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HITKÖZSÉGI HÍRADÓ
A humusz és a saláta

Izraelről a Shalom klubban, részletek a 3. oldalon

ENSZ  Holokauszt emléknap
és TuBiSvat

AKomáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden érdeklődőt az ENSZ
Holokauszt emléknapja és TuBiSvat ünnepe alkalmából tartandó prog-

ramjára. Helyszín: Komárom, Menház. Időpont: 2015. január 25., 14:30.
Előadások: Katarína Repasová (SZK Belügyminisztériuma, Komáromi Levél-
tára): A zsidó vagyon árjásítása – újdonságok a komáromi levétlár dokumen-
tumai alapján. Simon Attila (Selye János Egyetem): Magyar idők a Felvidéken
1938-1945 – Az első bécsi döntés és következményei – a szerző új könyvének
bemutatója a zsidóság szemszögéből. Gyümölcsök a Shalom klubban TuBiSvat
ünnepe alkalmából. A program az NKA támogatásával jött létre a Schnitzer Ár-
min Akadémia keretében. �

100 éve hunyt
el Schnitzer

Ármin főrabbi
Decemberben 100 éve annak, hogy

elhunyt dr. Schnitzer Ármin
főrabbi, aki 52 éven át volt vallási ve-
zetője hitközségünknek. A komáromi
zsidó temetőben van örök nyughelye.
A kerek évfordulón hitközségünk
több programmal is emlékezik a ne-
ves személyiségre. �

A KZSH tervezett kiemelt
programjai a 2015-ben

2015. január 25., vasárnap – ENSZ Holokauszt emléknap és TuBiSvat
2015. március 8., vasárnap – Purim
2015. április 3., péntek – Széder este
2015. május 3., vasárnap – Komáromi Napok
2015. június 14., vasárnap – Mártírnap
2015. augusztus 30., vasárnap – Zsidó Kultúra Európai Napja
2015. szeptember 13., vasárnap – Erev Rosh Hasanah
2015. szeptember 14-15., hétfő, kedd – Rosh Hasanah
2015. szeptember 22., kedd  – Kol Nidré
2015. szeptember 23., szerda – Jom Kippur
Az 5776-os zsinagógai év további programjait későbbi számainkban olvashatják.�

ZSBLOG.hu
Azsidóságról, Izraelről szóló új blog

oldal indult a www.zsblog.hu cí-
men. Mindenkinek ajánljuk! �
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Ked ves Ol va sónk! Kér jük, le he tõ 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 tõnk fel újí tá sát.

2008. ja nu ár 1-tõl tá mo ga tá sát az aláb bi bank szám la szá mok ra küld he ti
(tá mo ga tás sze mé lye sen a KZSH tit kár sá gán és csek ken is le het sé ges):

Bel föl di át uta lás Szlo vá ki á ból:
26384962/0900 – Slovenská sporite¾òa  vagy
10103804/5200 – OTP Slovakia

Nem zet kö zi át uta lás kül föld rõl:
A KZSH cí me: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501
Komárno, Slovakia
IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Ba kunk cí me: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno
vagy
IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Ban kunk cí me: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Kö szön jük!

Fa li új ság
rö vid hí rek

� a KZSH-t, a HH-t, és a Shalom klubot
támogatták anonimitásukat kérő ado-
mányozók. Köszönjük!

� Az év végéhez közeledve új kiadvá-
nyokat szereztünk be, amelyek a könyv-
tárunkban olvashatók.

� Megjelent a szlovákiai Zsidó Hitköz-
ségek Enciklopédiájának IV., utolsó kö-
tete, melyet a Spitzer Béla Kiskönyvtár-
ban is hozzáférhetővé tettünk.

� A téli Maccabi játékokra 2015. január
23-25-ig kerül sor Tátralomnicon. Bő-
vebb információ: www.uzzno.sk.

� Több környező hitközségtől kaptunk
chanukai meghívót, amelyet megtekint-
hetnek Facebook oldalunkon és a
KZSH titkárságán.

� Ezúton köszönjük azoknak, akik je-
lentkeztek a kezdő héber csoportba.
Hamarosan értesítünk mindenkit. To-
vábbi érdeklődőket is várunk elérhető-
ségeinken.

� Rendezvényeink sikeres lebonyolítá-
sa érdekében 5 új asztalt szereztünk be.

Ma gyar or szá gi ol va só ink fi gyel mé be: Ked ves Ol va sónk!
Kér jük, hogy az egy há zak nak ad ha tó sze mé lyi jö ve de lem adó ja 1 szá za lé kát a
Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge ré szé re ajánl ja fel a 0358-as tech -
ni kai szá mon. A MAZSIHISZ rend sze re sen tá mo gat ja a KZSH mun ká ját!

Hitközségi Híradó (Spravodaj) – a Komáromi Zsidó Hitközség lapja (mesaèník ŽNO v Komárne). Alapítva 5756-ban (1996),  fõszer kesztõ –
šéfredaktor: Paszternák Tamás (tamas.paszternak@menhaz.sk), Paszternák András (andras.paszternak@menhaz.sk), munkatársak – spolupra-
covníci: Haas Judit, Mgr. Piczek Ferenc, tördelõszerkesztõ – grafická úprava: Saláth Richárd, olvasószerkesztõ – jazyková korektúra: Vadász
Magda (Budapest), Paszternákné Kertész Zsuzsanna (Komárom), Katarína Potoková (Nitra), nyomtatás – tlaè: Nec-arte Kft., Komárom, a KZSH
címe – adresa ŽNO:  Židovská náboženská obec, Eötvösa 15, 945 01 Komárno, Slovakia, tel.: 00421/35/7731-224, e-mail: kile@menhaz.sk, tel.:/fax:
00421/35/7725-355. Regisztrációs szám: EV 3424/09. ISSN 1337-091x. IČO: 34073400. Alapítva 5756-ban. Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014. Lapunk Önnek készült, kérjük ne dobja el!

