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Szerkesztői 
gondolatok

Elsuhant az 5782. 
zsinagógai esz-
t e n d ő .  A r r ó l , 

hogy mikor, s hogyan 
pörögtek le a héber 
naptár hónapjai, ne-
héz lenne nyilatkozni. 
Mintha tegnap ültünk 
volna ott a Menház 
zsinagógájában, maszkban, hosszú 
kihagyás után találkozva, az új esz-
tendőt köszöntve. Most meg már itt a 
vége. Szerencsére a Hitközségi Híradó 
lapszámai tükröt tartanak elénk, ösz-
szegzik az együtt élőben és virtuáli-
san megélt „kalandokat”, zsidó „él-
ményeket”. Bár még nem jött el az a 
korszak, amikor a koronavírus járvány 
előtti időszakra jellemzően, önfeled-
ten tudtuk programokkal megtölte-
ni a közösségi naptárunkat, egymás-
ra vigyázva találkoztunk, közösen 
tanultunk, étkeztünk, szórakoztunk. 
Az internet segítségével szorosabb-
ra fűztük kötelékünket a távolabb 
élőkkel, izgalmas vendégeket is-
mertünk meg, kéthetente megosz-
tottuk örömünket, bánatunkat az 
Ajvé, hétfők! keretében. 

Újra megnyílik hát a három könyv, 
a tíz bűnbánó nap alatt eldönttetik, ki 
melyikbe írattatik be 5783-ra. Ha te-
hetjük, legyünk együtt legnagyobb ün-
nepeinken, őrizzük a hagyományt, vi-
gyük tovább az 1791 óta folytonos 
tradíciókat. Ne hagyjuk, hogy nagyün-
nepi imakönyveink érintetlenek ma-
radjanak a padsorokban, imádkozzunk 
közösen Rosh Hasanakor, majd böjtöl-
jünk Yom Kippurkor a nyár során rész-
ben megújult falak között! 

A vírusok, háborúk, energia- és gaz-
dasági válságok korában is találjuk meg 
az öröm, az együtt töltött idő szépsége-
it! Legyen az előttünk álló év minden-
ki számára olyan, amilyennek szeret-
né! Shana Tova! t

Zsidó Kultúra Európai Napja

u Szeptember 4-én, vasárnap ismét kitárultak a Menház - Zsidó Közösségi és Kul-
turális Központ kapui. A komáromi hitközség, hagyományainkat folytatva, idén is 
csatlakozott a Zsidó Kultúra Európai Napja nemzetközi kezdeményezéshez. A ren-
dezvény kezdetén Galo Vilmos történésszel beszélgettünk a frissen megjelent, kö-
zösségünk múltját bemutató kiadványáról. (Részletek lapunk 3. oldalán.)

PASZTERNÁK 
ANDRÁS

Ismét Nagyünnepek, várjuk Önöket!

Tisztelt Hittestvéreink! Közelednek a Nagyün-
nepek, az év „félelmetes napjai”. A komáromi 
zsinagóga a hagyományok szellemében ki-

nyitja kapuit. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeken 
a napokon együtt, közösségben tudjunk ünnepel-
ni. Sajnos kis hitközségünk tagsága egyre fogy, ezért 
idén még fontosabb, hogy azok is eljöjjenek, akik ed-
dig ezt nem tették. Most a jövőnk, a Komáromi Zsi-
dó Hitközség fennmaradása a tét, ami csak Önökkel 
sikerülhet. Szívesen segítünk azoknak, akik még so-
hasem lépték át zsinagógánk kapuját. Senkinek sem kell kívülállónak éreznie magát. A rövid 
imák, tanulások Riszovannij Mihály és Balogh István tanár urak vezetésével reményeink sze-
rint mindenkihez közelebb hozzák hagyományainkat. Kérjük, jöjjenek el ezen a pár napon, 
segítve ezzel a komáromi zsidó jelent és a jövőt! t

Tisztelettel: 
Pasternák Antal elnök 

h́  ́b

Nagyünnepek

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

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

A Hitközségi Híradót, a Shalom klubot és 
a hitközség működését a Himmler család 
(Párkány), Stefankovics Katalin (Pat) va-
lamint anonimitásukat kérő adományo-
zók támogatták. Köszönjük!

Y
Pozsonyban a Szlovákiai Zsidó Hitköz-
ségek Központi Szövetsége meghívására 
ülést tartottak a zsidó hitközségek szoci-
ális felelősei, melynek fő témája a máso-
dik generáció támogatása volt. A KZSH-t 
Haas Judit korábbi és Saláth Magda je-
lenlegi irodavezető képviselte.

Y
A Szlovákia Zsidó Hitközségek Közpon-
ti Szövetsége vezetősége szeptember 14-
én online ülést tart, melynek programjá-
ról októberi számunkban olvashatnak.

Y
Október 21-23-ig Budapestre szervez 
hétvégi kirándulást a Szlovákiai Zsi-
dó Hitközségek Központi Szövetsége. A 
részletekről e-mailben és telefonon tá-
jékoztatjuk tagjainkat.

Kérjük a támogatását!

Ked ves Ol va sónk! Kér jük, le he tő sé ge sze rint tá mo gas sa a Ko má ro mi Zsi dó Hit köz-
ség prog ram ja it, a HH meg je le né sét, épü le te ink, te me tőnk fel újí tá sát.

Bel föl di át uta lás Szlo vá ki á ból:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa

Nemzetköziátutaláskülföldről:
Cí m: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962      SWIFT: GIBASKBX
Ba kunk cí me: Slovenská sporiteľňa, Palatínova 33, 94501 Komárno

Hitközségi Híradó – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja, alapítva 5756-ban (1996),  fõszer kesztõ: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk), 
Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak: 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!

Támogatóink / naši sponzori:

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

Gyászjelentés

Fájó szívvel kaptuk a hírt Svájcból Hardy Katalin haláláról. Férjével együtt szá-
mos alkalommal keresték fel városunkat, éveken át jelen voltak a Mártírna-
pokon. Katalin édesanyja sorsát kutatta, akit a dél-komáromi Csillag-erődben 

látott utoljára a Vészkorszak alatt. Mély megrendüléssel búcsúzunk lapunk Olvasó-
jától, látogatásaik emlékét megőrizzük, a család gyászában osztozunk!

Augusztus közepén jutott el hozzánk a szomorú információ, elhunyt Mészáros 
Gizella, aki szimpatizánsként hosszú éveken keresztül rendszeres résztvevője volt 
programjainknak. Szülővárosában, Gútán kísérték utolsó útjára. Kedves szavait, kis 
ajándékait a mai napig őrizzük! t

a Komáromi Zsidó Hitközség vezetősége, 
a Hitközségi Híradó szerkesztői

Megjelent „A komáromi zsidóság 
rövid története” című könyv

Szeptember 4-én mutattuk be új ki-
adványunkat, Galo Vilmos, a Duna 
Menti Múzeum  történészének ké-

pes füzetét. A kiadványt, mely a helyi zsidó 
hitközség alapításának 230. évfordulójá-
ra készült szabadtéri és múzeumi tárla-
tok anyagát öleli fel,  Saláth Richárd tör-
delte. A szlovák nyelvi lektorálást Katarína 
Potoková végezte, a magyart Paszternákné 
Kertész Zsuzsanna. A könyvet a komáromi 
Nec Arte nyomda nyomtatta ki 1000 pél-
dányban, ingyenesen igényelhető a kile@
menhaz.sk címen. A kiadvány a BGA Zrt. és 
a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásá-
val jelent meg. t
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A megjelenteket – köztük Keszegh Béla 
polgármestert és Andruskó Imrét, a Selye 
János Gimnázium igazgatóját – Paszternák 
András programkoordinátor köszöntötte, 
majd Galo Vilmos történésszel beszélgetett a 

frissen megjelent, közösségünk múltját be-
mutató kiadványáról. A helyi és a régió más 
településeiről érkező érdeklődők hallhattak 
a hitközség alapításának 230. évfordulójára 
készült szabadtéri és múzeumi tárlat létre-

jöttéről, a nyomtatásban megjelent kétnyel-
vű könyv előkészítéséről. A szakember meg-
osztotta a kutatás során szerzett személyes 
élményeit is a hallgatósággal. A könyvbe-
mutató végén a szerző dedikálta művét. 

