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PurimSpiel 5783
Az Ajvé! Ajve! online klub negyvennyolcadik összejövetelén, február 14-én közösen elevení-

tettük fel purim ünnepének történetét a világ számos pontjáról bejelentkezettekkel. A klubtago-
kat Paszternák András köszöntötte, aki röviden beszámolt a két nappal korábban végződő izra-
eli utazásukról. A fényképek segítségével együtt barangolhattunk a Szentföldön. 

A személyes történetekkel tarkított bemutató után egy ünnepi kvíz következett. Tíz kérdés 
hangolta rá a jelenlévőket a közös virtuális PurimSpielre, melynek modernizált forgatókönyvét 
Goldstein Sanyi állította össze Amerikából. A klub előtt kiküldött szöveget Paszternák-Szendy 
Barbara gondozta. Jelenetről jelentre idéztük fel Eszter, Ahasvéros, Hámán és Mordecháj tör-
ténetét az interneten csatlakozók aktív közreműködésével. Kassától Budapesten át Chicagóig 
akadtak szereplők, akik a főhősök bőrébe bújtak jelmezeikben. 

A klub záró részében az elmúlt hetek történéseiről beszélgettünk Ashkelontól Pozsonyig, 
Nagykanizsától Komáromig. Online klubunk havonta jelentkezik, a következő időpontot érde-
mes a www.menhaz.sk oldalon keresni. 
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VIDÁM, ZENÉS PURIM

BARIBAN JÁRTAM
Miként kapcsolódik Dunamocs Ba-

rihoz? Miért volt fontos pont az olasz 
kikötőváros az Izraelbe alijázók szá-
mára? Kiderül cikkünkből. 

VISSZATÉRÉS
Szentföldi kalandok Tel-Avivtól 

Ashkelonig. Egy élményekben gazdag 
visszatérés története képekkel.  

TANULMÁNYÚT
Szembenézés a múlttal, találkozás 

a jelenkor Izraelével. Hajabács Andrea 
komáromi pedagógussal beszélget-
tünk egy különleges utazásról.  2

A MENHÁZBAN

Február 5-én ünnepeltük a fák újévét 
a Menház Wallenstein Zoltán termé-
ben. A megjelenteket Pasternák Antal el-
nök köszöntötte. Az érdeklődők a gyü-
mölcsöktől roskadozó asztalok mellett 
hallgatták meg dr. Balogh István tanár úr 
előadását az ünnep eredetéről és hagyo-
mányairól. A rendezvény második rés-
zében, a finom falatok mellett kötetlenül 
beszélgettek a régió különböző települé-
seiről érkezett vendégek. Köszönet min-
denkinek, aki a rendezvény sikeres lebo-
nyolításában közreműködött!

Tu Bisvát

3 4

Széder este a Menházban
A Komáromi Zsidó Hitközség idén is megrendezi hagyományos széder estjét, melyre 2023. 

április 5-én, szerdán este (első széder) 18:00-tól kerül sor a Menházban. Az estet Riszovannij 
Mihály vezeti. A kóser vacsorát Budapestről biztosítjuk. Regisztráció 2023. március 28-ig a 
titkárságon vagy a kile@menhaz.sk címen. 
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Fa li új ság
rö vid hí rek

A Hitközségi Híradót, a Shalom klubot és a 
hitközség működését Fekete Magda (Ko-
márom), Rigó Erzsébet (Komáromfüss), 
Wohlstein Alexander (Pozsony), Földes 
Ondrej (Pozsony)valamint anonimitásukat 
kérő adományozók támogatták. Köszönjük!

Y
Február 22-én Pozsonyban tartotta ülé-
sét a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Köz-
ponti Szövetségének vezetősége, melyen 
a KZSH elnöke is részt vett. A tanácsko-
zás fő témája a május 14-én sorra kerülő 
tisztújító választás és a szövetsége költ-
ségvetése volt. Szó esett még a közössé-
gek finanszírozásának egyik új elemé-
ről, a tavaly bevezetett Értéket az anyagi 
forrásokért programról.

Y
Temetőnk biztonságának növelése érde-
kében kamerarendszer kiépítésére került 
sor a közelmúltban az üzemeltető, Ryšavý 
Baltazár (Boldi) kezdeményezésére.

Y
100 ima kápolnája - Hitközségünket meg-
kereste Ryšavý Baltazár (Boldi) városi 
képviselő azzal az ötlettel, hogy két évvel 
ezelőtt felújították a katolikus temető mel-
letti kis kápolnát. Itt szeretnék kialakítani 
a 100 ima kápolnáját, amelyben a város-
ban működő hat hivatalos felekezet egy-
forma felületet kap. Közösségünk nevében 
rendszeres előadónkat, dr. Balogh Istvánt, 
az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem 
Judaisztika Tanszékének megbízott veze-
tőjét kértük fel - a tervek szerint március-
ban felavatandó épületbe - a zsidó tárgyú 
szövegek elkészítésére. 

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“

Bariban jártam 
Amikor arról halottam először, hogy az iskolai munkahelyemről az olaszországi Ba-

riba megyünk kirándulni egy tehetséggondozó program diákjaival, nem rémlett, hogy 
valaha is bármi közelebbit hallottam volna a festői, tengerparti városról. Egy-két nap-
pal voltunk az indulás előtt, amikor a Hitközségi Híradó januári számát előkészítettük 
a megjelenésre. Lajcsi, dunamocsi történetének javításán dolgoztunk édesanyámmal, 
amikor meglepetten olvastam, hogy Pozsonyból Bariba vezetett a kivándorlók útja. Ott 
szálltak hajóra, mielőtt útnak indultak Haifa kikötője felé. Amikor néhány nap múlva a 
tengerparton álltam, furcsa érzés kerített hatalmába, ez lehetett az utolsó európai lát-
kép, melyet az új hazába indulók láthattak az 1940-es évek végén. Néhány héttel később, 
Izraelben, Safir mosáv új emlékkiállításán hallottam, hogy a település alapítói közül is 
sokan szálltak a fedélzetre az olasz kisváros kikötőjében. Az iskolai kirándulás során ter-
mészetesen felfedeztük a környék zsidó emlékhelyeit, de ezek a „személyes” történe-
tek, egészen más dimenzióba helyezték a Bariba tett kirándulást.

Gyászjelentés
Lapzárta után kaptuk a szomorú hírt, hogy életének 93. évében elhunyt közössé-

günk tagja, rendezvényeink állandó résztvevője, Fekete Magdolna. Amíg egészsé-
ge engedte, mindig kerékpáron érkezett a Menházhoz. Kedves szavai hiányozni fognak 
mindannyiunknak! A család gyászában osztozunk, emlékét megőrizzük! 

a Komáromi Zsidó Hitközség vezetősége, 
a Hitközségi Híradó szerkesztői

hírek
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Amikor 2017 áprilisában felszálltunk a 
Ben Gurion Repülétéren a nagy madár-
ra, nem gondoltuk, hogy hat esztendő telik 
majd el, mire újra visszatérünk a Szentföld-
re. Személyes nehézségek, majd a korona-
vírus gátolt meg minket abban, hogy hama-
rabb vegyük az irányt ismét a Közel-Kelet 
felé. 2020-ban már majdnem sikerült, de a 
hirtelen bevezetett lezárások, végül az uta-
zás elmaradását eredményezték. 

2023 februárjában végül nekivágtunk! 
Mindehhez persze kellett, hogy egykori 
kinti, egyetemi főnököm rosh hasanái le-
vélváltásunk során felvesse, jó lenne kicsit 
beszélgetnünk a tudománynépszerűsítés-
ről, együttműködési lehetőségekről a Bar-
Ilan Egyetemen. 

Elérkezett hát a vasárnap, kicsit nosztal-
giáztunk, amikor az ELAL gép fedélzetére 
léptünk a ferihegyi repülőtéren. A fapados-
ok térhódítása óta nem nagyon repültünk 
Izrael nemzeti légitársaságával. Átes-
ve a náluk szokásos biztonsági beszélgeté-
sen, az út során felszolgált szendvics, di-
étás menüben saláta, elfogyasztása során 
tele voltunk várakozással. Miközben a sa-
ját eszközön nézhető és hallgatható audi-
ovizuális tartalmak megfelelő minőség-
ben történő nézhetőségével küzdöttünk a 
lokális wifi-jellel, azon töprengtünk, mi 
minden változhatott odakint, mennyire 
lesz más most, mint korábban. 