Kérjük a támogatását!

Külföldi olvasóink figyelmébe: Támogathat már Paypalon keresztül is!
A Komáromi Zsidó Hitközség megnyitotta Paypal számláját, adományaikat
az alábbi címre küldhetik: help@menhaz.sk

Kóser pékáru
rendelhető

Kóser pékáru legközelebb 2015. ja-
nuár 23-ra rendelhető. Az igénye-

ket pékség teljes választékából (www.ko-
serpekseg.hu) szerdáig várjuk a kile@
menhaz.sk címen vagy a 7731-224-es
számon. �

Nyertes pályázatok
ANemzeti Kulturális Alap támogatta új ismeretterjesztő programunkat. A

Balassi Intézet segítségével a zsidó közösség története iránt érdeklődő fi-
ataloknak indíthatunk szakkört. Köszönjük! �

Gratulálunk
Kassán megszületett Haas Judit unokája, Dorotka. Komáromban született

Korai Miklós unokája Maxim! Mazl Tov! �

Év végi szünet a titkárságon
AKZSH titkársága 2014. december 23-tól 2015. január 6-ig zárva tart. Iro-

dánk 2015. január 7-től újra a megszokott rendben működik. �
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TRADÍCIÓ a komáromi zsinagóga hitéleti oldala

Olyan időszakban, amikor hétről hét-
re esnek ártatlan zsidók arabok áldoza-
tául, rengeteg kérdés fordul meg az
ember fejében, melyben.

A nagykövet úr részletesen beszámolt
a Netanyahu által beharangozott vá-
laszlépésekről. Ennek különböző mód-
jait tartja lehetségesnek Ben-Zvi. Az
egyik az, hogy az arab-izraeli területe-
ken lévő ellenőrzőpontokat erősítik,

nehezítik az Izraelbe való belépést.
Ezen kívül megpróbálják átalakítani az
izraeli szociális rendszert, hogy ne ke-
rüljön pénz azok kezébe, akik később
kegyetlen módon végeznek zsidókkal.

Segítene-e az a két nép békéjének el-
érésében, hogyha kormányváltás lenne
mindkét oldalon?- Hangzott el egy kér-
dés az egyik hallgatótól. A nagykövet
szerint semmi nem változna. Izraelnek

nem egy konkrét országgal kéne dűlő-
re jutnia. Izrael majdnem mindegyik
szomszédja mást szeretne. Az arab világ
egyáltalán nem egységes. Így amennyi-
ben békét kötnek a felek, akkor előke-
rülhet egy harmadik (arab) fél, akinek
mások az elképzelései.

És mégis milyen Izrael és a közép-ke-
let-európai országok kapcsolata?- A leg-
többel jó, válaszolta Ben-Zvi. Ezek kö-
zül is kiemelkedően jó a viszony Ma-
gyarország és Izrael, valamint Szlovákia
és Izrael közözz. Csehország és Német-
ország esetében már akadnak problé-
mák. A csehekkel nagyon jó kapcsola-
tot ápolt a Zsidó Állam egészen a nem-
rég történt kormányváltásig.

Miklós Dóri 
(Az eredeti cikk a www.zsblog.hu

oldalon jelent meg.)

Az eseményt megtisztelte jelenétével
Stubendek László, Komárom új pol-
gármestere, aki biztosította a hitközség
vezetését és a nagykövet urat további
együttműködési szándékáról.

A program második részében bemu-
tattuk Padlovics Ágnes és Drozd Milán
filmjét a Komáromi Zsidók Világtalál-
kozójáról, majd izraeli ételeket szolgál-
tunk fel.

A Shalom klub novemberi összejöve-
telén köszöntöttük Kollár Zoltán veze-
tőségi tagunkat 60. születésnapján.
Mazl Tov. Bis 120! �

Négy rúd kóser szalámi
Pár nappal ezelőtt megcsörrent a telefonom, egy úr hí-

vott, bemutatkozott, hogy ő Bernat Ainhorn Bécsből,
a luachban talált rá a Komáromi Zsidó Hitközségre. Sajnos
alig tudtunk beszélni pár szót, egy értekezletre kellett siet-
nem. Anyukámhoz irányítottam, akivel röviden beszélget-
tek a kiléről. Néhány nap múlva immár apukám telefonja
csörgött, egy Bécsben – mint később kiderült, Ainhorn úr
kóser mészárszékében dolgozó- komáromi úr telefonált,

csomagot hozott nekünk. Péntek délután volt, alig pár
perccel a Shabat bejövetele előtt átadta az ajándékot, négy
rúd kóser szalámit, melyet később a közösség tagjai közt
osztottunk szét. Az úr elmondta, hogy egyik beteg hittest-
vérünknek már korábban is hozott hasonló küldeményt.
A Shabat kimenetele után természetesen megköszöntük az
ajándékot, Ainhorn úr megígérte, hogy chanukára is meg-
lep minket valamivel. Köszönjük! �

PT

Lehetséges-e az arabokkal békét kötni?
Alexander Ben-Zvi, Izrael állam szlovákiai nagykövete, látogatott el 2014.

november 23-án, vasárnap a Menházba. A találkozót a Komáromi Zsidó
Hitközség nem is szervezhette volna jobb időben.