A rendezvény folytatásaként kóser ebéd-
re került sor, a Budapestről érkezett finom 
falatok nagy sikert arattak a jelenlévők kö-
rében. A délutáni program kezdetén Pasz-
ternák Tamás főszervező köszöntötte Eitan 
Levont és feleségét. Izrael állam új szlová-
kiai nagykövete első alkalommal látogatott 
Komáromba. Meghívott vendégünk szlovák 
nyelvű előadásában, melyet Vadász Magda 
fordított magyarra, a zsidó állam és Európa 
kapcsolatát boncolgatta. A találkozó máso-
dik részében a közönség soraiból érkező kér-
dések is megválaszolásra kerültek. A nagy-
követ elismerően szólt a nálunk látottakról. 

A zsinagógában került sor a Kehila-díjak 
átadására (lásd külön írásunkat). A napot a 
somorjai Samaria Klezmer Band nagysike-
rű koncertje zárta, a magyar, héber dalla-
mok szívhez szólóak voltak.  

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, aki a rendezvény előkészítésében, le-
bonyolításában és az utómunkálatokban 
közreműködtek. A ZsKN 2022-t a sajtó 
élénk érdeklődése kísérte. A program Ko-
márom városa, Nyitra Megye Önkormány-
zata, a Kisebbségi Kulturális Alap, a JHF, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatá-
sával valósult meg. t

PA-PZs 

Zsidó Kultúra Európai Napja 2022

Augusztus 14-én meglátogatta a 
Menházat a Pápai Zsidó Hagyo-
mányőrző Egyesület harmincnyolc 

fős csoportja Schmidt Orsolya egyesületi el-
nök vezetésével. Megtekintették a Schnitzer 
Ármin Mikromúzeumot, a kiállításokat, 
a zsinagógát, majd felkeresték a temetőt. A 
nap további részét komáromi városnézés-
sel, szabadprogrammal folytatták. 

„Ezúton is szeretném megköszönni a pápai 
egyesület nevében azt a figyelmességet, átadott 
tudást és kedvességet, melyet a Paszternák há-
zaspár és az irodavezető hölgy, Saláth Magda 
irántunk tanúsított a vasárnapi látogatás so-
rán. Örülünk, hogy közelebbről is megismer-
hettük a közösség múltját, jelenét és a Menház, 
zsinagóga épületét, valamint a tartalmas kiál-
lítási anyagokat. További jó közösségi munkát 
kívánok és várjuk Önöket Pápán! 

Üdvözlettel: Schmidt Orsolya” t

Pápai látogatók

Szeptember 4-én, vasárnap ismét kitárultak a Menház – Zsidó Közösségi és Kul-
turális Központ kapui. A komáromi hitközség, hagyományainkat folytatva, idén 
is csatlakozott a Zsidó Kultúra Európai Napja nemzetközi kezdeményezéshez. 

A hétfőn délután a Menház épülete elé 
érkező autóbusz jelezte, ismét ki-
rándulni indulnak hitközségünk ak-

tív tagjai. A koronavírus járvány előtti tra-
díciókat követve a Budapesten zajló Zsidó 
Kulturális Fesztivál volt a célpont. 

A csoport első megállója a nemrégiben 
felújított Operaház volt. A csodálatos épület-
ben egyórás vezetésen vettünk részt, melyet 
egy minikoncert zárt a társulat két művészé-

nek kosztümös előadásával. A zsidó negye-
den keresztülsétálva jutottunk el a Síp utcai 
Kosher Deli étterembe, ahol elfogyasztottuk 
az ízletes vacsorát. Este nyolctól részt vet-
tünk Kern András és vendégei Mi van velem? 
című koncertjén a Dohány utcai zsinagógá-
ban. A teltházas koncert során nagyszerű él-
ményekkel gazdagodtunk. Ezúton köszönjük 
Paszternák Tamásnak a kiváló szervezést! t

PZs-PA

Zsidó élménytúra Budapesten 
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Milyen manapság a zsidó élet Kassán?
A világjárvány után újraindítjuk a 

Holokauszt-túlélők Klubja, a Hidden Child, 
az Eszter, a Bnei Brit és gyermekklub tevé-
kenységét. A közösség klubhelyiségeiben, a 
zsinagógában tartott koncerteken találko-
zunk. Újra megnyitottuk a tagok számára az 
étkezőt, ez egy újabb lehetőség a találkozás-
ra és a csevegésre. Működnek a szociális és 
egészségügyi szolgáltatások, ételszállítás a 
rászorulóknak és betegeknek, takarítás há-
zaknál, masszázs, szépségápolás. A klezmer 
zenekaraink a hitközség által szervezett ren-
dezvényeken játszanak. A Harangozó utcai 
zsinagógában koncerteket rendezünk a Kas-
sai Állami Filharmonikusokkal és más ze-
nekarokkal, kiállításokat, tárlatvezetéseket 
szervezünk. A nagyünnepeken a Puskin utcai 
zsinagógában találkozunk, a szombati imá-
kat a közösség udvarán lévő imateremben 

tartjuk. Az idei pészahot Kapustin és Stiefel 
rabbik együtt vezették az ebédlőnkben. A 
Feld Ľudovít Kulturális Központ is nyitva 
tart, ahol galéria és judaika kiállítás látható.

Létezikhatáronátnyúlóegyüttműködésa
magyarországi hitközségekkel?

Az együttműködést a magyar hitközsé-
gekkel inkább véletlenszerűnek monda-
nám. Nemrég volt egy kedves látogató járt 
Kassán, Markovits úr, a miskolci főrab-
bi személyében, részt vettünk egy koncer-
ten a nyíregyházi zsinagógában, szervez-
tünk egy, a mádi zsinagóga látogatásával 
egybekötött kirándulást. Jelenleg a Haran-
gozó utcai zsinagógánkban Építs nekem 
hajlékot című kiállítás látható. A zsinagó-
ga falain nagyméretű bannerek láthatók a 
közép-európai magyar közösség zsinagó-
gáinak fotóival. A kiállítás a Magyar Műve-
lődési Intézet és a Magyar Építészeti Mú-
zeum együttműködésével valósul meg.

Mi a helyzet az ukrajnai menekültekkel?
Az ukrajnai háború kitörése után Kassán 

és Eperjesen menekülthullám söpört végig, 
zsidó családok is voltak köztük. Annak kö-
szönhetően, hogy jó kapcsolatokat ápolunk 
Kassa Város Önkormányzatával, az első sza-
kaszban 20 menekültet tudtunk elhelyezni 
magánszemélyeknél. Másoknak abban segí-
tettünk, hogy továbbutazhassanak Szlová-
kia más városaiba vagy a legközelebbi repü-
lőterekre. Ma két, gyermekes családunk van, 
akik közül az egyik elhatározta, hogy tar-

tósan nálunk marad. A szülők dolgoznak, a 
gyerekek óvodába és bölcsődébe járnak.

Milyenek a kapcsolataik Izraellel? Izraeli 
diákok is tanulnak a városban. Aktívan részt 
vesznek a közösség életében?

Az izraeli diákok már régóta részt vesznek 
a város, az egyetemek és a hitközség életében. 
Az elmúlt két év nem volt könnyű számuk-
ra, többségük távoktatásban tanult. A nagy-
ünnepekkor a közösségben, valamint Stiefel 
rabbival a Chábád Központban találkoznak.

Hogyan látja a szlovákiai zsidó közösség 
jelenétésjövőjét?

A mai közösségeket jellemzi, hogy a fiatal 
zsidók nagyobb városokba, külföldi egyete-
mekre távoznak, ahol letelepedtek, és nem 
tervezik a visszatérést. A nagy szlovákiai kö-
zösségek a megfelelő szociális és egészség-
ügyi szolgáltatások biztosításával képesek 
megbirkózni tagjaik átlagéletkorának növe-
kedésével. Néhány kisebb közösség a meg-
szűnés, vagy más kisebb közösségekkel való 
egyesülés útján halad.

