z detstva

kedy zhrubla natoľko, že sme cezeň mohli

Prvé úryvky spomienok pochádzajú z

prejsť aj až na druhý breh. Vynárajú sa spo-

môjho detstva: vyšívaných včielok na ma-

mienky na Vianoce, so salónkami, sladkos-

lom červenom koberčeku nad mojou poste-

ťami, stromčekom so sviečkami. To do-

ľou som sa veľmi bál. Mamka sa ma pokúšala

kazuje, že sme neboli veľmi nábožní. Moje

upokojiť: „Neboj sa, synček môj, toto nie sú

topánky vyložené do okna naplnil aj Miku-

živé včely, neuštipnú ťa!” Musím pozname-

láš. Sedeli sme pri horúcich kachliach, hral

nať, že kvôli prehnanému vlastenectvu môj-

som sa s vláčikom, kreslil som si, počú-

ho otca sa rodičia so mnou rozprávali po ma-

val som otcovo rozprávanie o detstve, alebo

ďarsky, a nie po nemecky. Je mi to trochu ľúto,

jeho čítanie z rozprávkovej knižky.

lebo matka nemčinu dokonale ovládala a aj ja

V marci sa začal sneh a ľad topiť, rieka

by som si ju bol mohol osvojiť spolu s mater-

sa vyliala a ohrozovala dedinu. Prúd nie-

ským mliekom. V tom čase ešte, samozrej-

sol veľké ľadové kryhy i úžitkové predmety a

torových Kosihách. Práca v kuchyni nebola v

me, neboli škôlky, až do školského veku ply-

domáce zvieratá, ktoré strhol. Pivnice zalia-

tých časoch ľahká, všetko sme robili ručne.

nuli roky doma, pri maminej sukni. Hral som

la voda, stalo sa, že voda siahala až po vrch

Vaľkali sme cesto, miesili na chlieb a na so-

sa so stavebnicou, preháňal som sa v stohoch

ochranného valu.

botňajší barches. Po zapletení sme ho vzali k

Foto: Wikipedia

slamy, liezol som po morušiach. Jedno je isté:

Židovských kamarátov som nemal, lebo

pekárovi, aby ho upiekol. V pekárni na koláč

Dunaj tečúci pred naším domom ovplyvňo-

židovské rodiny žili ďaleko od nás. Možno

prilepili ceduľku s menom. Vynára sa spo-

val (ovplyvňuje) môj život. Nikdy na túto rie-

som ich nemal aj z toho dôvodu, že sme pre

mienka na voňavý mlynček na kávu s malým

ku nezabudnem. V lete Juliška priniesla dre-

ne neboli dosť nábožní. Mojím jediným ka-

šuflíkom i na mlynček na mak. Miloval som

vené koryto na pranie, ktoré sme s mamou

marátom bol Janči, syn robotníka na statku.

makové rezance aj koláč. Jedli sme pagáče,

položili na rieku. Vesloval som oboma ru-

S ním som sa hral s loptou a na skrývačku v

guľky plnené ovocím. Tridsať rokov doza-

kami, mamka „loďku” tlačila po kolená vo

slame. Chodili sme aj rybárčiť, začali sme s

du, od smrti svojej matky, som také nejedol.

vode. Volali sme to „korytovanie”. A preto-

tým, keď sme mali asi sedem rokov. Vyba-

Keď Judit, moja manželka, pripravuje ma-

že koryto nie je práve najstabilnejším pla-

vení sme boli motúzom uviazaným na prú-

kové alebo orechové jedlá, vždy si spome-

vidlom, často sa prevrhlo. Vtedy ma mam-

tiku, na konci ktorého bol háčik a o 20 cm

niem na šťastné detské roky strávené na bre-

ka so smiechom dvíhala z vody. Každý deň

vyššie sklenená zátka. Na háčik sme upev-

hu Dunaja. Mal som rád chutné chrumkavé

som netrpezlivo čakal na osobnú loď plavia-

nili návnadu. Z prudkého pohybu zátky sme

oškvarky, ktoré tu, v Izraeli vôbec nepoznajú.

cu sa z Budapešti do Viedne (alebo späť), a na

vedeli, že ryba chce návnadu zhltnúť. Na-

Skoro som zabudol na tradičný šolet z fazu-

jej vlny, aby dorazili k brehu. Pamätám sa na

päto sme sledovali, keď sa zátka ponorila,

le, geršle a chutného mäsa. Hrniec sme v pia-

kvapky dažďa, ktoré kreslili kruhy na hladine

a háčik s trepotajúcou sa rybou sme rých-

tok večer zobrali k pekárovi, celú noc sa pie-

vody, na búrky, ktoré premenili modrú vodu

lo vytiahli z vody. Janči sňal rybu z háči-

kol v peci, a opatrený Juliškiným menom sa k

Dunaja na hnevlivo zelenú. Rád som hádzal

ka a položil ju do vedra. Ako návnadu sme

nám vrátil až na obed. Chuť krehkého mäsa

kamienky, pretekal som sa s ostatnými deť-

používali húsenice alebo chrobáky odlepe-

dodnes cítim na jazyku.