Riszovannij Mihály lefordította Schnitzer Ármin főrabbi Zsidó kultúrképek- az életemből című könyvét németről ma-
gyarra. Jelenleg zajlik a kézirat lektorálása. A mű megjelenése 2015 első felében várható. A fordítást a MAZSIHISZ tá-

mogatta. �
PT

Schnitzer Ármin könyve magyarul
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JÖVŐNK, AMI ÖSSZEKÖT a régió oldala

Igor Rintel és Stubendek László találkozója
Igor Rintel, a SZLOZSIHISZ elnöke komáromi előadása után találkozott Stubendek Lászlóval városunk új polgár-

mesterével. A megbeszélésen jelen volt Pasternák Antal, a KZSH elnöke is. �

Fontos kiemelnünk, hogy ez volt az első olyan együtt-
működés a felsőoktatási intézmény és a Komáromi Zsidó
Hitközség közt, melynél már a szervezés szakaszában
együttműködtünk. Külön köszönet illeti ThDr. Öllős Er-
zsébetet, a Dékáni Hivatal vezetőjét.

A szimpóziumot Mgr. Lévai Attila dékán nyitotta meg.
Ballagi Mór és Goldziher Ignác címmel Prof. ThDr. Karasz-
szon István a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudo-
mányi Kar és a Selye János Egyetem Református Teológiai
Kar tanszékvezetője tartott előadást.

Zsidó-magyar kulturális kapcsolatok ma címmel Kovács
Hajnalka Drs. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudomá-
nyi Kar oktatója szólt.

Az konferenciát megtisztelte jelenétével Ing. Igor Rintel,
a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, ér-
dekes előadása: A keresztyének és zsidók „közeledése“ il-
letve „távolodása“ egymástól a közösen bejárt történelmi
úton címmel számos kérdést vetett fel. 

Holländer Márk, az első eperjesi zsidó a városi társada-
lom hozzáállását, Prof. PhDr. Kónya Péter az Eperjesi Egyetem
rektorhelyettese mutatta be.

Személyes élettörténetekkel, élményekkel fűszerezett
előadást hallhattunk Christian Salomon Duytsch vágújhe-
lyi rabbi (1734 – 1796) Hollandiában kiadott teológiai
művei és politikai nézetei címmel Dr. Hermán M. Jánostól

a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatójától. A
délutáni programot Paszternák Tamás, a Komáromi Zsi-
dó Hitközség programkoordinátora nyitotta rövid elő-
adásával, majd két filmet vetített A komáromi hölgy, aki a
kauferingi koncentrációs táborban szülte meg gyermekét
(Az EDAH dokumentumfilmje Miriam Rosenthal életút-
járól), és a Komáromi Zsidók Világtalálkozójáról készült
összeállítást.

Schnitzer Ármin komáromi főrabbi és Papp Gábor du-
nántúli püspök barátsága címmel az általa frissen fordított
Schnitzer könyv (Zsidó kultúrképek- az életemből) anya-
gából tartott előadást Riszovannij Mihály, a Selye János
Egyetem, Tanárképző Kar oktatója. A humoros összeállí-
tás nagy sikert aratott. A téma helyi kutatója dr. Fritz Beke
Éva néhány gondolattal egészítette ki az elhangzottakat.

Érdekes előadást tartott a péceli Hetednapi Adventista
Teológiai Főiskoláról Tokics Imre, PhD.  A szombat meg-
tartása a zsidó és keresztyén tradícióban címmel. A sikeres
és tartalmas nap utolsó tantermi programja Zsidó szavak a
magyar nyelvben, számos új információt nyújtott a hallga-
tóknak Doc. Egeresi László Sándor, PhD. Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Hittudományi Kar munkatársának tol-
mácsolásában.

A konferenciát a Menházban tett látogatás zárta, ahol az
érdeklődők megtekintették a Schnitzer Ármin Mikromú-
zeumot és a zsinagógát, Pasternák Antal és Paszternák Ta-
más vezetésével.

Köszönjük a lehetőséget, bízunk abban, hogy egy sikeres
együttműködés alapjait raktuk le. �

PT

Református és zsidó kapcsolatok a magyar kultúrában
Konferencia a Selye János Egyetemen

Akomáromi Selye János Egyetem Református Teológi-
ai Kara nemzetközi tudományos konferenciát rende-

zett 2014. november 27-én a Tiszti Pavilonban. A rendez-
vényen a kar hallgatói és oktatói mellett külsős szakértők
és érdeklődők is részt vettek. 
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XXXVII. rész
Lábujjhegyen, avagy laptop

mentes ünnepnapok

(2011. október 2.)

Lábujjhegyre állva ágaskodom az
Uziel utca piciny boltjában egy

üveg borért. Ajándékba lesz Miriamnak
és Aharonnak, akiknél a Rosh Hasha-
nát töltöm. Azon filozofálok, el tudok-
e vinni két üveg bort egy szatyorban tö-
rés nélkül Ashkelonig vagy sem. Meg-
győzöm magam, hogy a HaShalomig se
jutnék el üvegszilánkok nélkül, így Or-
na és Joszi csokit kap majd a sabati ven-
déglátásért. “Sana tova” (Boldog új
évet!) – hangzik az eladótól, aki moso-
lyogva nyugtázza, hogy ismét hozzá tér-
tem be ajándékot venni. Szerencsére
semmit nem vertem le a nagyra nőtt
hátizsákommal az egyembernyi üzlet-
ben. A 3,5 napnyi ruha kiszorította a
laptopomat a táskából, számítógép-
mentes napok várnak rám.