Optimista vagyok, és hiszem, hogy van még 
jövőnk. Ezért vannak hosszú távú céljaim a 
zsidó tulajdon, kultúra és vallási élet megújí-
tása terén. Támogatom a nem zsidó házas-
társak bevonását a hitközségek közösségi és 
vallási életébe. Ugyanilyen nyíltan kommu-
nikálok a többségi társadalommal; közössé-
günk megnyitja létesítményeit a városlakók, 
a turisták és a műemlékeinket, negyedünket 
és temetőinket bejárni vágyók előtt. A tagja-
ink gyermekei oktatásával kapcsolatos min-
dennemű tevékenységet támogatunk. t

PT 

Kassai Zsidó Hitközség 
Beszélgetés Skljarszky Iván új elnökkel  

Megválasztásom után folytatom azt, amit az elmúlt négy évben elkezdtünk. 
Rövid távon ezek a rossz állapotú ingatlanjaink megmentéséhez szüksé-
ges beavatkozások. Hosszú távon azt tervezem, hogy fokozatosan felújít-

juk a nemzeti kulturális műemlékként nyilvántartott zsidó negyedet. Sürgősen a szó 
szoros értelmében meg kell mentenünk a teljes pusztulástól a Harangozó utcai zsi-
nagóga mennyezetét és az egyedülálló mikvét. A többi épületünk homlokzata, tetője 
vagy belső tere is helyreállítására szorul. Azt hiszem, ez egy emberöltőnyi munka.

Kehila-díjak 
2022

Galo Vilmos történész tornaljai szárma-
zású. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
az ELTE-n végezte, doktori fokozatot szin-
tén ott szerzett. Kezdetben középiskolában 
történelmet tanított. Jelenleg a Duna Men-
ti Múzeum munkatársa. Sokat tesz város-

unk helytörténeti vonatkozású anyagának 
feldolgozásáért. Több könyv, kiadvány szer-
zője, kiállítás kurátora. A hitközség fennállá-
sának 230. évfordulója alkalmából rendezett 
kiállítás és a hozzá kapcsolódó kültéri pane-
lok anyagának gondozója, az ezekről meg-
jelent könyv szerzője. Az évforduló kapcsán 
nagyon színvonalas vetélkedőt rendezett a 
két Komárom diákjai számára a zsidóság-
gal kapcsolatos ismereteikből. Helytörténe-

ti munkáságáért 2022-ben Komárom város 
polgármesterének díjában részesült. 

Nagy H. Tamás grafikus-helytörténész, 
korábban történelmet tanult a Selye János 
Egyetemen. Lokálpatriótaként sokat tesz 
azért, hogy szűkebb környezete, Szilas és 
Lakszakállas történelmi, néprajzi értékei 
megmaradjanak az utókor számára. 

Folytatás a 8. oldalon.

Fotó: Szathmáry Melinda (MMA)
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A közvetlen környezetemben akkor talál-
koztam más zsidókkal, amikor az Eötvös Jó-
zsef Gimnáziumba kezdtem el járni Budapes-
ten, de csak egyetemi éveim során kerültem 
bele a budapesti zsidó közösségi életbe. 

A 2000-es évek elején barátaimmal meg-
alapítottuk a MAROM Klub Egyesületet, 
amelynek az volt a fő célja, hogy a zsidó-
ság témájáról újszerűen tudjunk egymás-
sal és másokkal párbeszédet folytatni. Sze-
mélyes érdeklődésünk okán ezt elsősorban 
művészeti és kulturális programokon ke-
resztül képzeltük el. Ebből aztán rengeteg jó 
kezdeményezés született, úgy mint a „régi 
pesti zsidónegyedben” a Negyed6Negyed7 
fesztivál, a Sirály Független Kulturális Köz-
pont, majd a Bánkitó Fesztivál vagy az Au-
róra. 2008 után egyre inkább nem formális, 
élményszerű oktatási programokkal foglal-
koztam, például a történelmi zsidónegyed 
társadalomtörténetét feldolgozó Időutazó 
projekt keretében, amelyet középiskolások 
számára készítettünk, illetve a nemzetközi 
„Social Action Exchange” projekt vezetője-
ként. 2013-ban kezdtem el New Yorkban az 
NYU „Education and Jewish studies” prog-
ramját, ahova ösztöndíjjal kerültem, és amit 
nemrég fejeztem be. Két éve ismét Magyar-
országon élek.2022 júliusában kezdtem el a 
Tom Lantos Intézetben dolgozni, ahol le-
hetőséget kaptam arra, hogy folytassam 
szakmai munkámat a közép-európai zsi-
dósághoz kapcsolódó kulturális és oktatási 
projektek területén, mindezt az akadémiai 
világban szerzett tudással gazdagítva.

Melyek a Tom Lantos Intézet legfonto-
sabbcélkitűzései?

A Tom Lantos Intézet egy független ku-
tatási és oktatási szervezet, amely nemzeti 
vagy etnikai, nyelvi és vallási kisebbségek jo-
gainak előmozdítását tűzte ki célul. A Közép-
Európai régióban és Magyarországon első-
sorban a roma és zsidó közösségek, valamint 
a határon túli magyarok ügyeivel foglalko-
zunk. Nemzetközi tevékenységünk a kisebb-
ségi jogok globális előmozdítására (normák, 
intézmények, és mechanizmusok) fókuszál.  

Céljaink elérése érdekében oktatási progra-
mokat dolgozunk ki és kutatásokat készí-
tünk, melyek eredményeit igyekszünk ért-
hető módon közkinccsé tenni publikációk 
és adatbázisok formájában. Ezen túl olyan 
platformokat hozunk létre szakértők és ki-
sebbségek részvételével, ahol a kisebbsé-
gi lét tapasztalatai, és az ehhez kapcsoló-
dó problémák és lehetséges megoldások 
megvitatásra kerülnek és a döntéshozók 
számára is világossá válhatnak, esetlege-
sen közpolitikai irányvonalakat is mutatva. 
Például, az ENSZ kisebbségi ügyekkel fog-
lalkozó különleges jelentéstevője indítvá-
nyozására és vezetésével a TLI évente glo-
bális regionális kisebbségi jogi fórumokat 
szervez, hogy megerősítse a kisebbségek 
részvételét az ENSZ kisebbégekre vonatko-
zó döntéshozatalában. 

2022 júliusától az intézet Zsidó élet és an-
tiszemitizmus elleni küzdelem programjá-
nak menedzsere. Mit jelent ez a gyakorlat-
ban, mely területek tartoznak Önhöz?

A Tom Lantos Intézeten belül a zsidósá-
got érintő projektek tartoznak hozzám. Az a 
szerencsés helyzet állt elő, hogy ezek közül 
több is épp véget ért, így lehetőséget kaptam 
arra, hogy az eddigi projektek eredménye-
it, tapasztalatait figyelembe véve új irány-
vonalakat is kijelölhessek. Jelenleg épp ez 
az értékelő, tervező munka zajlik. Projekt-
jeink közül számomra most épp talán a leg-
izgalmasabb a “Vidéki zsidóság múltja, je-
lene és jövője” projektünk. Egyrészt azért, 
mert én is vidékről származom, és mert a vi-
dék zsidósága sok kihívással küzd, de az el-
múlt évtizedekben - érthető okokból - még-
is a legtöbb projekt a fővárosra koncentrált, 
így rengeteg feladat és potenciál rejlik ebben 
a programban. Ezen túl a vidék-főváros kap-
csolat olyan téma, amely véleményem sze-
rint számos ponton nagyon releváns nem-
csak a magyar zsidó történelem, emlékezet 
és a jelen közösség szempontjából, hanem a 
fiatalabb generáció körében a klímaválság és 
a virtuális munkalehetőségek kapcsán egy-
re inkább megfigyelhető vidékre vándor-