A Földközi-tenger, a Posztdok Naplóm-
ban oly sokat emlegetett fodrozódó hul-
lámai, Tel-Aviv tengerpartjának első há-
zai, egy kör a kifutópályáig, majd leszállás. 

Megérkeztünk! Vártuk az ELAL repülőkön 
annyira megszokott tapsot a landolás után, 
de néma csend uralkodott a fedélzeten. 
„Hát már ez sem a régi!” – jegyeztem meg 
a feleségemnek. Később mesélte egy izraeli 
ismerős, hogy ma már cikinek számít tap-
solni a sikeres landolást követően. Felülke-
rekedve a tapsvihar hiányán, a terminál felé 
vettük az irányt. Az első meglepetés az ön-
kiszolgáló útlevélellenőrzés során ért min-
ket az utasmóló végén. Pedig lélekben már 
készültünk a kis bódék előtti hosszú sor-
ban állásra, a határőr jól ismert kérdéseire: 
„Miért jövünk? Hol szállunk meg?”. Ezek, a 
modern technológiának köszönhetően el-
maradtak. „A csomagok még mindig gyor-
sabban a futószalagra kerülnek, mint Bu-
dapesten!” - nyugtáztuk a bőrönd kézhez 
vétele után. A helyi SIM- és a tömegközle-
kedésben használatos Rav-kav kártya (per-
sze ma már ez is kiváltható mobilos alkal-
mazásokkal az utazások során) beszerzése 
után elindultunk első szálláshelyünk felé. 
Az egyes és a négyes úton át értük el a Kfar 
Makkabia Hotelt, ahol az egyetem meghí-
vásának eleget téve három éjszakát töltöt-
tünk. 2015-ben már egyszer vendégesked-
tünk itt, szintén a felsőoktatási intézmény 
jóvoltából. A korai ébredés és az út fáradal-
mait kipihenve felfedeztük a szűkebb kör-
nyékünket, egy schwarmázással zártuk a 
napot. Februárban rizikós dolog Izraelbe 
utazni, már ami az időjárást illeti. Nekünk 
pont sikerült kifognunk a Barbara ciklont, 
mely szokatlanul sok csapadékot, jégesőt, 
zivatarokat és hideget hozott az országba. 

Reggel indult a két nap egyetemezés, 
számos megbeszéléssel, közös ötleteléssel, 
oktatási módszerek, kiállítások megisme-
résével. Az egyik legizgalmasabb pont a 
kampusz Nanomúzeumának a megisme-
rése volt. Egy-egy művész és kutató ösz-
szefogásából születtek a kiállítóhely ins-
tallációi. A szakmai találkozókon kívül 
jutott idő a régi kollégák viszontlátására is, 
akikkel 2011 és 2013 között dolgozhattam 
együtt a Bar-Ilanon. Tu bisvát ünnepéhez 
kapcsolódóan másnap este vendéglátónk-
hoz voltunk hivatalosak vacsorára. Yakir 
falu megismerése, bőven a Zöld-vonalon 
túl, izgalmas élménynek ígérkezett. 

Számos új információval felvértezve vet-
tem búcsút kedden későn délután az egye-
temtől. A mostani utunk során még egyszer 
felszálltam a 61-es, majd a 67-es buszra, 
melyeken oly sokat utaztam tíz-tizenkét 
évvel ezelőtt. Hihetetlen volt látni, mi min-
den épült azóta Ramat Ganban, illetve Givat 
Smuelben az egyetem körül. Toronyházak 
sokasodnak mindenfelé, daruk hada jelzi a 
folyamatos fejlődést. 

Szerdától jött a vakáció. Reggel vonatra 
szálltunk, meg sem álltunk a déli Ashkelonig, 
kedvenc városomig. Miriam és Aharon, anyu 
unokatestvére és férje jött elénk. Együtt 
mentünk Safir mosávba, ahol nagymamám 
testvére telepedett le családjával az ország-
ba érkezést követően. A kemény, földműves 
napokat idézi az a kis ékszerdoboz emlék-
ház, melyben a település alapítóinak em-
lékét őrzik egy új kiállítás keretében. Fény-
képek, használati tárgyak idézik a múltat, 
mutatnak irányt a fiatalabb generációknak. 
Megható látni a diaszpórából hozott kalocsai 
mintás párnát, a magyarkártya paklit, az Új 
Kelet, A hét tükre magyarnyelvű izraeli lapok 
megsárgult hasábjait a tárlaton. Hatalmas és 
fontos munka volt összegyűjteni az emléke-
ket, csak gratulálni tudunk a projekten dol-
gozóknak! Sok látogatót az emlékhelynek!

Folytatás az 5. oldalon.

Visszatérés a Szentföldre 
Egy hét Izraelben, hat év után
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A nevem Hajabács Andrea, a Komáro-
mi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szak-
középiskola pedagógusa vagyok 2001 óta, 
ahol gazdasági jellegű szaktantárgyakat 
oktatok. Immár 5 osztálynak voltam a „fő-
nöke”, diákjaimat igyekszem a szakmaiság 
mellett az életre is nevelni. E célból 2013 óta 
az Erasmus+ projektek aktív résztvevője és 
koordinátora vagyok.

Nemrégiben a jeruzsálemi Yad Vashem 
nemzetközi tanárképzésén vett részt. Mi-
ként került be a programba?

A jeruzsálemi tanárképzésre a Szlovák Ok-
tatási Minisztérium felhívására reagálva je-
lentkeztem. A Szlovákia minden pontjáról ér-
kező jelentkezési lapokat a képzést szervező 
bizottság bírálta el, ügyelve arra, hogy az or-
szág minden pontjáról, különböző szakpáro-
sítással rendelkező tanárok legyenek a részt-
vevők között. A szakmai képzést az EDAH 
Polgári Tártulás, a Szeredi Holokauszt Mú-
zeum, a Szlovák Oktatási Minisztérium, va-
lamint a jeruzsálemi Yad Vashem Oktatóköz-
pont szervezte és finanszírozta.

Miért fontos napjainkban, hogy a kö-
zépiskolások foglalkozzanak a holokauszt 
témájával?

A mai bizonytalan világban fontos, hogy 
emlékezzünk. Emlékezzünk azokra a borzal-
makra, amelyeknek embertársaink akaratla-
nul ki voltak téve, tanulva a múlt hibáiból és 

megelőzve ezek megismétlődését. Fontos, 
hogy a középiskolás kamaszok kellő meny-
nyiségű és minőségű információhoz jussa-
nak, hogy saját véleményt alkothassanak, és 
úgy irányíthassák saját, valamint a számuk-
ra fontos emberek életét, hogy az teljes ér-
tékű, és a lehető legboldogabb legyen. Fon-
tosnak tartom, hogy a középiskolás diákok 
igenis foglalkozzanak a holokauszt témájá-
val, ne tegyünk úgy, mintha az minket nem 
érintene, mintha az már régen elmúlt volna, 
mintha elég volna csak legyinteni felette. Bár-
mennyire is nehéz érzelmileg feldolgozni, ér-
telmileg felfogni, fontos, hogy beszéljük róla, 
hogy emlékezzünk, ne felejtsünk. 

Miként zajlott a képzés, hányan vettek 
részt rajta Szlovákiából?

A képzésen összesen 20 tagú csapat vett 
részt. A szervező bizottság gondos váloga-
tásának köszönhetően Szlovákia minden 
pontjáról érkeztek résztvevők. Emellett az 
iskolák felhozatala is változatos volt, a gim-
náziumok mellett képviselve voltak az alap-
iskolák, szakközépiskolák, valamint a kép-
zőművészeti iskolák is. Az a megtiszteltetés 
ért, hogy én képviselhettem Komárom vá-
rosát, valamint a magyar tanítási nyelvű 
szakközépiskolákat.

A tanárképzés a világ egyik legjobb 
holokauszt oktatóközpontjában – a jeru-
zsálemi Yad Vashemben zajlott. Ez a köz-
pont egy emlékhelyen található, körülvéve 

különböző, a holokauszttal kapcsolatos ki-
állításokkal, emlékművekkel, szobrokkal, 
névtáblákkal, zöldellő fákkal és virágzó 
növényekkel. A Yad Vashem célja felkutat-
ni az összes áldozatot, nevet és élettörté-
netet adva a karra varratott számoknak és 
a tömegsírok „lakóinak”. Ugyancsak em-
léket állít az Igazságosaknak, akik önzet-
lenül mentettek emberi életeket, a sajátju-
kat kockáztatva. 