mi. Plochými kameňmi sme hádzali žabky.

né z mucholapky. Hlavu muchy sme odtrh-

Na stole bol vždy fazuľový alebo šošo-

Stalo sa, že odhodený kameň „poskočil” aj

li, lebo vraj bola jedovatá (?). Ryby sme na-

vicový prívarok/polievka. Na raňajky sme

desaťkrát. Kúpanie bolo kvôli vírom a rých-

vliekli na lano a utekali sme s nimi rovno do

jedávali chlieb s maslom, pažítkou a pa-

lemu prúdu veľmi nebezpečné. Spomínam si

kuchyne. Juliška ich očistila a vypražila na

radajkami.

na vŕby a rákosie. Časť dedinčanov sa veno-

masle. Hrdo sme si pochutnávali na dobro-

vala rybárstvu, vďaka nim sme mali na sto-

te, veď sme si ju zaslúžili.

Často som zašiel k tete Režin alebo strýkovi Ernestovi, ktorí bývali v susedstve a

V tom čase ešte v dedine nebol vodovod,

mali ma veľmi radi. Oni deti nemali. Režin

v kuchyni boli vždy dve plné vedrá vody. Z

hrávala často na klavíri, naučila ma aj ob-

K večeru sme s rodičmi zašli na breh, otec

nich sme pili, v nich sme sa umývali, vari-

ľúbenú detskú pesničku Kravička strakatá…

odviazal člnok, svalnatým ramenom veslo-

li. Ruky a tvár sme si umývali v lavóri. Mali

Ponúkala ma chutnými zákuskami. Na jej

val proti prúdu, potom čln otočil a ten sa po-

sme izbu, v ktorej sme sa mohli kúpať vo

dvore stála obrovská moruša. Odvtedy som

maly kĺzal po rieke. Mamka si pospevovala

veľkej drevenej kadi. Raz za týždeň ma

hádam chutnejšie ovocie nejedol. Varenie

detskú pesničku, cítil som sa ako v kolíske.

mama poriadne umyla. Záchod zo žumpou

lekváru bolo skutočným obradom, vo veľ-

bol na dvore. V zime a večer sme používa-

kom kotle bublali marhule, broskyne, sliv-

li nočnú nádobu.

ky alebo jahody.

le chutných kaprov a vynikajúco okorenenú
rybaciu polievku.

Leto prešlo, bolo čoraz chladnejšie. Odleteli aj bociany hniezdiace na strechách domov. V tom čase som ešte netušil, že cestou

V kuchyni sme v železných kachliach kúrili

do Afriky oddychujú tam, kde som našiel

drevom. Jedli sme najmä kačacinu, husacinu

nový domov – v Izraeli. V decembri začalo

a kuracinu. Hydinu zabíjal šojchet, ktorý za-

snežiť, rieku pokryla tenká vrstva ľadu. Nie-

rezával v obciach patriacich k Rabinátu v Bá-
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V zime sme zvádzali spontánne snehové
bitky, sánkovali sme sa na ceste. t
(uverejnené so súhlasom autora)
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V

V Sarvaši sme boli svedkami zázraku

pondelok 18. júla znovu otvorili Medzinárodný tábor židovskej mládeže v Sarva-

venom na tvári miesta sme mali možnosť na

ši, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V areáli pôvodne postavenom v 80.

prehliadku tábora, ktorý sa vďaka usilovnej

rokoch dvadsiateho storočia ako kemp, otvorili v roku 1990 dnes už ikonické ži-

práci uplynulých mesiacov zmenil takmer
na nepoznanie.