Nincs sok időm, átküzdöm magam a
kasszánál kígyózó minden irányból nö-
vekvő soron. A sarkon már befordult a
63-as, szerencsére elérem.

Mindenki úton van, azon gondolko-
dom, hogy tudok majd leszállni a vas-
útállomásnál, miután egy nagymama
két unokájával az ablakhoz szorított. A
manőver néhány áldozatul esett leta-
posott láb ellenére végül sikerrel járt.
Milyen jó, hogy nem akartam két bor-
ral eljátszani, ezt a törjük át a busz kö-
zepén álló áttörhetetlen falat –játékot.

Az Azrieli Center zsúfolásig telt az
ünnepre ajándékot keresőkkel. Besze-
reztem az ingyenes HaYom Israel újsá-
got, ha 120 oldala nincs az ünnepi, hét-
végi triplaszámnak, akkor egy se.

Múltkor rájöttem, a 25 sékel viteldíjat
kártyával is ki lehet fizetni, s nem kell
az aprópénzt előre elkészíteni az auto-
matához. Egy kis útravaló beszerzése
után, biztonság kedvéért azért megné-
zem a nagy kijelzőt. Időben jön a gyors-
vonat, a 2-es vágányra. Pár napja volt
egy kisebb sztrájk, azt mondják az izra-
eli vonatoknál sosem tudni, hogy elin-
dulnak-e pontosan, s ha igen, megér-
keznek-e a célállomásra. Az Izraeli Vas-
út nem okozott eddig még csalódást
vasútbarát posztdok hívének, elég csú-
nya lett volna, ha pont Rosh Hashaná
előtt szúr ki velem.

Tíz perccel a vonat indulása előtt
megcsörren a telefonom. Az egyik má-
sod-unokatesóm az, vinne le Ashkelon-
ba a szüleihez. Sajnos már késő, mind-
járt megy a vonatom – hangzik tőlem a
válasz. Amúgy a szerda esti családi va-
csora után kifejtette, nem érti, miért
nem kértem meg őt, hogy hozzon le.
Én nem kérek senkitől semmit – mor-
molom el magamban a sajátos KisPasz-
ti-filozófia egyik alappillérét, s próbá-
lom mindezt elmagyarázni is, nem sok
sikerrel.

Az állomásról Aharon vitt a szállá-
somra, ezúttal nem náluk, hanem egy
rokon közeli házában kaptam helyet,
mivel itthon az egész család. Jó újra lát-
ni a másod-unokatestvéreimet, a gyere-
keket, a Shalom HaBajit (házi béke) te-
remtette meghitt légkört. Az ünnep
előtt kikapcsolom a telefonokat, nincs
Internet, TV, laptop, átadom magamat
a magasztos pillanatoknak. Este a köze-
li zsinagógában köszöntjük az 5772.
esztendőt. Hazatérve többfogásos va-
csora következik. 

Az ünnep első napján korán reggel
indulok a zsinibe, a sófárfújásra megte-
lik a “templom”. Kora délután újra kö-
zös családi ebéd vár ránk. A család leg-
fiatalabb tagjai kezdenek megbarátkoz-
ni velem. Együtt kártyázunk, miközben
az ötéves Tamár héber szavakat tanít
nekem. Estefelé elindulunk a tenger-
partra. A hagyományos Tashlich szer-
tartásra. Komáromban ilyenkor a Du-
na-partra szoktunk menni, s morzsákat
szórunk a vízbe, így szabadulva meg jel-
képesen a bűneinktől. Itt a Dunát a
Földközi-tenger pótolja. A tradíció sze-
rint nem szórnak morzsákat, csak tisz-
tes távolról szemlélik a tengert. Mi is így
teszünk Aharonnal. Elmondjuk az ál-
dást, s gyönyörködünk a naplementé-
ben. Érdekes kettősség tárul elénk.
Odalent a nem vallásos izraeliek hada
fürdik a tengerben, idefent ünneplőbe
öltözött családok szabadulnak vélt vagy
valós bűneiktől. Útközben összeaka-
dunk a család legfiatalabb tagjaival, a
legkisebb hölgy inkább visszafordulna,
rám hárul a feladat, hogy eltoljam a ba-
bakocsiban. Hu, egész leizzadtam, még
sosem bíztak rám egy másfél éves gye-
reket egy nem túl stabilnak tűnő négy-
kerekű járgányban. A projektet végül
sikeresen végrehajtottam.

Az esti imára újra a zsinagógában va-
gyunk, melyet ismét egy nagy családi ét-
kezés követ. Ezúttal a húsos étkészletet
a tejes váltotta fel, jelezvén, hogy tejes
vacsora következik. A péntek reggel is-
mét az ünnepi kötelezettségekkel in-
dult, majd egy finom, családi ebéddel
folytatódott a nap. Igen, igen itt Izrael-
ben az ünnepek általában terülj-terülj
asztalkámmal párosulnak.

Az ünnepnapokat idén közvetlenül
követte a szombat, Mielőtt beköszön-
tött volna a hetedik, a pihenés napja,
búcsút vettem Miriamtól és Aharontól,
s áthelyeztem székhelyemet Ashkelon
másik végébe. A péntek esti asztalon
megtalálható volt egyik kedvencem, a
gefilte fish (darált halból készült gom-
bócok) is.