A képzés, melynek címe „Hogyan tanít-
sunk a holokausztról”, egy hétig tartott. 21 
éves pedagógus pályafutásom legmaga-
sabb színvonalú iskolázása volt. Szakembe-
rek angol és cseh nyelvű előadásait szemi-
náriumok, mintaórák, múzeumlátogatások 
váltották, komplex képet nyújtva a zsidóság 
történelméről, társadalmi szerepéről, meg-
próbáltatásairól, jelenéről és jövőbe vetett 
hitéről. A képzés legmeghatóbb pillana-
ta kétséget kizáróan, személyes találkozás 
volt Naftali Fürst holokauszt-túlélővel, aki 
az ott-tartózkodásunk alatt töltötte be 90. 
életévét. Az egészségtől és energiától ki-
csattanó „fiatalember” optimizmusa, élni 
akarása irigylésre méltó. A rengeteg meg-
próbáltatásról, szenvedésről, reményte-
lenségről tartott beszámolója mindenkit 
könnyekig hatott. Szavai szerint az átéltek 
után ő már az éhséget és hideget máshogy 
értelmezi. Azt, hogy túlélt több koncentrá-
ciós tábort, és a halálmenetet, a szülei által 
tanítottaknak köszönheti. Édesapja a kitar-
tásra, céljainak elérésére és a soha fel nem 
adásra nevelte. Ez tette őt szívóssá és ki-
tartóvá. Az oktatóközpont és múzeum egy-
re több képi és hangi felvétellel rendelkezik, 
amelyek fokozatosan tárják fel a holokauszt 
borzalmait, valamint a gettók, munkatá-
borok lakóinak mindennapjait. 

Folytatás a következő oldalon.

Tanulmányúton Izraelben 
Interjú Hajabács Andreával

oktatás
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Folytatás az előző oldalról.
Ezeket gondosan összegezve, oktatá-

si céllal óravázlatokat, tananyagokat, se-
gédeszközök széles skáláját hozták lét-
re és tették közzé az internetes oldalukon. 
A képzés folyamán mi is kipróbálhattunk 
néhány általuk kidolgozott tanítási órát, 
hozzáférést kaptunk ezekhez az anya-
gokhoz, amelyek több nyelven is elérhe-
tők. Ottlétünk alatt találkozhattunk Igor 
Maukšsal, Szlovákia izraeli nagyköveté-
vel, és ellátogattunk a szintén jeruzsálemi 
székhelyű Szlovák Intézetbe, ahol fiatal 
szlovákiai képzőművészeknek nyújtanak 
ideiglenes kiállítási lehetőségeket. 

Ez volt az első útja a Szentföldre? Olyan 
volt Izrael, Jeruzsálem, mint ahogyan azt 
az út előtt elképzelte?

Igen, ezt volt az első utam a Szentföldre. 
Álmodni se mertem volna, hogy valaha el-
juthatok Jeruzsálembe, és még mindig nem 
akarom elhinni, hogy ott lehettem. Jeru-
zsálem nem volt olyan, amilyennek elkép-
zeltem. Sokkal jobb volt. Bevallom, voltak 
fenntartásaim. Igen, féltem, hátha valami 
baj történik, mi lesz, ha terrortámadás ér 
minket, vajon biztonságos-e este a város-
ban bóklászni többnyire női társaságban... 
Szerencsére, ezek a kételyek nagyon ha-
mar elillantak. A szigorú biztonsági ellen-
őrzések meghozták az eredményt, az em-
berek barátságosak, nyitottak, figyelmesek 
és segítőkészek. A katonaság jelenléte csak 
fokozza a biztonságérzetet és a törődést. 
Mivel a képzés célja, hogy a résztvevők át-
fogó képet kapjanak a zsidóságról, konk-
rét helyekre is ellátogattunk. Jeruzsálem 
óvárosában végigjártuk a keresztút min-
den stációját, szívünk legmélyebb kíván-
ságát elrejtettük a Siratófal repedéseiben, 
messziről megcsodáltuk az olajfák hegyét 
és leróttuk tiszteletünket Jézus feltétele-
zett nyughelyén a Szent Sír templomban. 
Felejthetetlen élmény volt megtapasztalni 

a sabbat ünnepét, mikor szó szerint megáll 
az élet, leáll a forgalom, nem mozog a fel-
vonó, hagyományos öltözetben vonultak a 
hívők imádkozni a zsinagógákba. Teljesen 
más élményt nyújtott a holt-tengeri lu-
bickolás és a sivatagi Masszáda – az utol-
só sziklaként is emlegetett várrom meglá-
togatása. Az iskolázás minden, gondosan 
előre megtervezett percét élveztem, és so-
káig fogok táplálkozni belőle, mind szak-
mai, mind személyi szempontból.

Mi az, amit a látottakból, tanultakból 
biztosan megvalósít majd az oktatási in-
tézményükben?

A Yad Vashem által rendelkezésünkre bo-
csátott különböző nyelvű oktatási egysé-
geket, óravázlatokat, tansegédeszközöket 
fokozatosan szeretném beépíteni az okta-
tási folyamatba, természetesen pedagógus 
kollégáimmal szorosan együttműködve. Az 
eddig is megtartott holokauszt emléknapo-
kat immár más szemszögből, újabb anya-

gokkal kiegészítve fogjuk iskolánkban le-
bonyolítani, nagyobb hangsúlyt adva azok 
fontosságának. Az osztályfőnöki órákon 
gyakrabban fogok diákjaimmal beszélget-
ni a kirekesztésről, az emberi jogok betar-
tásának fontosságáról, az emberségesség-
ről és a bajba jutottak megsegítéséről. Amit 
még magammal hoztam és továbbítani 
szeretném, az az a tény, hogy nem a bosszú 
a lényeg. Ezzel kapcsolatban egy gondolat 
maradt meg az emlékezetemben, misze-
rint fontosabb megmenteni egy zsidó éle-
tet, mint megölni egy németet. Az iskolázás 
alatt az az érzésem támadt, hogy az áldoza-
tok próbálják megérteni a bűnösöket. Vála-
szokat kerestek, miért is hoztak olyan ke-
gyetlen döntéseket, hogyan voltak képesek 
ezt tenni stb. Fontosabb megérteni, vála-
szokat kapni annak érdekében, hogy a jö-
vőben ilyen helyzet ne fordulhasson ismét 
elő. A bosszú nem megoldás. A megértés, az 
emlékezés viszont annál inkább.

PT-PA

Folytatás a 3. oldalról.
Ebéd után Ornával és Yossival találkoz-

tunk. A Kóser konyha rovatunk vezetőjénél 
tölttük az estét. Autós túrán ismerkedtünk a 
zord időben a város újabb és újabb negyede-
ivel, melyeket az elmúlt években húztak fel 
vagy most építenek. Lenyűgöző, amit lát-
tunk, nem csak itt, a vonatút során minden-
hol. Másnapra szerencsére kisütött a nap, 
így felfedezhettük a tengerpart új sétányait, 
a körforgalmakat díszítő művészeti alkotá-
sokat. Közös ebédeltünk egy közeli faluban 
Miriamékkal és Ornáékkal, majd indultunk 

is a vonatra. Irány Tel-Aviv! Csütörtök este 
egy kis ízelítőt kaptunk a Dizengoff Center 
zsúfoltságából, a soha nem alvó város hét-
köznapjaiból. A készülő könnyűvasút ala-
posan átalakította a felszíni tömegközle-
kedés vonalait, de végül minden keresett 
megállóra ráleltünk. 

Pénteken ismét Ornáékkal találkoztunk, 
miután lesétáltunk a tengerpartra. Együtt 
fedeztük fel Neve Cedeket, a Sarona Market 
színes forgatagát, péntek este közösen va-
csoráztunk. A szombat a pihenésről szólt. 
Vadász Évával, az Új Élet főszerkesztőjével 

találkoztunk. Csatlakozott hozzánk egy bu-
dapesti barátnője is. Felidéztük a régi élmé-
nyeket, az izraeli magyarok életével ismer-
kedtünk. Tettünk egy kis sétát a kikötőben, 
az ünnep kimenetele után beszerztünk né-
hány ajándékot az otthoniaknak. Vasárnap 
délelőtt hosszasan ültünk a part egyik pad-
ján, itt búcsúztunk Izraeltől. Dél körül in-
dultunk a reptérre, már sötétedett, amikor 
búcsút intettünk a Szentföldnek. Lehitraot 
Izrael, reméljük hamarabb, mint hat év 
múlva, ismét viszontlátunk!