lás révén is. Ezen kívül a program része az 
Enyészpontok (https://enyeszpontok.hu/) 
projekt is, amelynek célja, hogy a magyar 
zsidóság számára releváns témákat kortárs 
képzőművészek segítségével dolgozza fel, 
mutassa be, illetve tegye oktatási tevékeny-
ség részévé. Terveink szerint ez a projekt is 
folytatódni fog. 2018 és 2021 között két regi-
onális kutatást is végeztünk a Visegrádi or-
szágokban. Az első egy kvalitatív (fókuszcso-
portos) kutatás volt az IHRA támogatásával, 
a második egy erre épülő kvantitatív (kér-
dőíves) kutatás volt, az Európai Unió támo-
gatásával. E kutatások eredményei magyar 
nyelvű videóban itt (https://www.youtube.
com/watch?v=0G_2y8QmWqE), angol 
nyelvű szöveges formában pedig itt (https://
tomlantosinstitute.hu/what-we-do/
jewish-life-and-countering-antisemitism/
publications/survey-on-antisemitic-
prejudice-in-the-visegrad-countries-
research-report.html) érhetőek el. A ku-
tatások alapján szakértők segítségével 
irányelveket (https://tomlantosinstitute.
hu/what-we-do/jewish-life-and-
countering-antisemitism/publications/
policy-report-countering-antisemitism-
in-the-visegrad-countries.html) határoz-
tunk meg az egyenlőség, oktatás és emléke-
zés területén, és egy oktatási pilot projektet 
is végrehajtottunk középiskolás diákokkal 
és tanárokkal. E projekt keretében készült 
el a „shalomedu” elnevezésű adatbázisunk 
(https://shalomedu.tomlantosinstitute.hu/) 
is, amely egy olyan interaktív felület, amely-
nek célja, hogy a jelenleg működő, zsidóság 
témáját feldolgozó nem formális oktatási 
projekteket átláthatóvá tegyük - elsősorban 
- a tanárok számára. Ezt az adatbázist most 
épp frissítjük, és a honlapot további funkci-
ókkal látjuk majd el. t

PT-PA 

Zsidó élet és antiszemitizmus elleni küzdelem 
Susán Eszterrel beszélgettünk – 1. rész

Susán Eszter vagyok, Salgótarjánban születtem 1980-ban. Az általános iskolát már 
Diósdon jártam ki, ahova annak okán kerültem, hogy édesanyám mérnökként az 
ottani csapágy gyárban kapott állást. A zsidóság mindig is érdekelt, ugyanakkor az 

1990-es években ez még sokkal jobban tabusítva volt jelen a közbeszédben, kultúrában, 
mint ma, bár erről a témáról nekünk magyaroknak sokszor még ma is nehéz jól beszélni. 
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Zsidó gyerek a Duna-partról
Szemelvények Herzog Itzhak kéziratából – 17. rész

Az volt rajta, hogy a nyilasok és a né-
metek sebesült katonákat akarnak 
elhelyezni a műhelyben. Pánikba es-

tünk, anyám az öngyilkosságot javasolta (ezt 
utólag tudtam meg tőle). Feri bácsi megőriz-
te a hidegvérét, próbált megnyugtatni ben-
nünket. Hosszú idő után érkezett egy másik 
papír, hogy a veszély elmúlt. Fellélegeztünk, 
úgy éreztük, csoda történt velünk. Eszünkbe 
jutott, hogy most van hanuka, a csodák ün-
nepe. Mind a nyolc napon gyertyát gyújtot-
tunk, Feri bácsi mondta az áldást. Nagyon 
vigyáztunk, hogy a lángokat ne lássa meg 
senki. Közösen énekeltük a Maoz curt.    

Hangulatunk sokat javult, bár éheztünk, de 
bíztunk abban, hogy napok múlva szabadok 
leszünk. Az utcai harcok után, egy nap csend 
honolt mindenfelé. Messziről még hallottuk 
a háború zaját. Anyám óvatosan kilesett az 
ablakon, izgatottan mondta: „Két kucsmás 
egyenruhást látok az udvaron, azt hiszem 
ezek oroszok!” Felismerte, hogy oroszul be-
szélnek egymás között. Anyámnak a szlovák 
volt az anyanyelve, így nem volt nehéz fel-
ismernie egy másik szláv nyelvet. Feri bácsi 
türelemre intette, de édesanyám kirohant a 
rejtekhelyről. Azt kiabálta szlovákul, hogy ne 
lőjenek, mi zsidók vagyunk. Megölelte a ka-
tonákat, köszönetet mondott nekik, hogy 
felszabadítottak bennünket. A katona nem 
értette, hogy pontosan mit mond, rámuta-
tott anyám karórájára. Elkérte azt. Nem volt 
mit tenni átadta az órát. Végül Feri bácsival 
mi is kimentünk, összeölelkeztünk, sírtunk, 
arra gondoltunk, amin eddig keresztülmen-
tünk már a múlté. Anyám ételt kért a kato-
náktól. Adtak egy pár szeletet a barnás ke-
nyerükből, ez nagyon ízlett nekünk. Kijött 
a házmesterné, őt is megöleltük, megkö-
szöntük, amit értünk tett. Így végződött szá-
munkra ez a rémülettel teli időszak. Ekkor 
még nem tudatosítottuk, hogy milyen nagy 
szerencsénk volt, életben maradtunk, ellen-
tétben sokmillió zsidó testvérünkkel.  

Odakint az utcán láttuk a rombadőlt há-
zakat, a bombák leborotválták az emelete-
ket, fürdőkádak lógtak a levegőben, a meg-
semmisített lakásokból. Tüzek égtek sokfelé, 
sűrű füst gomolygott a beborult szürke ég 
felé. Német, magyar nyilaskeresztes, orosz 
katonák vérző holttestei festették pirosra 
a havat. Civilek tetemei hevertek minden-
felé. Nagy árat fizetett ez a gyönyörű város. 

Milyen esztelen, céltalan volt ez a háború, 
mennyi szenvedést okozott, ki tudja milyen 
sokan vesztek oda. Lassan előjöttek az em-
berek az óvóhelyekről, pincékből, értékek, 
megmaradt vagyonuk után kutattak a ro-
mok között. 

 Sándor még aznap felkeresett minket, vele 
együtt örültünk. Feri bácsi megígérte, hogy 
meghálálja, amit értünk tett. Sándor sza-
badkozott, emberi kötelessége volt, segíteni 
minket. Nem volt időnk a felszabadulásun-
kon töprengeni, igyekeztünk az éhségünket 
csillapítani. Ismét szerencsénk volt, az utcán 
feküdt egy döglött ló. Meg volt fagyva, Feri 
bácsi és Sándor a bőrvágó késekkel kimet-
szett egy darabot a tetemből. A házmester-
né nekiállt megfőzni a felkockázott lóhúst. 
Tett bele babot, fűszere is akadt még. A hato-
dik kerületi rendőrségről szereztünk fél zsák 
lisztet, anyám kenyeret sütött ebből. Hosszú 
idő után először laktunk jól. 

Emlékszem, hogy az üzleteket az orosz 
katonák kifosztották, elloptak mindent. Pár 
gyerekkel végigjártuk ezeket, de nem sok 
mindent találtunk. Néhány játékot, írószert, 
de élelmet sehol. 

Január első napjaiban szabadultunk fel. A 
harcok Budapest környékén még egy hóna-
pig eltartottak. A németek, magyarok nem 
akarták feladni a budai várat. Világossá vált, 
hogy a gettóból a nyilasok még sok száz zsi-
dót kitereltek a gettóból és a Dunába lőtték 
őket még az orosz csapatok érkezése előtt. 
Az elkövetők egy részét elkapták és a Mus-
solini téren (Oktogon) felakasztották a lám-
pákra őket. Én is láttam lógó nyilasokat. Csak 
pár nap után akasztották le a testüket. 

Visszatértünk a lakásunkba, melyet sze-
rencsére nem törtek fel és nem fosztottak 
ki. Néhány golyó ütött lyukat a falakban, 

betörtek az ablakok. Felkerestem a bará-
taimat, megosztottuk egymással, mi tör-
tént velünk. Beindult az oktatás, ponto-
san már nem emlékszem, kik nem élték 
túl közülünk a Vészkorszakot, pár diák hi-
ányzott. A tanáraink igyekeztek pótolni 
velünk az elmaradásainkat. 

Budapesten az élet nagyon nehéz volt az 
ezt követő időszakban. A gazdasági tevé-
kenység még nem indult újra, hiány volt 
mindenből. Ennivalót csak a feketepiacon 
lehetett szerezni. Az infláció jelentős volt, 
a pénz elvesztette értékét. A bőröndgyártás 
sem indult újra, nem volt kereslet iránta. Feri 
bácsi is a környékbeli falvakba utazott, hogy 
élelmet szerezzen. Az ezer dolláros, melyet 
az egyik kabátba varrtunk be, hogy tarta-
lék legyen a nehéz napokra, valahogy elkal-
lódott. Emlékszem, hogy ekkortájt kezdtek 
színes filmeket vetíteni a mozikban, példá-
ul a Pinokkiót. 