A szombati nap során kirándulni
mentünk. Első célállomásunk a Gázai-
övezet közelében lévő emlék- és kilátó-
hely volt. Karnyújtásnyira álltunk a hí-
rekben oly sokszor szereplő földsáv szé-
létől. Ha nem parkolnak a közelben ka-
tonai dzsipek, és nem ül egy fa alatt né-
hány állig felfegyverzett zöld egyenru-
hás, talán nem is gondolta volna a gya-
nútlan vándor, hogy “háborús”-övezet-
ben járunk. “Katasztrófaturistaként”
utunk Sderot városába vezetett. A tele-
pülésre, amely a legtöbb rakétát kapta
az utóbbi években a “szomszédoktól”.
Az utcák üresek, talán csak a déli nap-
sütés elől húzódtak vissza a lakosok.
Szinte minden sarkon beton óvóhe-
lyek, másodpercek alatt fedezékbe kell
vonulni, ha jön a riasztás. A legmegrá-
zóbb az egyik iskola előtti buszpályaud-
var az egymás mellett sorakozó “mobil”
óvóhelyekkel. Felkaptatunk egy domb-
ra, hogy elénk táruljon a Gázai-övezet.
Megdöbbentő a közelség. Lassan talán
indulnék, egy kicsit messzebb a határ-
tól. Nem kell a sorsot kísérteni – mon-
daná Apa, ha itt lenne. Furcsa, hogy a
kilátástalan helyzet ellenére sorra épül-
nek új házak, növekszik a város. Mi
mást kívánhat az utazó, mindig ilyen
csend honoljon Sderot utcáin, mint a
mai látogatásunkkor.

Hazafelé egy másik utat választunk.
Elmegyünk az évek óta kómában fekvő
egykori izraeli elnök, Ariel Sharon há-
za mellett, benézünk az Ashkelon kö-
zelében lévő népszerű fürdőhelyre.
Ebéd, uzsonna, vacsora, s már újra a vo-
naton vagyok. Irány Tel-Aviv, új év, új
hét, új szakmai kihívások.

Köszönet mindazoknak, akik feled-
hetetlenné tették az első szentföldi
Rosh Hashanámat! �

EGY ÉV IZRAELBEN
Dr. Paszternák András útinaplója
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12. fejezet 2. rész   
„Látod, Jéorj, megint ez a nem a

helyén való cinikus hang. De gyere,
igyuk a kávét, mielőtt kihűl, vegyél
egy pár süteményt is, mert van még
egy kérdésem: azt meséled, hogy
Auschwitzban és később, a többi tá-
borban is arról beszéltetek, hogy a
háború végén találkozni fogtok a csa-
ládotokkal, dacára annak, hogy tud-
notok kellett volna, hogy már nem él-
nek. Hogy lehet ez? Ha valakinek, ak-
kor nektek, akik láttátok a füstöt oká-
dó kéményt és éreztétek a bűzét, ez
világos kellett volna, hogy legyen.”

„Én is ezt kérdeztem magamtól,
mint ahogy írtam is és nem keveset
töprengek ezen. Ez nagyon furcsa, de
tény. Sok hasonsorsú emberrel be-
széltem, mind ugyanazt mondja, és
ami még több, azok közül, akik hosz-
szú hónapokon keresztül ott marad-
tak Auschwitzban és látták a szelekci-
ókat, hallottak a gázkamrákról, ezek
is arról beszéltek, hogy majd találko-
zunk… Miért? Erre nincs válaszom.
Ez azonban csak ránk, magyar zsidók-
ra vonatkozik, akik csak egy évet vol-
tunk ott. Egy év talán kevés volt ah-
hoz, hogy az ember felfogja a felfog-
hatatlan gonoszság méreteit.

„Igenis válaszoltál erre. Azt írtad,
hogy ti, akik nem hittetek a szemetek-
nek, ti voltatok a normálisak, akik nem
voltak hajlandók elképzelni, hogy ilyen
abnormális dolgok tényleg megtörtén-
hetnek. Evvel kapcsolatban van még
egy kérdésem, ezt biztos, hogy nem
hallod majd szívesen. Ha ti, akik ott
voltatok helyben és láttátok, ami tör-
tént és nem tudtátok elhinni, akkor
miért vagy biztos abban, hogy azok a
németek, akik nem voltak ott és azt
mondják, hogy nem tudtak a holoca-
ustról, hazudnak? A szövetségesek ve-
zetői, akik nem bombázták a táboro-
kat, mert nem voltak képesek elhinni?”