PA
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Zsidó gyerek a Duna-partról
Szemelvények Herzog Itzhak kéziratából – 23. rész

Szüleim az országba érkeznek
A szüleim szeptember elejére jelezték az 

érkezésüket. Egy későbbi levelükben konk-
rét dátum is szerepelt, szeptember 10-én 
hajóznak be Haifára. Oszkárral elhatároz-
tuk (később Slomónak hívták Izraelben), 
hogy elmegyünk eléjük. Ez volt az első uta-
zásunk júniusi érkezésünk óta az ország-
ban. A kibuc pénztárosától kikunyeráltunk 
öt lírát, amely valóban sok pénz volt akko-
riban, az útra. Ennek elégnek kellett volna 
lennie az útiköltségre, szállásra, étkezés-
re, egy tortára, virágcsokorra a szülőknek. 
Szerettük volna, ha kicsit ünnepélyes a vi-
szontlátás. Péntek délután vonattal utaz-
tunk Tel-Avivból Haifára. Az alsóvárosban, 
a King George utcán sétáltunk, nem is tud-
tuk, hogy van felsőváros, hogy a Karmel-
hegyen is laknak. Olcsó szállást kerestünk, 
találtunk is egyet az egyik mellékutcá-
ban. A tulaj azt mondta, van egy szobája, 
de lesz egy harmadik lakótársunk, így ol-
csóbb lesz. Beleegyeztünk, letettük a háti-
zsákokat, elmentünk sétálni, enni valamit. 
Falafelt vettünk az utcán, málnaszörpöt 
ittunk. Mire visszaértünk, szobatársunk 
már aludt, mi is lefeküdtünk. Mire felkel-
tünk, ő már nem volt ott. Öltözés közben a 
zsebembe nyúlva ellenőriztem, ott van-e 
a bankjegy, amelyet a kibucban kaptunk. 
Üres volt a belső zseb! Elsötétült előttem 
a világ. Kérdeztem Oszkárt, nála van-e a 
pénz? Te tetted el! – felelte. A „szobatár-
sunk”, míg aludtunk, ellopta a pénzt. Tel-
jesen kétségbe estünk. Nem tudtuk, miből 
fizetjük ki a szállást, étkezést, hol alszunk 
még egy éjszakát. A tulajdonos nem akart 

hinni nekünk, azt kiabálta, hogy disznók 
vagyunk, eleve nem akartunk fizetni, pedig 
ő jóindulatú volt, nem kérte előre a szoba 
árát. A rendőrséggel fenyegetőzve elkerge-
tett minket. Kilátástalan volt a helyzetünk, 
alig maradt pár piaszter (a líra ezer részre 
osztott századrésze volt a piaszter, az ez-
red része a mil) a zsebünkben. Le kellett 
mondanunk az ünnepélyes fogadásról. Az 
apróból vettünk pár zsemlét, vizet ittunk 
a csapból egy épülő háznál. Egész szom-
baton bolyongtunk, egy parkban pihen-
tünk meg, itt el is aludtunk.  Mire felébred-
tünk, már sötétedett. Prostituáltak kezdték 
ellepni a helyet, nevetve kérdezték: „Hát ti 
gyerecskék, mit kerestek itt? Ez a hely nem 
nektek való!” A szemben álló vasútállo-
máson volt néhány vagon, belopództunk, 
a fapadokon próbáltuk álomra hajtani a 

fejünket. Másnap korgó gyomorral men-
tünk a kikötőbe, azt mondták, csak 11-kor 
ér be a hajó. Az utolsó zsemlénket megfe-
leztük, figyeltük a kikötői forgatagot. Egy 
helyi munkás adott inni a kulacsából. Mi-
kor észrevettük a szüleimet, örömmel in-
tegettünk nekik, igyekeztünk palástolni a 
velünk történteket. Miután átestek a be-
fogadási folyamaton, egymás nyakába ug-
rottunk. Szerencsére, az általuk otthon-
ról hozott kalácsból jutott nekünk is. Velük 
volt Judit unokanővérem is, aki egy kolos-
torban vészelte át a Holokausztot. Ekkor ő 
hét éves volt, történetéről a következő fe-
jezetben írok majd. Nem akart beszélgetni 
velünk, hiába próbálkoztunk. Még mindig 
a traumák hatása alatt lehetett. Ivánka kis-
öcsém is furcsán méregetett, az eltelt há-
rom hónap alatt elfelejthetett. A szüleim 
adtak nekünk a frissen kapott szerény pén-
zükből az útiköltségünkre. Őket egy átme-
neti befogadóközpontban helyezték el, egy 
nagy sátorban, több emigránssal együtt. 
Mi is ott töltöttük az éjszakát, utána in-
dultunk vissza a kibucba. Az olvasó el sem 
tudja képzelni, milyen nehézségekkel kel-
lett megküzdenie az országnak a nagy alija 
hullámmal. Nem voltak épületek, pléhből 
tákolt barakkokban, sátrakban helyezték el 
az ezrével érkezőket. Ezek szinte elviselhe-
tetlenek voltak a forró nyári melegben, ha 
esett, beáztak. Hosszú évekbe telt, mire la-
káshoz jutottak a most érkezettek.

(A részletet a szerző                                                     
engedélyével közöljük.) 

történeteink

Fotók: Wikipédia
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125. fejezet: 
Lech lecha…, avagy amikor 

menni kell 

(2013. július 21.)
„Lech lecha…” – hallom az idei szarva-

si táborban oly sokszor emlegetett szavakat, 
amikor a WIZZ 320-asa nekifut a ferihegyi 

kifutópályának. Egy pillanatra mintha a kupolában lennék, s Ábra-
hámot nézném, amint útra kel háza népével… vagy a zárójelenetnél a 
Frici által énekelt dalt suttognák a hajtóművek…

Másfél hónap után visszatérek a Szentföldre. Amikor a taxis meg-
kérdezte: „Kirándulni megy?” – pillanatok alatt vágtam rá: „Nem, 
munkába!”. S tényleg ez talán az első izraeli repülésem, ahol a koráb-
bi kék-fehér pátosznak már egy nanométernyi maradványa sincs. 
Mintha a Déliben ülnék fel a vonatra… “Ha menni kell, akkor menni 
kell!” – vonom meg a vállam, önmagamon is meglepődve…

Rengeteg dolgot szeretnék mesélni, van mögöttem hat hét Európa, 
ebből öt kedvenc nyári táboromban Szarvason. Hihetetlen ajándéka 
volt ez az életnek: csodálatos esküvői hétvége; családi tábor; pre pre-
camp a korcsoportvezetői csapattal; pre-camp a madrichokkal; első 
turnus, 11 év után újra ifivezetői (madrichi) szerepkörben a Jeruzsá-
lem KORcsoport 19 gyerkőcével; végül még egy hét csoporttalan kor-
csoportvezetőként. Ja és ami a legfontosabb, mindez a feleségemmel… 
Nehéz volt hazajönni az Alföldről, még nehezebb volt kedvesemet ki-
kísérni a ma reggel visszainduló buszokhoz. Szinte mindenkit isme-
retem, gyerekeket, madrichokat, tudtam hová mennek, mit csinálnak 
majd este, de ezúttal a búcsúzók integető táborát gyarapítottam…

Volt persze egy kis tudomány is a hosszúra nyúlt szabadság alatt, 
végre megjelent az első (remélem a többi is előbb-utóbb) Bar Ilani ku-
tatásokon alapuló cikkünk, s a Civil Rádió felkért egy nanotechnológiás 
és Nanopaprikás interjúra. Szóval újra Izrael, a két és fél év 
posztdoktorkodás utolsó felvonása. A Posztdok Napló zárófejezete in-
dul most el, jó olvasást!

(2013. július 27.) 
Ülök az ashkeloni tengerparton, csak nézek ki a fejemből… Ven-

déglátóim azon „keseregnek”, hogy túlzottan hullámos a tenger, 
próbálom őket meggyőzni, pont ez a lényege a dolognak. Anno gye-
rekként órákat vártunk a Vöcsök szárnyashajók keltette hullámzásra 
a Dunán, a pesti Palatinus strandon is rohamléptekkel szaladtunk a 
medencébe, amikor megkongatták a hullámokat jelző harangot.