Németország kapitulálása nagy öröm volt 
számunkra, hallottunk a Japánban ledobott 
atombombákról is. Végére értünk ennek a 
szörnyű időszaknak. 

1945 nyarán anyámmal Szlovákiába utaz-
tunk, hogy felderítsük, mi történt a család-
jával. Örültünk, hogy nagyanyám, Rozália 
túlélte a háborút. Egészséges volt, 1963-ban 
hunyt el. Szomorúan hallottuk, hogy Izsák 
és Erna kislányukkal, Valikával odaveszett, 
ugyanúgy, mint Mariska a családjával. Kata 
és Emma nénijeim szintén élve maradtak. 
Voltunk Annánál Zólyomban, hallottuk, mit 
tett a család megmentése érdekében. Erről 
még írni fogok a későbbiekben. Otthagytuk 
Budapestet, nem volt értelme ott folytatni az 
életet. Csehszlovák állampolgárként vissza-
tértünk az új köztársaságba. t

(A részletet a szerző engedélyével közöljük.) 

Fotó: Wikipedia/Forteplan
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119. fejezet: 
„Szeddmagad!”virágmező

(2013.március21.–folytatásazelőző
számból)

Amerre csak elindul az utazó, min-
denfelé talál esküvőkre specializá-
lódott vendéglátóhelyeket, amelyek 

komplex szolgáltatást nyújtanak e téren. Nem beszélve a rengeteg 
szállodáról és étteremről…

A kezdetekben még tapasztalatlan voltam. Megjelentem pél-
dául egy szépen becsomagolt, Európából hozott ajándékkal, s 
legnagyobb megdöbbenésemre nem volt hova letenni a dobozt. A 
borítékoknak kialakított bedobónyíláson sehogy sem sikerült be-
szuszakolnom a széfbe. Nehéz volt ráakadnom az ültetőkártyák 
hadában a sajátomra, szerencsére mára azért már kibetűzöm a 
héberül írt nevemet.

Az ételek tekintetében szintén vegyes a felhozatal. Pár hónap-
ja egy fővárosi előkelő szállodában a saláta szinte már önmagától 
lemászott a tányérról, a hús vághatatlan… a kedd esti ünnepsé-
gen pedig pont ellenkezőleg, minden a helyén volt. Szóval mégis 
lehet puha marhahúst felszolgálni Izraelben, vontam le a „tudo-
mányos” következtetést.

Gépzene, zenekar, beszédek, baráti meglepetés programok szí-
nesítek még a közös délutánokat vagy estéket. A desszert büfék-
ben végül magunkhoz vehetünk néhány kalóriát, de az odahaza 
elengedhetetlen tortát az ifjú pár marcipán figuráival ne keressük. 
Hét alkalomból egyszer sem láttam ilyet. Ahogy ott hallgatom az 
esküvői baldachin alatt elhangzó hét áldást arra gondolok, talán 
tényleg itt az ideje kipróbálni, milyen lehet alatta állni…

Talán elsőre nem is merül fel a gyanútlan turistában, hogy Izrael 
a világvallások szent helyei, a természeti csodák, a high-tech és az 
innováció mellett az esküvők országa is. Mazel tov az ifjú párnak!

U.i.: Ma este találkoztam az egyik korábbi esküvő első gyümöl-
csével. Hogy is mondja az írás: „Szaporodjatok és sokasodjatok…”

(2013. március 23.)
Az elmúlt hetek repülős, tanulós, politizáló blogbejegyzései 

után jöjjön most egy kis megnyugvás. Adjuk át magunkat a dél-
izraeli természet csodáinak. Következzen egy képriport a kedmai 
„Szedd magad!” virágmezőről.

Ashkeloni vendéglátóim, Orna és Yossi minden alkalommal gon-
doskodnak arról, hogy a környék egy még ismeretlen szegletét be-
barangoljuk. Ma reggel csak annyit mondtak, „meglepetés” hely 
felé vesszük az irányt. Köszönet hát nekik a SZÍNES élményért! Sár-
ga, piros, lila, rózsaszín s még megannyi színben tündököltek a be-
ugró megfizetése után szabadon szedhető tavasz-hírnökök.

Ha jól emlékszem a biológia órákra, bazsarózsák, helyes bog-
lárkák között vezetett az utunk a mezőn sétálva.

A látvány egészen megbabonázza a látogatókat, nem csoda, a 
kijáratnál tábla figyelmeztet arra, visszaadtuk-e az ollót.

(2013. április 1.)
Lassan elrágom az utolsó maceszt a dobozból… este vége az 

ünnepnek itt Izraelben. Az ősszel hazavittem Pestre a tavaly vá-
sárolt angol Haggadát, biztos voltam benne, a kovásztalan ke-
nyér napjait Európában töltöm majd. Amúgy is, egyszer pont elég 
volt a szentföldi nyolc napos „semmittevésből”. Az élet persze 
már megint máshogy rendezte a dolgokat – szerencsére -, s a 
hosszabb távú tervek sikeres kivitelezésének érdekében ide kint-
re „kényszerített” a kenyérmentes napokon.

Mielőtt belekezdek az elmúlt hét történéseinek ismertetésé-
be, muszáj blogba vetnem egy képet, amely három-négy napja 
folyamatosan kísért: „Húsvét hétfő van, kikászálódom komáro-
mi ágyamból, a konyhában ott vár a reggeli. Anya kinéz az ab-
lakon, s mint minden évben, csak annyit mond: „Már járnak az 
öntözők!”. Nos mielőtt el nem felejtem, sok locsolót, piros tojást 
mindazoknak, akiket érint. Szép ünnepet!

Felkészülés
Szombat este vonatoztam vissza a déli Ashkelonból Tel-

Avivba. Reggel alig lézengett valaki az egyetemen. “Másfél nap-
pal az egyik legnagyobb zsidó ünnep előtt kinek jut ideje a ku-
tatásra.” – vontam le a következtetést. Rövidre fogtam hát a 
munkaidőt, s elugrottam a közeli kisboltba maceszért. A válasz-
ték hatalmas volt, ötkilós kiszerelésből volt vagy hat fajta is. „De 
minek nekem öt kiló?” Végül vettem három 400-500 g-osat. Jó 
lesz majd egy „Nagy macesz teszt” című bejegyzéshez – kezd-
tem megint bloggerként agyalni. Hátra volt még az utolsó mor-
zsák összesöprése, a hűtő átnézése. „Mi mindent talál az ember 
hómec-keresés közben?!? Megdöbbentő!!!”

Hétfő délelőtt felöltöttem a legszebb ruhámat, feltettem a Bul-
gáriában a menyasszonyomtól kapott kipát, bepakoltam egynapi 
cuccot a táskába, s újra tengerparti bázisom felé vettem az irányt, 
hogy ezúttal Miriam és Aharon vendégszeretetét élvezzem. Nem 
szoktam ilyen fejfedőben mászkálni, valószínűleg átszellemül-
tem, lélekben is felkészülve az egyiptomi kivonulás történeté-
re. 63-as busz, Azrieli Center, vasútállomás, emeletes vonat… – 
szokás szerint.

A családon és rajtam kívül volt még egy vendég. A srác Dél-
Amerikából érkezett három hete, hogy részt vegyen egy több hó-
napos oktatási programon. Mintha egy alija reklámból lépett vol-
na ki. Tele volt lelkesedéssel, s csillogott a szeme, miközben első 
ereci élményeit és zsidósága felfedezését mesélte. „De jó neki, én 
is szeretnék még mindig ebben a kék-fehér ködben leledzeni” – 
merengtem kicsit szkeptikusan a szavait hallgatva. t

Folytatjuk.

Kék-fehér hétköznapok

PASZTERNÁK 
ANDRÁS



Tiszta szívvel és tiszta lélekkel akarjuk az 
új évet fogadni és megérdemelni, hogy az 
élet könyvébe legyünk beírva és bepecsétel-
ve. A bocsánatkérést ne halasszuk elul hó-
napra, tanuljunk meg saját magunktól bo-
csánatot kérni, gondoljuk át jó és rossz 
cselekedeteinket. 