dovské vzdelávacie centrum strednej a východnej Európy.
Vďaka americkým a izraelským sponzo-

tábora a o investíciách, ktoré sú také dôleži-

rom kompletne zrekonštruovali infraštruk-

té pre jeho budúcnosť. Na pódium vystúpi-

túra tábora a v komplexe pribudla moderná

li aj zástupcovia JDC a Lauderovej nadácie,

kuchyňa, izby a spoločenské priestory. Vy-

primátor mesta Sarvaš a zástupca maďar-

budovali tu dobrodružný park, detské ihris-

skej vlády. Po chutnom kóšer obede pripra-

Čo iné si môžeme priať, ako to, aby vynovený Sarvaš prinášal návštevníkom takú
radosť, akú robil nám počas desaťročí, ktoré
sme tu prežili! t
PA

ko a obytné priestory pre účastníkov tábora sa stali ešte pohodlnejšími. Vďaka týmto
vylepšeniam vstúpil Sarvaš okrem svojho
vzdelávacieho programu už aj „fyzicky“ do
21. storočia a prispieva k tomu, aby židovské
deti, rodiny, seniori a ľudia so špeciálnymi
potrebami mohli táboriť na tomto obľúbenom mieste – upevňujúcom ich identitu –
ešte mnoho desaťročí. Pri slávnostnom prestrihnutí pásky privítal účastníkov vedúci
tábora Sasha Friedman. Prostredníctvom
svojho osobného príbehu hovoril o histórii

Spomienková slávnosť
v Dunajskej Strede

V

nedeľu 26. júna popoludní sa na židovskom cintoríne v Dunajskej Strede konala každoročná Askara.
Obradu predchádzal pietny akt odhalenia náhrob-

ného kameňa Tibora Kornfelda, bývalého predsedu židovskej náboženskej obce. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili mnohí návštevníci z Ameriky, Izraela, Maďarska a
okolitých náboženských obcí. V mene komunity predniesol príhovor predseda Jozef Schwartz, jeho slová do slovenčiny pretlmočila Petra Barkanyi. Zhromaždeným sa
prihovoril Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a
smútočnú modlitbu predniesol bratislavský rabín David
Adri. Po pietnej spomienke na cintoríne sa účastníci zišli v
sídle náboženskej obce. t
PZs
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V

Návštevníci v Menháze

Nástenka
krátke správy

júni nás aj so svojimi sprievodcami navštívili budapeštianski gymnazisti, ktorí zvíťazili v tohtoročnom finále študijnej súťaže, každoročne poriadanej Nadáciou Raoula Wallenberga. Skupinu výletníkov počas cesty po južnom Slovensku

sprevádzal Gábor Deák (MAZSIKE).
Dňa 26. júna navštívil Menáz manželský pár z izraelského mesta Bet Shemes, potomkovia rodiny Schwartzovcov. So záujmom si prezreli naše výstavy, synagógu a záhradu. Boli nadšení objavnými dokumentmi a potom zašli na cintorín.
Aharon Friedmann k nám prišiel z Ameriky, aby navštívil židovské pamiatky v našom regióne. Veľmi sa zaujímal o život židovských komunít v súčasnosti, pretože jeho
rodina pochádzala z tohto regiónu. t
PZs

Vydávanie Spravodajcu, Klub Shalom a
činnosť obce podporila rodina Vajnorská
(Izrael), Aharon Friedmann (USA), potomkovia rodiny Schwartzovej (Izrael) a
anonymní darcovia. Ďakujeme!

Y
Počas leta sme vyúčtovali projekty, ktorých realizácia sa oneskorila v dôsledku
pandemickej situácie a pokračovali sme
v príprave jesenných programov.

Y
V auguste sa uskutoční on-line zasadnutie predsedníctva Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej
republike, na ktorom bude našu komunitu zastupovať predseda Anton Pasternák.
O uzneseniach si môžete prečítať v našom
septembrovom čísle.

Y
Naša Knižnica Bélu Spitzera očakáva svojich čitateľov.

Y

Manželský pár z izraelského mesta Bet Shemes

Ak si chcete vyžiadať na židovský nový rok

V

Rekonštrukcia v Chudobinci

júli sa v Menháze začali rekonštrukčné práce finančne podporované spoločnosťou
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Počas leta budú opravené sokle po obvode celej
budovy, ktoré sú v zlom stave. V interiéri synagógy zas majstri opravujú chyby

na izolácii. Opravená a čiastočne zafarbená bude aj podlaha. Nedávno bola ukončené
kontrola elektrickej siete a zistené závady budú tiež odstránené. Prácu koordinuje Zoltán Kollár, člen vedenia obce. t

kalendár (luach), napíšte na kile@menhaz.sk alebo zavolajte na číslo 7731-224.

Blahoželanie

V

polovici júla oslávil významné životné
jubileum, 80. rokov, pán Alexander
Potok z Nitry. V mene celej rodiny a

priateľov mu srdečne blahoželáme, prajeme

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

veľa zdravia a radosti z vnúčat! t
Židovská náboženská obec v Nitre

Objednajte
si novoročné
barchesy!