Szóval ülök, s csak bámulom a fürdőzők hadát… Vajon hányan ter-
vezték úgy az életüket, hogy egyszer itt élnek majd ebben a tenger-
parti városban??? – merül fel bennem a gondolat a szél által hordo-
zott orosz mondatok hatására. Ez a mostani a sokadik újrakezdésem 
Izraelben. Egyetem, Ramat Gan, bevásárlás a sarki szuperben, 61-es 
busz, Negba utcai mosoda… – kicsit az az érzésem, mintha otthonról 
tényleg hazaérkeznék egy-egy repülőút alkalmával.

Amikor megpróbálom számba venni a hét történéseit, rá kell döb-
bennem, nem nagyon tudok miről írni a naplómba. Ami korábban le-
jegyzendő volt, az mára a hétköznapi rutin részévé vált. Az egyete-
men minden a megszokott, ismételten be kellett látnom, hogy a meg 
nem írt cikkeket, más nem fejezi be a szabadságom alatt, s az elvég-
zendő kísérletek sem hajtják végre önmagukat…

Lakókörnyezetem életét a hét közepén kicsit felrázta az ország-
ban zajló 19. Maccabiah. A „zsidó olimpiai játékok” éjszakai fél-
maratonját a Negba utca vonzáskörzetében futották. Már napokkal 
korábban kordonokat lehetett látni az utcákon, s a nagy esemény 
előtt pár órával mindent ellepett a szervezők hada. Kicsit fura, hogy 
az „őslakosokat” annyira nem hozza lázba ez a négy évente meg-
rendezésre kerülő sportesemény. Igaz, leginkább nekem is a szar-
vasi Maccabiák jutnak róla eszembe. No, persze nem a sport része, 
hanem a pontgyűjtő állomáson, az eredmények számolásánál az 
orosz kollégákkal vívott nagy szócsaták, egy-egy vitatott pont el-
ismerésének kérdésében.

Visszatérve a kezdeti dilemmámra, Izraelben azért a jó hír tényleg 
az, ha nem történik semmi különös, s nincsenek aggodalomra okot 
adó szalagcímek a híradók elején. Békés, már-már unalmas, tenger-
parti nyarat az egész közel-keleti régiónak!

Az elmúlt napok híradásait megtöltötték a hosszú szünet után fel-
éledő izraeli-palesztin béketárgyalások előkészítéséről szóló tudósí-
tások. Eddig hírfüggő voltam, most csak fél szemmel kacsintottam a 
weboldalak vezető címsoraira… Otthonról, a fotelből oly „egyszerű-
nek” látszott a közel-keleti békefolyamat… ha az egyik fél nem pro-
vokál, s a másik nem lő vissza, máris beköszönt a várva várt, fehér 
békegalambbal szimbolizált idilli állapot.

(2013. július 31.)
Két éven át koptatva Ramat Gan utcáit a helyzet sokkal összetet-

tebbnek tűnik. Amikor van pár békésebb hét – mint mostanság – 
már-már eluralkodik az emberen az érzés, hogy végre vége. Süt a 
nap, kellemesen hullámzik a tenger, csicseregnek a madarak, idény 
gyümölcsöktől roskadozik a zöldséges pultja,… De valahol mindig 
ott motoszkál benned, hogy mikor robban, lő, pusztít majd valami és 
valaki, vélt vagy valós sérelmei miatt… Nem tudom, hogy mi a helyes, 
terroristákat elengedni a tárgyalások megkezdéséért, területeket 
feladni, két államot teremteni; esetleg mindezeknek az ellenkező-
je… Ahogy én látom az itteni kollégáimon, mindenki csak nyugod-
tan szeretne élni, gyerekeket nevelni, szeretni, utazni, kutatni… Szó-
val ránk és szomszédainkra törhetne már a béke, persze olyan áron, 
amely minden oldalnak elfogadható…

Folytatjuk.

Kék-fehér hétköznapok

PASZTERNÁK          
ANDRÁS
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Pészach ünnepé-
nek három neve van: 
az elkerülés ünne-
pe (hág hápeszáh), 
mivel a zsidók há-
zainak elkerülését a 

héber szöveg a peszáh szóval fejezi ki; a má-
sodik név a chág hááviv, a tavasz ünnepe, mi-
vel niszán hónap a természet éledésével esik 
egybe; a harmadik a chág hácherut, a bibli-
ai tíz csapás (mely Egyiptomot érte) közül az 
utolsó volt az elsőszülöttek halála, ezt a csa-
pást a zsidóknak nem kellett elszenvedniük, 
mert házaikat megjelölték bárányvérrel, így 
a halál elkerülte fiaikat. A csapás után a fáraó 
engedélyezte, hogy a rabszolgaként élő zsi-
dók elhagyják az országot. Éppen ezért neve-
zik a szabadság ünnepének is.

A rabszolga nép kiszabadult Egyiptomból, 
de a rabszolgaság nem szabadult ki belőlük, 
ezért negyven évig kellet vándorolniuk a si-
vatagban, míg egy új generáció született, 
olyanok, akik nem ismerték a rabszolgasá-
got, ők érkezhettek meg az ígéret földjére, a 
Kánaánba, új országot alapítani.

A Tóra a zsidók legrégebbi írásos emléke-
it őrzi, leírja a zsidó nép őstörténetét a világ 
teremtésétől, Istennel kötött szövetségén 
keresztül, a Mózes közvetítése által kapott 
törvényekig. Időszámításunk kezdete kö-
rül a Tórát öt könyvre és 54 hetiszakaszra 
osztották. A Tóra, vagyis Mózes öt köny-
ve, magában foglalja azt a 613 parancsolatot 
(micvát), amely a zsidó élet alapját képezi.

A Tórát a vándorlás idejében kapták, eb-
ből az időszakból származnak azok a pa-
rancsolatok, amelyek szerint ünnepeljük 
pészachot. A kivándorlásról a Hágádában 
olvasunk, a hagáda szó jelentése: „elbe-
szélés”, mivel a könyv fő célja az egyiptomi 
kivonulástörténet bemutatása.  Nem tudni, 
hogy ki a szerzője, de időszámításunk sze-
rint 500-ban lényegében már abban a for-
mában létezett, melyet ma is ismerünk. Az 
ünnepi est fő célja, hogy a résztvevők át-
érezzék a zsidó ősapák üldöztetését, illet-
ve szabadulását. A Hágádá szerint vezetik 
az esti vacsorát, amelynek Széder (rend) a 
neve. Fontos a fogyasztandó ételek miben-
létét (pészach kóser ételek), sorrendjét és 
fogyasztásuk módját is betartani. 

A nem pészachi ételeket chámecnak hív-
ják, kovászosnak nevezik az olyan dolgokat, 
melyek gabonából (búza, árpa, rozs, tönköly, 
zab) készültek és legalább tizennyolc percig 
vízzel voltak folyamatos érintkezésben. Az 
askenázi zsidóság pészach napjaiban a rizs 
és a hüvelyes növények (bab, lencse, borsó 
stb.) fogyasztását is tiltja. A szefárd zsidók 
esznek hüvelyes növényeket.

Minden családnak megvannak a hagyomá-
nyos pészachi receptjei, de mindig lehet vala-
milyen újdonságot bevezetni: például a meg-
szokott macesz gombócba belekeverni darált 
húst, így ízletesebb és gazdagabb a gombóc.

  
Tormás előétel
Hozzávalók: 1 torma, 20 darab mandula 

apróra darálva, 1 evőkanál majonéz, 2-3 ka-
nál citromlé vagy ecet, 1 kis cukor, só és bors.

Elkészítés: A tormát lereszeljük és össze-
keverjük a többi hozzávalóval. Salátalevélen 
tálaljuk hal- vagy húsétellel. 

Liba- vagy pulykacomb cseresznyével
Hozzávalók: 6 liba- vagy pulykacomb, 1 

üveg cseresznye konzerv, 5 kanál édes vö-
rös bor, 5 kanál cseresznyelekvár, só, bors, 
édes paprika, 4-5 kanál olaj. 

Elkészítés: Összekeverjük az olajat a fű-
szerekkel és a lekvárral, majd ezzel meg-
kenjük a combokat. Tűzálló tálba tesszük 
ezeket, rájuk a cseresznye konzervet a lé-
vel és a vörös bort. Letakarva egy órát, fólia 
nélkül további egy egy órát sütjük. 