Amikor egyetemi alapfokú tanulmányai-
mat befejeztem, valójába nem tudtam, ho-
gyan folytatom az életemet. A tanulmánya-
im alatt keveset dolgoztam, pár órát minden 
héten a könyvtárban. Szerettem tanulni, új 
ismeretségeket kötöttem, kirándultunk, ün-
nepeltük a fiatalságot. Ez a szép időszak be-
jeződött, fontos döntések előtt álltam. Mun-
kát kerestem, el kellett döntenem, hol akarok 
élni. A felelősségteljes elhatározások nagy 
nyomást gyakoroltak rám, ez az időszak nem 

lehetett egyszerű a hozzám közelállók szá-
mára sem. Összeszedtem magam, augusz-
tusban elutaztam az amerikai rokonokhoz. 

Helén unokatestvéremmel New Yorkba 
készültünk. Reggel egy kollégája telefonált 
és kérte, hogy egy rövid időre jöjjön hoz-
zá munkaügyi megbeszélésre. Vele men-
tem én is. A háziasszony kedvesen fogadott 
és javasolta, hogy míg ők dolgoznak, él-
vezzem a szép kertjét. Egy hatalmas tölgyfa 
alatt kényelmes hintaszék állt egy kis asztal-
lal, amelyre hamarosan egy nagy kancsó je-
ges tea és sütemények kerültek. Illatos virá-
gok és bokrok voltak körülöttünk, a fa ágai 
között számomra ismeretlen madarak éne-
keltek. Ekkor jutottam fontos döntésekre. Ott 
a tölgyfa árnyékában átgondoltam a múltat, 
elterveztem a közeli jövőt.  Tisztán ás élesen 

láttam, tudtam kitől kell bocsánatot kérni, 
kit, mennyire bántottam meg. Felismertem, 
mennyire fontos megtanulni azt, mit jelent 
felelősségteljesen, felnőttként viselkedni.   

Elul hónapban sokszor gondolok a gyö-
nyörű tölgyfára. Kár, hogy olyan messze 
van. Az ünnepek közelednek, a tiszteletükre 
készítjük otthon az ünnepi barcheszt. 

Az adagok két kisebb vagy egy nagyobb 
kalácshoz valók: 4 pohár liszt, 1 tasak szá-
raz élesztő, 1 pohár langyos víz, 2 evőkanál 
méz, 1/3 pohár olaj, 1 nagy tojás, 1 kávéska-
nál só, 1/2 pohár mazsola.

Elkészítés: Az élesztőt belekeverjük a lan-
gyos vízbe 2 kanál mézzel. 10 perc után hoz-
záadjuk a liszthez és a tojáshoz, sima egyen-
letes tésztát dagasztunk, lehet robotgéppel 
is. Ízlés szerint mazsolát tehetünk bele. 1-2 
órát pihentetjük langyos helyen.  6 hosz-
szú rudat sodrunk, 3-3-at összefonunk. Sü-
tőpírral bélelt tepsiben 1 órát pihentetjük. 
175 fokra előmelegített sütőben sütjük, előt-
te a tetejét megkenjük 1 tojás és egy 1 kanál 
víz keverékével. A sütés után fényesíthetjük a 
kalácsot úgy, hogy 2 kanál mézet 1 kanál víz-
zel összekeverünk, majd ezzel megkenjük.  

Jó étvágyat, szép ünnepet! t

Löwinger Manci szakácskönyvéből
Elul hónapi emlékek

Elul a tizenegyedik hónap a zsidó naptárban.  Elulra úgy tekintünk, mint az az időszak, amely arra szol-
gál, hogy az ember felkészüljön Rosh Hásánára és az engesztelés napjéra, Yom Kipurra, kitárja a szívét, 
közelebb kerüljön I´tenhez. Ekkor kezdődik a szlichot, a különleges bűnbánati imádságok ideje a sze-

fárdok számára. Mi askenázok az ünnep előtti szombat kimenetelétől Rosh Hasanáig tartjuk ezt. Szlichot azt 
jelenti, hogy bocsánatkérés. A vallási értelemben, nemcsak az Istentől kérünk bocsánatot, hanem azoktól is, 
akiket véletlenül és tudatosan megbántottunk az év folyamán.  

DR. ORNA          
MONDSCHEIN
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Kóser finomságok a Zsidó Kultúra Európai Napján

Folytatás a 3. oldalról.
Ez év júniusában az egykori kastély pin-

céjében megnyílt a helytörténeti kiállítás, 
melynek létrejötte Nagy H. Tamás nevéhez 
fűződik, aki a Klapka György Helytörténe-
ti Társaság elnöke. A kiállítás megszerve-
zése mellett felújították a község történel-
mi és egyházi emlékeit, kiadtak egy átfogó 
könyvet Lakszakállas történetéről a hon-
foglalástól napjainkig, aktívan részt vesz-
nek a falu szépítésében. Mindezek mellett 
feltárták a helyi zsidóság történetét és fel-
újították a zsidó temetőt. 

Sárosi Attila esztergomi tanár. Köztisz-
teletben álló helytörténeti kutató. Eszter-
gom történetében a zsidóságnak fontos 

szerepe volt, aktívan részt vettek a város 
életében. Sokan közülük a holokauszt ál-
dozataivá váltak. Tiszteletből emlékükre 
a város botlatóköveket helyezett el. Az ál-
dozatok nevének felkutatásában, egyko-
ri lakhelyük beazonosításában, az emlék-
ünnepség lebonyolításában Sárosi Attila 
Salkovics Róberttel közösen igen jelentős 
munkát végzett. A helyi holokauszt meg-
emlékezések aktív szervezője és résztve-
vője. A Kehila-díjra a Szenes Hanna Ma-
gyar - Izraeli Baráti Egyesület jelölte.                         

Salkovics Róbert Esztergomban él, a do-
rogi Gyógyszergyárban műszaki vezetőként 
dolgozó fiatalember. Fontosnak tartja a zsidó 
hagyományok ápolását. Rendszeres szerve-

zője és résztvevője az esztergomi holokauszt 
megemlékezéseknek. Sárosi Attila helytör-
téneti kutatóval tizenhét esztergomi lakos, 
holokauszt áldozat egykori lakóhelyét hitelt 
érdemlően sikerült beazonosítaniuk. 2021-
ben botlókövek elhelyezésére került sor. A 
központi megemlékezésen, a Széchenyi té-
ren több mint száz ember vett részt, többek 
között a város polgármestere és vallási ve-
zetők is. A Fő téren elhelyezett botlókövek 
után városi csoportos sétával kerestek fel hét 
helyszínt, ahol az elhurcolt, köztiszteletben 
álló emberekről emlékeztek meg. A Szenes 
Hanna Magyar - Izraeli Baráti Egyesület-
tagja. Jó közösségi ember, munkájára midig 
számíthatunk. Szívügyének tekinti a zsidó-
ság múltját, jelenét és jövőjét. t
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Historik Vilmos Galo pochádza z 
Tornale. Univerzitné štúdiá absol-
voval na Univerzite Loránda Eö-

tvösa v Budapešti, kde získal doktorát. Spo-
čiatku vyučoval dejepis na strednej škole. V 
súčasnosti je zamestnancom Podunajské-
ho múzea. Jeho práca je veľkým prínosom v 
oblasti spracovania miestnej histórie nášho 
mesta. Je autorom viacerých kníh a publiká-
cií, kurátorom výstav. Zostavil materiál vý-
stavy pri príležitosti 230. výročia založenia 
obce a súvisiacich exteriérových panelov a je 
autorom knižnej podoby. Pri príležitosti ju-
bilea zorganizoval kvíz na vysokej úrovni pre 
žiakov škôl z Komárna a Komáromu, zame-
raný na ich vedomosti o judaizmu. Za svoju 
prácu v oblasti miestnej histórie bol ocenený 
cenou primátora mesta Komárom 2022.

Grafik a miestny historik Tamás H. Nagy 
vyštudoval históriu na Univerzite Jánosa Se-
lyeho. Ako lokálpatriot robí veľa pre zacho-
vanie historických a etnografických hodnôt 
svojho najbližšieho okolia, Brestovca a So-
koliec. V júni tohto roku bola v pivnici bý-
valého kaštieľa otvorená výstava miestnej 
histórie, ktorej vznik sa spája s menom Ta-
mása H. Nagya, predsedu Vlastivednej spo-
ločnosti Györgya Klapku. Okrem organizo-
vania výstavy zrekonštruovali historické 
a cirkevné pamiatky obce, vydali obsiahlu 
knihu o dejinách Sokoliec od príchodu Ma-
ďarov do vlasti až po súčasnosť a aktívne sa 
podieľajú na skrášľovaní obce. Okrem toho 
skúmali históriu miestneho židovstva a ob-
novili židovský cintorín.