„Gondoltam, fröken Ulle, hogy ide
akar kilyukadni. A szomorú igazság,
hogy nincs válaszom. Mondjuk úgy,
hogy a korszak németeire örökös bűn
nehezedik, mert ha nem is tudták
pontosan hogy mit követnek el a ne-
vükben, csendestársak voltak a gyil-

kosságban, a rablásban és a deportálá-
sokban. A németeknek is és a nyugati
szövetségeseknek is kötelességük lett
volna, hogy érdeklődjenek, mi törté-
nik a zsidókkal. Jár nekünk, hogy vá-
dolhassuk a németeket és a világot,
bűntársak vagy közömbösek voltak,
amíg a mészárlás folyt. Nehéz nekem
megérteni azt a rengeteg németet, aki
szerepet töltött be ezen a téren. Kezd-
ve azokon, akik aktív szerepet vállaltak
a jogi folyamatban, azoknak a törvé-
nyeknek a megszövegezésében, ame-
lyek az egész procedúrát lehetővé tet-
ték, akik a parancsokat adták a végre-
hajtásukra, akik megszervezték és vég-
rehajtották a zsidó vagyon elrablását és
elosztását, a zsidók összpontosítását,
akik a vonatok menetrendjét tervezték
az effektív kiirtás elősegítésére, akik
megállapították, hogy milyen célra
használják az elgázosított nők levágott
haját és tették mindezt a napi munká-
juk keretében, reggeli és ebédszünet
után. Azok, akik a jól végzett napi
munkájuk után hazatérnek a szerető
családjuk körébe, és míg a lányaik ha-
ját simogatják, azon gondolkoznak,
hogy a zsidó nők haját a gáz előtt vagy
után érdemes leborotválni. Mindezek
egyszerű emberek voltak. Ami itt meg-
félemlítő, az a gonoszság mindennapi-
sága. Nem a gonoszság, hanem a min-
dennapiság. De ne beszéljünk erről,
mert ez a gondolatmenet az őrültség-
hez vezet. Nem, fröken Ulle, nem
mentjük fel a németeket a gyilkosság
és bűnrészesség vádja alól.”

„Tetszett nekem, amit a munkádról
írtál, hogy dacára a kényszermunká-
nak és a tűrhetetlen viszonyoknak
örültél az elismerésnek, és büszke vol-
tál arra, hogy mint „fugenmeister”
szép falakat adtál át”.

„Igen, ez ugyan elég bután hangzik,
de még ilyen körülmények között is
van az emberben szakmai büszkeség és
abban is, hogy az ember önálló, maga
szabja meg a munkája menetét, anél-
kül, hogy zavarnák. Nem szabad persze
elfelejteni, hogy itt is az egyre növekvő
éhség folyton háttérben van. De így is,
az érzés, hogy az ember meg tudja ol-
dani a problémákat, fontos.”

„Szerencséd volt, hogy megtaláltad
azt a városbeli orvost, Józsit.”     

„Igen, ő sokat segített. A vitamin
tablettái nélkül nagy kérdés, hogy a
bokámon lévő sebekkel meg tudtam
volna-e birkózni. Általában, mindig
volt ott valaki, aki segített talpra állni,
miután a sors két vállra fektetett. Ez is
az oka annak, hogy a könyvem címe
Keljfeljancsi.”

„Te is sokat segítettél magadon,
például amikor elszöktél a fiatalok
csoportjából, akiket kiszelektáltak.”

„Persze, megtettem, amit tudtam,
hogy életben maradjak. De ne felejt-
sük el, hogy helyettem vettek valaki
mást. A németek százötven embert
akartak és miután én elszöktem, nem
vittek kevesebbet. Az én szerencsém
talán valaki más pusztulása volt.”  

„Írsz arról az esetről, amikor a tá-
borparancsnok a füledre ütött a gu-
micsővel. Hogy merted azt mondani
neki, hogy nincs igaza? Hiszen ott
helyben agyonüthetett volna!”

„Tessék elhinni, fröken Ulle, hogy sok
nem hiányzott hozzá. Ami ott történt, az
hogy a nagy szám, amely általában bajo-
kat okoz nekem, ezúttal megmentett,
mert ha engem is végigvernek, mint az
elsőt, nem valószínű, hogy életben mara-
dok. A hallásom viszont nem javul, ellen-
kezőleg, rosszabbodik, főleg, ha valami
háttérzaj van, vagy a legkisebb hangtor-
zulás, nem értek meg egy árva szót sem.
Ez nagyon zavar engem például a telefo-
nálásnál. Egy orvos azt mondta, hogy a
dobhártyám az ütés után megrepedt és
azután összeforrott és a sebhely miatt
nem rezeg úgy, ahogy kell. Egy másik or-
vos azt mondta, hogy nem látszik semmi,
és nem hitt az egész történetben. Ha
csak egy emberrel beszélek ez nem is za-
var annyira, de ha többen beszélnek, ak-
kor jó időbe telik, amíg megértem, hogy
honnan jön a hang. De, ahogy mondják,
sose legyen rosszabb.”

„O.K., Jéorj, már sötétedik, és nekem
mennem kell. Viszontlátásra, holnap
majd újra találkozunk. Látom, hogy a
sok beszéd közben egy pár sütemény
megmaradt. Itt hagyom őket és remé-
lem, a hasznukat veszed.”

„Mindent el fogok követni, fröken
Ulle, a kedvéért. A viszontlátásra és jó
éjszakát!” �

Folytatása következik...

Feuerstein Azriel: 

KELJFELJANCSI

STETL a Hitközségi Híradó kulturális oldala
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Löwinger Manci szakácskönyvéből

Meglepő a könyvtár kétharmada
magyar nyelvű könyv volt. Sokszor
gazdagodott új példányokkal, amelye-
ket adományoztak nekik. A mozgó
könyvtár megjárta az egész országot,
azokat a kisvárosokat meg falvakat,
ahol nem volt könyvtár. A sofőr és a
könyvtárosnő beszéltek magyarul is,

hamarosan baráti kapcsolat alakult ki
a négy barátnő és könyvtárosok kö-
zött. Volt, aki frissen sült süteményt
hozott, másik befőttet vagy hideg téli
napokon meleg levest. Erről jut
eszembe egy másik közmondás: Üres
hasnak nem elég a szép szó. A könyv-
szeretet újabb szokást teremtett.