Pészachi lasagne
Hozzávalók: 6 szelet macesz, 1 pohár tej, 

10 dkg vaj, 1 hagyma apróra vágva, 3 kanál 
paradicsompüré vagy ketchup, reszelt sajt, 
3 paradicsom, 1 üveg tejföl vagy tejszín, 4-5 
darab gomba szeletekre vágva.

Elkészítés: A vajat felolvasztjuk a hagy-
mával és hozzáadjuk a gombát. A maceszo-
kat nagy darabokra törjük és pár percig a 
tejben áztatjuk. Tűzálló tálba tesszük a ma-
ceszok felét, rá a gombát, a paradicsomot és 
a paradicsompürét, a fele tejfölt és a reszelt 
sajtnak a felét. Letakarjuk a többi macesz-
szal és rátesszük a maradék sajtot és tejfölt, 
50 percig sütjük.  

Jó étvágyat!

Löwinger Manci szakácskönyvéből 
Tavaszi ünnep

DR. ORNA          
MONDSCHEIN

A zsidók deportálásának 80. szomorú évfordulójáról történő 
méltó megemlékezés keretében a civil kezdeményezésre létreho-
zott Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány a Holokausztot túléltek le-
származottai részére Világtalálkozót rendez Győrben, 2024. július 
4-7. között. Előzetes felmérés szerint az eseményen kb. 150 hazai 
és külföldi vendég vesz részt.

A találkozó fővédnöke a győri polgármester, védnökei pedig a me-
gyei főispán és a megyei közgyűlés elnöke. Az esemény Győr hivata-
los 2024. évi programjának része lesz.

Az Alapítvány honlapján (www.jewishgyor.org) hely- és család-
történeti írások mellett már megtalálható a találkozó tervezett prog-
ramja. Az események közül kiemelést érdemel a polgármesteri foga-
dás, az emlékkonferencia (fő témák: a győri és környékbeli zsidóság 
múltja, jelene és jövője; multigenerációs traumák kérdése); az em-
lékkoncert a győri Zsinagógában hivatásos művészek és a győri egye-
tem zenei tagozatos diákjainak a fellépésével; a temetői megemléke-

zés és közös faültetés. Emléktábla avatásra is sor kerül az un. Budai 
úti barakkok helyszínén. Az Alapítvány az eseményekre a nagykö-
zönség meghívását is tervezi.

Az előkészítő munkálatok között az egyik legfontosabb a zsidó 
helytörténettel foglalkozó, „Az ő sorsuk, a mi történelmünk” elne-
vezésű diákpályázat, amelyen kilenc középiskola (hét győri, egy-egy 
pannonhalmi és csornai intézet) 18 háromfős csapata vesz részt. A 
kutatási és művészeti munkákat 2023-ban dolgozzák ki. A győztes 
csapat kutatási eredményeit a Világtalálkozó konferenciáján mutatja 
be, ahol a művészeti pályamunkák is kiállításra kerülnek.

Zsidók Győri Gyökerei Világtalálkozó

kóser konyha
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Volám sa Andrea Hajabácsová a od roku 
2001 pôsobím ako učiteľka na Strednej od-
bornej škole obchodu a služieb v Komárne, 
kde vyučujem ekonomické odborné pred-
mety. „Šéfovala” som ako triedna učiteľ-
ka už piatim triedam a snažím sa svojich 
študentov učiť odbornosti i životu. Od roku 
2013 som preto aktívnou účastníčkou a ko-
ordinátorkou projektov Erasmus+.

Nedávno ste sa zúčastnili na medzinárod-
nom kurze pre učiteľov v Jad Vašem v Jeru-
zaleme. Ako ste sa zapojili do programu?

Na učiteľské štúdium v Jeruzaleme som sa 
prihlásila prostredníctvom výzvy Minister-
stva školstva SR. Prihlášky z celého Sloven-
ska posudzovala organizačná komisia, ktorá 
mala na zreteli, aby sa tam zúčastnili peda-
gógovia z celej krajiny a s rôznou špeciali-
záciou. Odborné vzdelávanie organizova-
li a financovalo občianske združenie EDAH, 
Múzeum holokaustu v Seredi, Ministerstvo 
školstva SR a Vzdelávacie centrum Jad Va-
šem v Jeruzaleme.

Prečo je dnes dôležité, aby sa študenti 
stredných škôl venovali téme holokaustu?

V dnešnom neistom svete je dôležité spo-
mínať. Pripomínať si hrôzy, ktorým boli naši 
spoluobčania nevoľky vystavení, poučiť sa z 
chýb minulosti a zabrániť ich opakovaniu. Je 
dôležité, aby dospievajúci stredoškoláci mali 
prístup k dostatočnému množstvu kvalit-
ných informácií, aby si mohli vytvoriť vlast-
ný názor a riadiť svoj život a život tých, ktorí 
sú pre nich dôležití, tak, aby bol plnohodnot-

ný a čo možno najšťastnejší. Myslím si, že je 
dôležité, aby sa študenti stredných škôl ve-
novali tematike holokaustu, netvárili sa, že 
sa ich to netýka, že je to minulosť, akoby sta-
čilo nad tým mávnuť. Akokoľvek je ťažké to 
emocionálne spracovať, akokoľvek je ťažké 
to intelektuálne pochopiť, je dôležité o tom 
hovoriť, spomínať a nezabúdať.

Ako prebiehalo školenie, koľko ľudí zo 
Slovenska sa na ňom zúčastnilo?

Na školení sa zúčastnila 20-členná skupi-
na. Vďaka starostlivému výberu organizačné-
ho výboru tam boli účastníci z celého Sloven-
ska. Okrem toho boli zastúpené rôzny druhy 
škôl, okrem gymnázií aj základné školy, od-
borné školy a umelecké školy. Mala som tú 
česť reprezentovať mesto Komárno a odborné 
školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Vzdelávanie učiteľov sa konalo v jednom 
z najlepších svetových vzdelávacích centier 
o holokauste – v Jad Vašeme v Jeruzaleme. 
Toto centrum sa nachádza na pamätnom 
mieste, ktoré je obklopené rôznymi výstava-
mi, pomníkmi, sochami a pamätnými tabu-
ľami holokaustu, ako aj stromami a kvitnúci-
mi rastlinami. Cieľom Jad Vašem je vypátrať 
všetky obete a priradiť k vytetovaným číslam 
a „obyvateľom“ masových hrobov konkrét-
ne mená a životné príbehy. Stavia pomník 
aj Spravodlivým medzi spravodlivými, ktorí 
nezištne zachraňovali ľudské životy s nasa-
dením vlastného.

Vzdelávanie s názvom „Ako učiť o holo-
kauste“ trvalo týždeň. Bolo to najkvalitnej-
šie školenie v mojej 21-ročnej učiteľskej ka-

riére. Prednášky odborníkov v angličtine a 
češtine sa striedali so seminármi, vzorový-
mi hodinami a návštevami múzeí, ktoré po-
skytli komplexný obraz o histórii Židov, ich 
úlohe v spoločnosti, skúškach a útrapách, 
ich súčasnosti a viere v budúcnosť. Najdo-
jímavejším momentom školenia bolo bez-
pochyby osobné stretnutie s Naftalim Für-
stom, ktorý prežil holokaust a ktorý počas 
nášho pobytu dovŕšil 90 rokov. Optimizmus 
a chuť do života tohto „mladého muža“, pl-
ného zdravia a energie, sú závideniahod-
né. Jeho rozprávanie o mnohých skúškach, 
utrpení a beznádeji všetkých dojalo k slzám. 
Podľa jeho slov po tom všetkom, čím si pre-
šiel, chápe hlad a chlad úplne inak. Za to, že 
prežil niekoľko koncentračných táborov a 
pochod smrti, vďačí tomu, čomu sa naučil 
od svojich rodičov. Otec ho učil vytrvalos-
ti, dosiahnutiu svojich cieľov a tomu, aby sa 
nikdy nevzdával. To ho robilo húževnatým a 
vytrvalým. Vzdelávacie centrum a múzeum 
disponuje stále sa rozrastajúcou zbierkou 
obrazových a zvukových záznamov, ktoré 
postupne odhaľujú hrôzy holokaustu ako aj 
každodenný život obyvateľov get a pracov-
ných táborov. Tieto starostlivo zhrnuli, zo-
sumarizovali a použili na vytvorenie širokej 
škály osnov, učebných materiálov a pomô-
cok pre vzdelávacie účely, ktoré zverejni-
li na webovej stránke. Počas školenia sme 
si mohli vyskúšať niektoré z vypracovaných 
osnov, a dostali sme prístup k týmto mate-
riálom, ktoré sú k dispozícii vo viacerých ja-
zykoch. Počas nášho pobytu sme mali mož-
nosť stretnúť sa s veľvyslancom SR v Izraeli 
Igorom Maukšom a navštívili sme Sloven-
ský inštitút v Jeruzaleme, kde majú mladí 
slovenskí výtvarní umelci možnosť dočas-
ne vystavovať svoje diela.