N

a Nový rok opäť ponúkame možnosť
objednať si kóšer barchesy. Svoje
žiadosti posielajte do 19. septembra

2022 na adresu kile@menhaz.sk alebo
zavolajte na číslo 7731-224. t

Spravodaj – mesaèník ŽNO v Komárne, založené v roku 5756. (1996), šéfredaktor: Tamás Paszternák (tamas.paszternak@menhaz.sk),
András Paszternák (andras.paszternak@menhaz.sk), spolupracovníci: Magda Saláth, Mgr. Ferenc Piczek, grafická úprava: Richard Saláth,
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mesačník žno v komárne

Spomienková slávnosť

Myšlienky
redaktora

K

orene, tento názov by
sme mohli dať

Myšlienkam redaktora, písaným uprostred
letných horúčav. V
apríli som dal na papier príbeh komárňanskej návštevy mla-

ANDRÁS
PASZTERNÁK

dého Kanaďana. Jeho túžba pátrať po
stopách svojich predkov a navštíviť
miesta poznané z rodinného legendária dodnes neutíchla. Pred niekoľkými týždňami sme v nedeľu ráno dou V nedeľu 26. júna popoludní sa na židovskom cintoríne v Dunajskej Strede konala
každoročná Askara. Obradu predchádzal pietny akt odhalenia náhrobného kameňa
Tibora Kornfelda, bývalého predsedu židovskej náboženskej obce. Na spomienkovej
slávnosti sa zúčastnili mnohí návštevníci z Ameriky, Izraela, Maďarska a okolitých
náboženských obcí. (strana 3.) – foto: Martin Korčok

stali list od izraelského manželského
páru, ktorý chcel navštíviť našu obec
potom, čo sa zúčastnil Dňa martýrov
v Dunajskej Strede. Keď som prvýkrát
klikol na ich e-mail, pomyslel som si,
že im zajtra odpíšeme. Nakoniec mi to

Európsky deň židovskej kultúry

nedalo a po niekoľkých kolách korešpondencie sa pred nimi v skorých ve-

E

urópsky deň židovskej kultúry – 4. septembra 2022, miesto: Židovské kultúrne a komunitné centrum Menház (Chudobinec), Komárno, Eötvösova ulica 15. Program je
bezplatný, ale na obed je potrebná registrácia. Možnosť registrácie je otvorená do 30.

augusta 2022 na adrese kile@menhaz.sk.

černých hodinách otvorili brány Menházu (Chudobinca). Iný návštevník k
nám prišiel z Ameriky, aby spoznal židovské dedičstvo južného Slovenska.
On sa vopred ohlásil, návštevu nášho
mesta si precízne naplánoval.

11:00 – Krátka história komárňanského židovstva. Uvedenie novej knihy Vilmosa Gala

Tieto krátke stretnutia nám dodá-

12:00 – Spoločný kóšer obed

vajú silu, utvrdzujú nás v tom, že mu-

13:00 – Židovský štát a Európa - prednáška J.E. Eitana Levona, veľvyslanca Štátu Izrael

síme zozbierať všetky príbehy, všetky

v Slovenskej republike

omrvinky, spojené s miestnou židov-

13:45 – Udeľovanie cien Kehila
14:00 – Koncert Samaria Klezmer Band zo Šamorína

skou komunitou, pretože sa môže

Podujatie bude dvojjazyčné, v slovenskom a maďarskom jazyku, tlmočenie zabezpečíme.

na práve pre tento malý kúsok mo-

stať, že jedného dňa príde do Komár-

Sponzori: Mesto Komárno, Nitriansky samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, JHF, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. t
PT

Informácie o vysokých sviatkoch

D

zaiky vnuk alebo pravnuk z nejakého
vzdialeného kúta sveta. Kým nám sily
stačia, porozprávame našim návštevníkom tieto príbehy, či už virtuálne
alebo osobne. Pred plánovaním cesty do Komárna nás, prosím, kontaktujte na adrese kile@menhaz.sk, aby

úfame, že aj tento rok budeme môcť osláviť jesenné sviatky s osobnou účasťou.

sme v našich archívoch vopred vyhľa-

Židovský rok 5783 začína v nedeľu 25. septembra 2022 večer. Stretneme sa o 18.

dali odkazy na danú rodinu. t

hodine v Menháze/Chudobinci. Po večernej modlitbe bude slávnostná večera.

26. septembra 2022, v prvý deň Roš hašana (pondelok), sa bude konať obrad tašlich a
spoločné učenie. Kol Nidre – predvečer Jom Kipuru sa bude konať v utorok 4. októbra o
18. hodine, Mazkir Jom Kipur bude v stredu 5. októbra. t

Aharon Friedmann