A könyvtár négy hetenként érkezett,
és csak két könyvet lehetett egyszerre
kölcsönözni, a négy barátnő egymás
között is cserélték a köteteket. Aki gyor-
sabban elolvasta, szólt a többieknek, aki
szintén könyv nélkül maradt, szívesen
cserélt. De ez nem automatikusan tör-
tént, mert ezek az olvasók kifinomult
irodalmi kritikusok voltak, minden dip-
loma nélkül. Mindegyiknek megvolt a
saját véleménye az író tehetségéről vagy
a tehetségtelenségéről, a főhősökről, a
nézőpontról, milyen világot teremtett,
a szerző, érdekes a téma és mit lehet ta-

nulni a regényből. Volt, aki történelmi
regényt olvasott, volt, aki a klasszikus
írókat imádta és volt, aki szerette a de-
tektívregényeket. Senki sem utasította
el az új tapasztalatokat, mindenki leg-
alább egyszer kíváncsiságból megpró-
bált olyan műfajt olvasni, amelynek
nem rajongója. 

Ezek voltak nekem az első irodalmi
leckéim. Később, ezt a szakot választot-
tam egyetemi tanulmányaimban. Kö-
szönöm a szüleimnek meg a könyvked-
velő barátnőknek, hogy ők tették le az
alapot a pár héttel ezelőtt megkapott
Ph.D. fokozathoz összehasonlító iroda-
lomban.

Az említett könyvcserélés a barátnők
között legtöbbször szombat délután,
történt mikor mindenki szabad volt.
Ilyenkor nyugodtan lehetett beszélget-
ni és mindig volt az asztalon kávé, tea
meg sütemény. Egy éve alakítottam tíz
barátnőmmel irodalmi kört. Egyszer
egy hónapban találkozunk és előre je-
lölt témáról beszélünk. Mivel üres has-
nak nem elég a szép szó, minden házi-
asszony készít a konyhája kínálnivalót.
Persze mindenki panaszkodik, hogy
ilyen találkozás után diétáznia kell, de
azért mindig elkérjük a receptet. Fi-

nom sütemények, édes meg sós kek-
szek, saláták, gyümölcsök és a múlt he-
ti találkozón leves kerülnek az asztalra.
Minden tejes vagy páros, a múltkori le-
ves receptet, amit már kétszer kipró-
báltam, szeretném megosztani kedves
olvasóimmal.

Paprikaleves
Hozzávalók: 6 jó húsos paprika, lehet

keverni piros-, sárga- meg zöldpaprikát,
1 fej hagyma és 2 gerezd fokhagyma, 1
sárgarépa, 5 pohár víz, só, bors, 1 kávé-
kanál balzsamecet, 1 evőkanál páros le-
vespor, 3 evőkanál olaj, ajánlatos olíva-
olaj, apróra vágott kapor.

Elkészítése: A paprikát kimagozzuk
és csíkokra vágjuk. Tepsiben a 2 evő-
kanál olajban megsütjük, míg a héját
könnyen le lehet szedni. 1 evőkanál
olajban megpirítjuk a hagymát és a
fokhagymát, hozzáadjuk a hámozott,
paprikát, a karikára vágott, sárgaré-
pát, vizet, sót, borsot. Mikor a víz forr,
belekeverjük a leves sport. Mikor az
összes zöldség puha hozzáadjuk a bal-
zsamecetet és bot mixerrel krémlevest
készítünk.

Tálaláskor meghintjük apróra vágott
kaporral vagy petrezselyemmel.

Ha tejes levest akarunk, tálaláskor dí-
szíthetjük pár kanál sűrű joghurttal
vagy tejföllel. 

Jó étvágyat! �
Orna Mondschein

Két közmondás és egy recept

Löwinger Manci szakácskönyvéből

Minden hónap első vasárnapján megérkezett az utcánkba a WIZO könyvtár.
WIZO angolul Women's International Zionist Organisation, illetve Nem-

zetközi Cionista Asszonyok Szervezete, a mozgó könyvtár sok örömet hozzon a
lelkes olvasóknak. Az angol közmondás: Egy jó könyv olyan, mint egy kedves lá-
togató, összefoglalja pontosan, hogy mit éreztek az olvasók, akik magyar nyelv-
területről bevándoroltak Izraelbe, de a mindennapi nehézségek miatt nem tud-
ták megtanulni a héber nyelvet, de a könyvszeretet tovább élt bennük.
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AKomáromi Zsidó Hitközség pályázatot hirdet olyan ko-
máromi és környékbeli alap- és középiskolás fiatalok-

nak – vallástól függetlenül, – akik érdeklődnek a helytör-
ténet iránt és szeretnék megismerni a komáromi zsidóság
múltját, önállóan kutatni a város történetének ezt a részét.

A foglalkozásokra hétköznap délutánonként kerül sor
2015. február-június közt. A programot a Komáromi Zsidó
Hitközség által felkért szakemberek vezetik. Jelentkezés és
bővebb információk a kile@menhaz.sk címen.

Postai cím: Židovská náboženská obec v Komárne
Eötvös utca 15, 94501 Komárno, Slovakia
A program a Balassi Intézet anyagi támogatásával jöhet létre. �

Averseny célja az épített környezet zsidó emlékeinek be-
mutatása- temetők, zsinagógák, rituális fürdők stb.