PT-PA

Študijná cesta do Izraela                                                                 
Rozhovor s Andreou Hajabácsovou – 1. časť
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Keď sme v apríli 2017 na letisku Bena Gu-
riona nastupovali do lietadla, ani sme si ne-
pomysleli, že to bude trvať dlhých šesť ro-
kov, kým sa vrátime do Svätej zeme. Najprv 
osobné problémy a potom koronavírus nám 
zabránili uskutočniť cestu na Blízky východ 
skôr. V roku 2020 sa nám to takmer podari-
lo, ale náhle  opatrenia našu cestu zmarili.

Vo februári 2023 sme sa konečne vybra-
li! Bola k tomu, samozrejme, potrebné, aby 
môj bývalý šéf na univerzite, v rámci našej 
korešpondencie pri príležitosti Roš Haša-
nah navrhol, že by bolo dobré trochu sa po-
rozprávať o popularizácii vedy a možnos-
tiach spolupráce s univerzitou Bar-Ilan.

Nadišla nedeľa, pri nástupe do lietadla 
ELAL na letisku Ferihegy nás ovládla nos-
talgia. Od nástupu nízkonákladových le-
teckých spoločností sme s izraelskými 
národnými aerolíniami veľa nelietali. Ab-
solvovali sme obvyklý bezpečnostný poho-
vor a po skonzumovaní sendviča a šalátu v 
diétnom menu sme boli plní očakávania. 
Keď sme sa pasovali s ťažkosťami sledova-
nia a počúvania audiovizuálnych obsahov 
na vlastných zariadeniach v správnej kvali-
te na miestnom wifi, premýšľali sme o tom, 
čo sa medzičasom zmenilo, o čo tam bude 
inak ako predtým.

Stredozemné more, jeho vlnobitie, o kto-
rom toľko píšem vo svojom Postdok denní-
ku, prvé domy Tel Avivu na pobreží mora, 
kruh opísaný pred pristávacou dráhou a po-
tom pristátie. Dorazili sme! Čakali sme, že 
sa ozve potlesk, obvyklý po pristátí v lie-
tadlách ELAL, ale na palube vládlo hrobové 
ticho. „Nuž, ani toto už nie je ako za starých 
čias!“ - poznamenal som manželke. Neskôr 
mi izraelský známy prezradil, že potlesk po 
úspešnom pristátí sa už nenosí. Oželeli sme 
teda potlesk a zamierili k terminálu. Prvé 
prekvapenie nás čakalo pri samoobslužnej 
pasovej kontrole na konci móla pre cestujú-
cich. Už sme sa psychicky pripravili na dlhý 
rad pred malými búdkami a na známe otáz-
ky pohraničníka: „Prečo prichádzame? Kde 
sa ubytujeme?“ Vďaka moderným techno-
lógiám sú už minulosťou. „Balíky sú stá-
le rýchlejšie na páse ako v Budapešti!“, po-
vedali sme si po prevzatí kufra. Po zakúpení 
miestnej SIM karty a karty Rav-kav na hro-
madnú dopravu (samozrejme aj tieto už 
možno získať pomocou mobilných apliká-
cií) sme sa vybrali na naše prvé ubytovanie. 

Cestou číslo jeden a štyri sme sa dostali do 
hotela Kfar Makkabia, kde sme na pozvanie 
univerzity strávili tri noci. Už sme tu raz boli 
ubytovaní v roku 2015, taktiež vďaka uni-
verzite. Únavy z včasného vstávania a dlhej 
cesty sme sa zbavili krátkym odpočinkom a 
vybrali sme sa preskúmať okolie, deň sme 
zakončili shawarmou. Cestovať do Izraela 
vo februári je z hľadiska počasia riskantné. 
Práve sme vystihli cyklón Barbara, ktorý do 
krajiny privial neobyčajne veľké množstvo 
dažďa, krupobitia, búrok a chladu.

Ráno začali dva dni univerzitného poby-
tu, počas ktorých prebiehali početné dis-
kusie, brainstorming, spoznávanie vyu-
čovacích metód a návštevy výstav. Jedným 
z najzaujímavejších podujatí bola návšte-
va Nanomúzea v areáli univerzity. Inšta-
lácie výstavného priestoru sú výsledkom 
spolupráce umelcov a výskumníkov. Okrem 
pracovných stretnutí sme si našli čas aj na 
stretnutie s bývalými kolegami, s ktorými 
som v rokoch 2011 až 2013 pracoval v Bar-
Ilane. Na oslavu Tu Bišvat nás v nasledujúci 
večer pozvali na večeru k našim hostiteľom. 
Spoznávanie obce Yakir, ktorá sa nachá-
dza ďaleko za zelenou hranicou, sľubovalo 
vzrušujúci zážitok.

V utorok neskoro popoludní som sa s uni-
verzitou lúčil bohatší o množstvo nových 
informácií. V rámci našej terajšej cesty som 
ešte raz nastúpil do autobusov 61 a 67, kto-
rými som pred desiatimi-dvanástimi rokmi 
tak často cestoval. Bolo neuveriteľné vidieť, 
čo všetko odvtedy vybudovali v okolí uni-
verzity v Ramat Gane a v Givat Šmueli. Vša-
de vyrastajú vežiaky a množstvo žeriavov 
poukazuje na stály rozvoj.

V stredu začala dovolenka. Ráno sme na-
sadli na vlak a zastavili sme sa až na juhu v 
Aškelone, v mojom obľúbenom meste. Na 
nástupišti nás čakala mamkina sesternica 
Miriam a jej manžel Aharon. Spoločne sme 
sa vybrali do mošavu Safir, kde sa po prí-
chode do krajiny usadil babičkin brat s ro-
dinou. Ťažké poľnohospodárske časy pri-
pomína ako šperkovnica drobný pamätný 
domček, kde zakladateľov osady pripomína 
nová výstava. Fotografie a predmety dennej 
potreby pripomínajú minulosť a ukazujú 
cestu mladším generáciám. Dojímavý je po-
hľad na vankúš s kaločskou výšivkou, prine-
sený z diaspóry, balíček maďarských kariet, 
zažltnuté stránky novín Új Kelet/Nový Vý-

chod či A hét tükre/Zrkadlo týždňa - izrael-
ských novín v maďarskom jazyku. Zozbie-
rať tieto pamätné predmety bola obrovská 
a významná práca. Tým, ktorí na projekte 
pracovali, môžeme len blahoželať! Želáme 
im veľa návštevníkov!

Po obede sme sa stretli s Ornou a Yossim. 
Večer sme strávili s redaktorkou našej rub-
riky Kóšer kuchyňa. V nepriaznivom počasí 
sme sa autom vybrali spoznávať nové štvr-
te mesta, ktoré boli postavené za posledné 
roky, alebo ich práve budujú. To, čo sme vi-
deli tu a všade počas cesty vlakom, bolo veľ-
mi pôsobivé. Našťastie na druhý deň vyšlo 
slnko, a tak sme mohli objavovať nové pro-
menády pozdĺž pobrežia a umelecké diela 
zdobiace kruhové objazdy. V neďalekej de-
dine sme sa spoločne naobedovali s Miriam, 
Ornou a ich manželmi a potom sme sa vy-
brali na vlak. Hor sa do Tel Avivu!

Vo štvrtok večer sme okúsili bežný život a 
preplnenosť Dizengoff Center, mesta, ktoré 
nikdy nespí. Budovanie ľahkej železnice po-
riadne zmenilo linky nadzemnej hromadnej 
dopravy, ale nakoniec sme našli všetky za-
stávky, ktoré sme hľadali.