Attila Sárosi, učiteľ z Ostrihomu. Uznáva-
ný bádateľ miestnej histórie. Židia zohrávali 
v dejinách Ostrihomu dôležitú úlohu a aktív-
ne sa zapájali do života mesta. Mnohí z nich 
sa stali obeťami holokaustu. Na ich pamiat-
ku mesto umiestnilo Stolpersteiny – kame-
ne zmiznutých. Attila Sárosi spolu s Rober-
tom Salkovicsom odviedli veľký kus práce pri 
zisťovaní mien obetí, identifikácii ich býva-
lých domovov a zorganizovaní spomienko-
vej slávnosti. Pán Sárosi je aktívnym orga-
nizátorom a účastníkom miestnych osláv 
holokaustu. Na cenu Kehila ho nominova-
lo Združenie maďarsko-izraelského priateľ-
stva Hanny Szenes.

Róbert Salkovics žije v Ostrihome a pra-
cuje ako technický manažér vo farmaceutic-
kej továrni v obci Dorog. Považuje za dôležité 

pestovanie židovských tradícií. Je pravidel-
ným organizátorom a účastníkom pripo-
mienky holokaustu v Ostrihome. Spolu s At-
tilom Sárosim, bádateľom miestnej histórie, 
sa mu podarilo hodnoverne identifikovať 
niekdajšie bydlisko sedemnástich obetí ho-
lokaustu, obyvateľov Ostrihomu. V roku 2021 
boli umiestnené kamene zmiznutých - Stol-
persteiny. Na ústrednej spomienkovej sláv-
nosti na Széchenyiho námestí sa zúčastnilo 
viac ako sto ľudí vrátane primátora mesta a 
predstaviteľov cirkví. Po položení kameňov 
na Hlavnom námestí vyhľadali v rámci pre-
chádzky mestom sedem miest, kde si pripo-
menuli osobnosti verejného života odvleče-
né počas holokaustu. Je členom Združenia 
maďarsko-izraelského priateľstva Hanny 
Szenes. Je spoločenským človekom, na jeho 
prácu sa možno vždy spoľahnúť. S nadšením 
skúma minulosť, mapuje súčasnosť a budúc-
nosť judaizmu.  t

Ceny Kehila 2022

Spolu so skupinou z Pápy si komár-
ňanské židovské pamiatky pozreli aj 
izraelskí turisti, ktorí v jednu augus-

tovú nedeľu predpoludním navštívili Chu-
dobinec. Našli nás vďaka našej mape židov-
ských pamiatok mesta. 

Koncom augusta navštívili našu komu-
nitu manželia Nógrádovci z Budapešti, aby 
spoznali našu históriu a súčasnosť. Návšteva 
bola dôležitou súčasťou ich štvordňovej do-
volenky strávenej v Komárne. Našich hostí 
sprevádzali manželia Pasternákovci. t

PZs

Hostia                 
v synagóge

Dňa 4. septembra 2022 sa konala 
prezentácia našej novej publiká-
cie z pera Vilmosa Gala. Grafická 

úprava je prácou Richárda Salátha. Ko-
rektorkou slovenskej časti bola Katarí-
na Potoková, maďarskú jazykovú úpra-
vu vykonala  Zsuzsanna Paszternáková 
Kertészová. Tlač zabezpečila tlačiareň 
Nec Arte v Komárne v náklade 1000 ku-
sov. O knižku, ktorá je bezplatná, môže-
te požiadať na adrese: kile@menhaz.sk. 
Vydanie publikácie podporili BGA Zrt. a 
Fond na podporu kultúry menšín. t

PZs-PA

Vyšla publikácia s názvom Krátka 
história komárňanského židovstva
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Účastníkov podujatia - medzi nimi pri-
mátora mesta Bélu Keszegha a riadite-
ľa Gymnázia Jánosa Selyeho Jánosa Imre 
Andruskóa – privítal koordinátor András 
Paszternák. Nasledovala beseda s histori-
kom Vilmosom Galom o jeho nedávno vy-
danej knihe o minulosti našej obce. Po-
slucháčstvo z mesta i okolia si vypočulo 
zaujímavosti v súvislosti s externou výsta-
vou i expozíciou inštalovanou v múzeu pri 
príležitosti 230. výročia založenia obce, ako 
aj o príprave dvojjazyčnej publikácie, ktorá 
vyšla v tlači. Historik sa s publikom pode-
lil aj o svoje osobné skúsenosti získané po-
čas výskumu. Na záver promócie knihy au-
tor jednotlivé výtlačky dedikoval.

Nasledoval kóšer obed, chutné občer-
stvenie z Budapešti zožalo medzi účastník-
mi veľký úspech.

Popoludní hlavný organizátor Tamás 
Paszternák privítal Eitana Levona a jeho 

manželku. Nový veľvyslanec štátu Izrael na 
Slovensku navštívil Komárno prvýkrát. Vo 
svojej prednáške, ktorá odznela v slovenči-
ne - do maďarčiny tlmočila Magda Vadász 
-, hovoril o vzťahu židovského štátu a Eu-
rópy. V závere svojho vystúpenia odpovedal 
pán veľvyslanec na otázky publika. Veľvy-
slanec sa o svojich komárňanských zážit-
koch vyjadril uznanlivo.

V synagóge odovzdali ceny Kehila (pozri 

samostatný článok) a deň ukončil úspešný 
koncert formácie Samaria Klezmer Band zo 
Šamorína, ktorá zaspievala dojímavé ma-
ďarské a hebrejské melódie.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a 
uskutočnení podujatia. Európsky deň  ži-
dovskej kultúry 2022 v Komárne sprevá-
dzal živý záujem tlače. Podujatie podporilo 
mesto Komárno, Nitriansky samosprávny 
kraj, Fond kultúry menšín, JHF, Správa fon-
du Gábora Bethlena. t

PA-PZs 

Európsky deň židovskej kultúry 2022

V nedeľu 4. septembra sme opäť otvorili dokorán dvere Chudobinca - židovského 
komunitného a kultúrneho centra. Komárňanská obec, verná svojim tradíciám, sa 
aj tento rok pripojila k medzinárodnej iniciatíve Európskeho dňa židovskej kultúry.

V pondelok popoludní zastal pred bu-
dovou Chudobinca autobus, čo zna-
menalo, že aktívni členovia našej obce 

sa opäť vyberajú na výlet. Pokračujúc v na-
šich tradíciách spred pandémie, cieľom na-
šej cesty bola návšteva Festivalu židovskej 
kultúry v Budapešti. Prvou zastávkou našej 
skupiny bola nedávno zrekonštruovaná bu-
dova Opery. Nádhernú stavbu sme prešli so 
sprievodcom, prehliadka skončila minikon-
certom dvoch umelcov súboru. Prešli sme sa 
po židovskej štvrti, až k reštaurácii Kóšer Deli 
na Šípovej ulici, kde sme si dali výbornú ve-
čeru. O ôsmej hodine večer sme sa zúčastnili 
na koncerte Andrása Kerna a jeho hostí s ná-
zvom Čo sa to so mnou deje? v Synagóge na 
ulici Dohány. Vypredaný koncert nám posky-
tol skvelý umelecký zážitok. Touto cestou ďa-
kujeme za vynikajúce zorganizovanie podu-
jatia Tamásovi Paszternákovi! t

Exkurzia                  
v Budapešti

Dňa 14. augusta navštívila Chu-
dobinec tridsaťosemčlenná 
skupina Združenia židovského 

dedičstva v Pápe pod vedením jeho pred-
sedníčky Orsolye Schmidt. Navštívili Mik-
romúzeum Armina Schnitzera, pozreli si 
výstavy, synagógu a cintorín. Zvyšok dňa 
sme strávili prehliadkou mesta a voľným 
programom.