V piatok sme sa po prechádzke po pláži 
opäť stretli s Ornou a jej manželom. Spoloč-
ne sme objavovali Neve Cedek, pestrý ruch 
trhu Sarona a v piatok večer sme sa spo-
ločne navečerali Sobota sme celú venova-
li oddychu. Stretli sme sa s Evou Vadászo-
vou, šéfredaktorkou časopisu Új élet/Nový 
život. Pridala sa k nám aj jej kamarátka z 
Budapešti. Zaspomínali sme si na staré zá-
žitky a spoznávali život Maďarov v Izraeli. 
Poprechádzali sme sa v prístave a po skon-
čení sviatku sme nakúpili darčeky pre naj-
bližších. V nedeľu ráno sme dlho sedeli na 
lavičke na pláži, lúčili sme sa s Izraelom. Na 
letisko sme odchádzali okolo poludnia, už 
sa stmievalo, keď sme Svätej zemi zamávali 
na rozlúčku. Lehitraot Izrael, dúfame, že sa 
opäť uvidíme skôr ako o šesť rokov!

PA

Návrat do Svätej zeme                                                                 
Po šiestich rokoch týždeň v Izraeli

rozhovor
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Nástenka
krátke správy

Vydávanie Spravodajcu, klub Shalom 
a činnosť obce podporili: Magda Fe-
kete (Komárno), Erzsébet Rigó (Tráv-
nik), Alexander Wohlstein (Bratislava), 
Ondrej Földes (Bratislava) a anonymní 
darcovia. Ďakujeme!

Y
Dňa 22. februára sa v Bratislave kona-
lo zasadnutie predsedníctva Ústredné-
ho zväzu židovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike, na ktorom sa zú-
častnil aj predseda ŽNO v Komárne. Hlav-
nými témami rokovania boli blížiace sa 
voľby do funkcií Zväzu, ktoré sa budú ko-
nať 14. mája a rozpočet Zväzu. Diskutovalo 
sa aj o ďalšom novom spôsobe financova-
nia komunít, prostredníctvom programu 
Hodnoty za peňažné zdroje, ktorý bol za-
vedený v minulom roku.

Y
V záujme zvýšenia bezpečnosti nášho 
cintorína bol nedávno z iniciatívy jeho 
prevádzkovateľa, Baltazára Ryšavého 
(Boldi) inštalovaný kamerový systém.

Y
Vyúčtovali sme dotácie za rok 2022. Mesto 
Komárno poskytlo dotáciu na našu čin-
nosť aj v tomto roku.

Y
Kaplnka 100 modlitieb - našu obec oslo-
vil poslanec mestského zastupiteľstva 
Baltazár Ryšavý (Boldi) s myšlienkou, 
že pred dvoma rokmi zrekonštruovali 
malú kaplnku pri katolíckom cintoríne. 
Chceli by tu vytvoriť kaplnku 100 mod-
litieb, kde by dostalo k dispozícii rov-
nakú plochu šesť registrovaných cirkví 
mesta. V mene našej obce sme požiadali 
nášho pravidelného lektora, Dr. Istvána 
Balogha, povereného vedúceho Kated-
ry judaistiky Národnej židovskej uni-
verzity, aby pripravil židovské texty do 
tejto budovy, ktorej slávnostné otvore-
nie plánujú v marci.

Y
Vyúčtovali sme dotácie za rok 2022. Mesto 
Komárno poskytlo dotáciu na našu čin-
nosť aj v tomto roku.

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.
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Po uzávierke novín sme dostali smutnú správu, že vo veku 93 rokov zomrela členka na-
šej komunity a pravidelná účastníčka našich podujatí Magdolna Fekete. Pokiaľ jej to zdra-
vie dovoľovalo, vždy prichádzala na Menház na svojom bicykli. Jej milé slová nám všetkým 
budú chýbať! Zdieľame smútok rodiny a budeme si vážiť jej pamiatku! 

vedenie Židovskej náboženskej obce v Komárne, 
redakcia Spravodajcu

Smútočný oznam

Keď som sa prvýkrát dozvedel, že ako zamestnanec školy pôjdem so študentmi, ktorí sa 
zapojili do programu rozvoja talentov, na výlet do talianskeho Bari, nemarilo sa mi, že by 
som bol niekedy počul čokoľvek bližšie o tomto malebnom prímorskom mestečku. Od od-
chodu nás delil deň alebo dva, keď sme pripravovali januárové číslo Spravodajcu. S mam-
kou sme pracovali na korektúre močianskych historiek uja Lajcsiho, keď som sa s prekva-
pením dočítal, že cesta vysťahovalcov viedla z Bratislavy do Bari. Práve tam sa pred cestou 
do prístavu Haifa nalodili. Keď som o niekoľko dní neskôr stál na brehu mora, mal som 
zvláštny pocit pri myšlienke, že toto bol posledný kus európskej zeme, ktorý odchádza-
júci do novej vlasti koncom štyridsiatych rokov minulého storočia videli. O niekoľko týž-
dňov neskôr som sa v Izraeli na novej spomienkovej výstave v mošave Safir dozvedel, že 
mnohí zo zakladateľov osady sa nalodili v prístave tohto malého talianskeho mesta. Počas 
školského výletu sme, samozrejme, objavovali okolité židovské pamätné miesta, ale tieto 
„osobné“ príbehy dodali výletu do Bari úplne iný rozmer

PA

Bol som v Bari
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ZÁBAVNÝ PURIM

BARI
„ S  m a m k o u  s m e  p r a c o v a l i  n a 

korektúre močianskych historiek uja 
Lajcsiho, keď som sa s prekvapením 
dočítal, že cesta...“

NÁVRAT
„Stredozemné more, vlnobitie, prvé 

domy Tel Avivu na pobreží mora, kruh 
opísaný pred pristávacou dráhou a po-
tom pristátie. Dorazili sme!“  

ŠTUDIJNÁ CESTA
„Na učiteľské štúdium v Jeruzale-

me som sa prihlásila prostredníctvom 
výzvy Ministerstva školstva SR.”  

2

V KOMÁRNE

Dňa 5. februára sme v sále Zoltána Wal-
lensteina v Chudobinci oslávili Nový rok 
stromov. Hostí privítal predseda obce An-
ton Pasternák. Prítomní si pri stoloch 
prehýbajúcich sa pod množstvom ovocia 
vypočuli prednášku Dr. Istvána Balogha o 
pôvode a tradíciách tohto sviatku. Neskôr 
si účastníci podujatia, ktorí pricestovali z 
rôznych obcí regiónu, pochutnali na dob-
rom občerstvení a neformálne sa poroz-
právali. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
k úspechu podujatia!

Tu Bišvat

3 4
Purimspiel 5783

Na štyridsiatomôsmom stretnutí online klubu Ajvé! Ajvé! dňa 14. februára sme si spolu 
s účastníkmi z celého sveta priblížili históriu sviatku Purim. Členov klubu privítal András 
Paszternák, ktorý stručne informoval o svojej ceste do Izraela, z ktorej sa vrátil pred dvo-
ma dňami. Vďaka fotografiám sme sa mohli spoločne vybrať na potulky po Svätej zemi. 

Po prezentácii, popretkávanej osobnými príbehmi, nasledoval sviatočný kvíz. De-
sať otázok všetkých naladilo na spoločný virtuálny Purimspiel, ktorého zmodernizova-
ný scenár vypracoval Šani Goldstein z Ameriky. Text zverejnený pred stretnutím klubu 
redigovala Barbara Paszternák-Szendy. Za aktívnej účasti online-poslucháčov sme si 
scénu po scéne prešli príbeh Ester, Ahašvéra, Hamana a Mordechaja. Od Košíc cez Buda-
pešť až po Chicago sa prihlásili účinkujúci v kostýmoch hlavných hrdinov. 

Na záver klubového stretnutia sme sa rozprávali o udalostiach uplynulých týždňov – 
od Aškelonu po Bratislavu, od Nagykanizse po Komárom. Náš online klub sa koná každý 
mesiac, ďalší termín nájdete na stránke www.menhaz.sk.
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Sederový večer v Chudobinci
Židovská náboženská obec v Komárne aj v tomto roku usporiada tradičný sederový večer, 

ktorý sa bude konať v stredu 5. apríla 2023 (prvý seder) o 18. hodine v Chudobinci. Moderá-
torom večera bude Mihály Riszovannij. Kóšer večeru zabezpečíme z Budapešti. Registrácia do 
28. marca 2023 na sekretariáte alebo na adrese kile@menhaz.sk. 

(Foto: Zoltán Kollár)