„V mene nášho združenia z mesta Pápa 

by som sa chcela poďakovať manželom Paster-
nákovým a vedúcej kancelárie Magde Salátho-
vej za láskavosť, odovzdané znalosti a ochotu, 
ktorú nám preukázali počas nedeľnej návštevy. 
Boli sme radi, že sme mali možnosť dozvedieť 
sa viac o minulosti a súčasnosti komunity, ako 
aj o budove Chudobinca, o synagóge a prezrieť 
si obsažné expozície. Želám vám úspešnú prá-
cu v komunite a teším sa na stretnutie s vami v 
Pápe! S pozdravom: Orsolya Schmidt”. t

Združenia židovského dedičstva           
v Pápe: Návšteva v Komárne
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Nástenka
krátke správy

Vydávanie Spravodajcu, klub Šalom a 
činnosť obce finančne podporila rodi-
na Himmlerová (Štúrovo), Katalin Ste-
fankovics (Patince) a anonymní darco-
via. Ďakujeme!

Y
V Bratislave sa na pozvanie Ústredné-
ho zväzu židovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike konalo zasadnu-
tie sociálnych pracovníkov židovských 
obcí, ktorého hlavnou témou bola pod-
pora druhej generácie. ŽNO v Komár-
ne zastupovali Judita Haasová a Mag-
da Saláthová, tj. bývalá a súčasná vedúca 
kancelárie obce.

Y
Predsedníctvo Ústredného zväzu židov-
ských náboženských obcí v Slovenskej re-
publike bude mať 14. septembra online 
zasadnutie, ktorého program uverejníme 
v októbrovom čísle.

Y
Ústredný zväz židovských nábožen-
ských obcí v Slovenskej republike or-
ganizuje v dňoch 21.-23. októbra ví-
kendový zájazd do Budapešti. Bližšie 
informácie poskytneme našim členom 
e-mailom a telefonicky.

Žiadame Vašu podporu

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

PoukázaniepeňazízúzemiaSR:
26384962/0900 – Slovenská sporiteľňa
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Cintorínpočassviatkov
Počas jesenných sviatkov je židovský cintorín v Komárne zatvorený:
V nedeľu 25. septembra 2022 od 12. hodiny
V pondelok a v utorok 26.-27. septembra 2022, Roš ha-šana - zatvorené
V stredu 5. októbra 2022 - Jom Kipur - zatvorené
V pondelok a v utorok 10.-11. októbra 2022 - Sukkot - zatvorené
V pondelok a v utorok 17.-18. októbra 2022 - Smini aceret, Simchat Tóra – zatvorené

KanceláriaŽNOvKomárnepočassviatkov
Naša kancelária je počas sviatkov zatvorená:
V pondelok a v utorok 26.-27. septembra 2022, Roš ha-šana - zatvorené
V stredu 5. októbra 2022 - Jom Kipur - zatvorené
V pondelok a v utorok 10.-11. októbra 2022 - Sukot - zatvorené
V pondelok a v utorok 17.-18. októbra 2022 - Šmini aceret, Simchat Tóra – zatvorené. t

Otváracia doba počas sviatkov

So zármutkom sme prijali správu zo Švajčiarska o úmrtí Katalin Hardy. Spolu s 
manželom často navštevovali naše mesto pri rôznych príležitostiach, dlhé roky 
sa zúčastňovali na Dni martýrov. Katalin pátrala po osude svojej matky, kto-

rú naposledy videla v Hviezdnej pevnosti v Komárome počas holokaustu. S hlbokým 
zármutkom sa lúčime s čitateľkou našich novín, spomienku na jej návštevy si zacho-
váme a vyjadrujeme sústrasť celej rodine!

V polovici augusta sme dostali smutnú správu o úmrtí Gizelly Mészáros, dlhoročnej 
sympatizantky a pravidelnej návštevníčky našich podujatí. Na večný odpočinok ju uložili 
v jej rodnom meste, v Kolárove. Jej milé slová a drobné darčeky uchovávame dodnes! t

vedenie Židovskej náboženskej obce v Komárne, 
redaktori Spravodajcu 

Smútočné oznámenie

Samaria Klezmer Band
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Ži d o v s k ý  r o k 
5782 nám do-
slova uletel pred 

očami. Bolo by zloži-
té vymenovať, ako ply-
nuli mesiace hebrej-
ského kalendára. Zdá 
sa, akoby to bolo len 
včera, keď sme sedeli v 
synagóge Chudobinca, v rúškach, na 
stretnutí po dlhej prestávke a spolu ví-
tali nový rok. A už aj končí. Našťastie, 
stránky Spravodajcu verne odzrkadľu-
jú „dobrodružstvá“ a židovské „zážit-
ky“, ktoré sme spolu zažili, či už naži-
vo alebo virtuálne. Nenastal síce ešte 
čas, keď sme mohli bezstarostne na-
plniť náš spoločný kalendár aktivita-
mi ako pred pandémiou koronavíru-
su, no dávali sme jeden na druhého 
pozor a stretávali sme sa, učili, jed-
li a zabávali sa spoločne prostredníc-
tvom sociálnych sietí. Vďaka internetu 
sme nadviazali užšie vzťahy s priateľ-
mi zďaleka, spoznávali sme zaujíma-
vých hostí a každé dva týždne sme sa 
v rámci „Ajvé pondelkov“ podelili o 
naše radosti a starosti.

Opäť teda otvoríme tri knihy a počas 
desiatich dní pokánia bude rozhodnu-
té, kto bude do ktorej z nich zapísaný 
na rok 5783. Ak môžeme, strávme naj-
väčšie sviatky spoločne, dodržiavajme 
naše zvyky, pokračujme v tradíciách, 
ktoré trvajú od roku 1791. Nedovoľme, 
aby naše modlitebné knižky na vysoké 
sviatky zostali nedotknuté v laviciach, 
modlime sa spoločne na Roš ha-šana 
a postime sa počas sviatku Jom kipur, 
medzi stenami, ktoré boli počas leta 
čiastočne obnovené!

Aj v čase vírusov, vojen, energe-
tických a hospodárskych kríz na-
chádzajme radosť a krásu v spoloč-
ne strávenom čase! Nech je budúci rok 
pre každého z nás taký, aký si ho želá-
me! Šana Tova! t

ANDRÁS
PASZTERNÁK

Európsky deň židovskej kultúry 2022

u Vnedeľu4.septembrasmeopäťotvorilidokorándvereChudobinca-židovského
komunitnéhoakultúrnehocentra.Komárňanskáobec,vernásvojimtradíciám,sa
ajtentorokpripojilakmedzinárodnejiniciatíveEurópskehodňažidovskejkultú-
ry.J.E.EitanLevon,novýveľvyslanecštátuIzraelnaSlovenskunavštívilKomárno
prvýkrát. (strana 3.)

Vážení súverci! Blížia sa vysoké sviatky, 
dni pokánia. Synagóga v Komárne v du-
chu tradícií otvára svoje brány. Považuje-

me za veľmi dôležité oslavovať tieto dni spoločne 
v komunite. Žiaľ, počet členov našej malej obce je 
stále menší, preto je tento rok ešte dôležitejšie, 
aby medzi nás prišli aj tí, ktorí tak doposiaľ ne-
robili. Teraz je v stávke naša budúcnosť, zacho-
vanie komárňanskej židovskej obce a podariť sa to môže len s vašou pomocou. Radi 
pomôžeme tým, ktorí do našej synagógy ešte nikdy nevstúpili. Nikto sa nemusí cítiť 
osamelí. Dúfame, že krátke modlitby a učenie pod vedením učiteľov Mihálya Riszo-
vanného a Istvána Balogha každému priblížia naše tradície. Príďte medzi nás na týchto 
pár dní a pomôžte budovať súčasnosť a budúcnosť komárňanskej židovskej obce! t

S úctou: 
Anton Pasternák predseda

Opäť vysoké sviatky 
Srdečne Vás očakávame!

Dúfame, že aj tento rok budeme môcť osláviť jesenné sviatky s osobnou účasťou. 
Židovský rok 5783 začína vnedeľu25.septembra2022 večer. Stretneme sa o 18. 
hodine v Menháze/Chudobinci. Po večernej modlitbe bude slávnostná večera. 

26. septembra 2022, v prvý deň Rošhašana (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

Informácie o vysokých sviatkoch