A Komáromi Zsidó Hitközség a 2014-ben sikeresen lebo-
nyolított első évfolyam után tanulmányi versenyt hirdet
minden érdeklődő számára.

Korosztályok:
– gyermekek 15 éves korig
– középiskolai tanulók (érettségiig)
– egyetemi hallgatók
– felnőtt – 120 éves korig

Kategóriák:
– fénykép
– vers
– novella, esszé
– rajz, festmény, grafika, szobor, kollázs, plakát
– rövidfilm

Téma:
– a zsidó közösségek fellelhető emlékei településünkön

egykor és ma – temetők, zsinagógák, rituális fürdők, kö-
zösségi terek, jelképek

Időpontok:
A versenyművek beadási határideje: 2015. április 30.
A díjátadásra 2015. június 14-én kerül sor.

A pályaművek magyarul és szlovákul is beadhatók. A dí-
jazott művek megjelennek a Hitközségi Híradóban és ki-
állításra kerülnek a Menházban.

A nyertesek nyereményben részesülnek. A pályaműveket
szakmai zsűri értékeli. A tanulmányi verseny a Balassi Bálint
Intézet támogatásával jön létre.

Kérdéseiket a kile@menhaz.sk címen várjuk. A pálya-
műveket papír alapon 1 példányban és elektronikus úton
a kile@menhaz.sk címre kérjük eljuttatni. Konzultációs le-
hetőséget biztosítunk elérhetőségeinken.

Postai cím: Židovská náboženská obec v Komárne
„Pályázat”, Eötvös utca 15, 94501 Komárno, Slovakia �

Program Bátorkeszin
Karácsony előtt Bátorkeszin a helyi alapítvány munkatársai Zsok Gizella vezetésével a község három, egykor jelentős

egyházának ünnepi szokásait mutatták be. A Holokauszt előtt itt élt zsidóság emlékére tablókon ismertették a bá-
torkeszi zsidóság történetét és egy „chanukai asztalt” is terítettek a KZSH segítségével. �

A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod
Magyar nyelvű helytörténeti verseny II. évfolyam

Schnitzer Ármin Akadémia – helytörténeti
kutató szakkör a komáromi zsidóság nyomában

Pinchas leb Frieden Oktatási Forrástár
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Štyri štangle kóšer
salámy

Pred pár dňami mi na stole zazvonil telefón, volal ma je-
den pán z Viedne, predstavil sa a povedal, že sa volá Ber-

nat Ainhorn a v luachu našiel telefónne číslo našej ŽNO.
Žiaľ, vtedy som nemal čas sa s ním rozprávať, pretože som
išiel na jednu poradu. Povedal som mu, nech sa porozpráva
s mojou mamičkou, ktorá ho oboznámila s našou komuni-
tou. Za niekoľko dní zazvonil telefón môjho otecka, ktoré-
mu, ako neskôr vysvitlo, volal niekto z Viedne, kto pracuje v
kóšer mäsiarstve pána Ainhorna, a je z Komárna. Povedal, že
nám priniesol balík. Bol piatok, už sa blížil šabat, keď nám
odovzdal darček, štyri štangle kóšer salámy, ktoré sme po-
tom rozdelili medzi členmi našej kile. Pán nám ešte povedal,
že už aj predtým priniesol darček jednému chorému súve-
racovi z našej komunity. Po šabate sme sa poďakovali za
darček. Pán Ainhorn nám sľúbil, že nás prekvapí darčekom
na Chanuku. Ďakujeme! �

Musíš sa zaoberať skúmaním minulosti a jej
dedičstvom – II. ročník súťaže o histórii mesta   

Cieľom súťaže je predstaviť židovské pamiatky – cintorí-
ny, synagógy, rituálne kúpele atď.

ŽNO v Komárne  po úspešnom prvom ročníku v roku 2014
znovu vypisuje pre záujemcov študijnú súťaž.

Vekové kategórie:
– deti do 15 rokov
– stredoškoláci (pred maturitou)
– študenti univerzity
– dospelí – do 120 rokov

Kategórie:
– fotografie
– básne
– novely, eseje
– kresby, maľby, grafika, sochy, koláž, plagáty
– krátky film

Tématika:
– pamiatky židovskej komunity nachádzajúce sa v našej ob-

ci teraz a v minulosti, cintoríny, synagógy, rituálne kúpele,
spoločenské priestory, symboly.

Termíny:
Termín podania súťažných prác: 30. apríl 2015. Predsta-

venie súťažných prác a odovzdanie cien sa uskutoční 14. jú-
na 2015. Súťažné práce môžete podať v slovenčine a v ma-
ďarčine. Odmenené práce zverejníme v našom Spravodaj-
covi a vystavíme v Menháze. Víťazi obdržia hodnotné ceny.
Práce bude hodnotiť odborná porota. Súťaž podporuje
Ústav Bálinta Balassiho (Balassi Bálint Intézet). Na vaše otáz-
ky zodpovieme na adrese kile@menhaz.sk. Súťažné práce
treba podať v 1 exemplári na papieri a aj v elektronickej for-
me na adrese kile@menhaz.sk. Možnosť konzultácie zabez-
pečíme. 

Adresa: 
Židovská náboženská obec v Komárne
„Výzva”
Eötvös utca 15 
94501 Komárno �

ŽNO v Komárne vyhlasuje súbeh – nezávisle od nábožen-
ského vyznania -  pre žiakov základných škôl a stredo-

školských študentov z Komárna a  okolia, ktorí prejavujú zá-
ujem o históriu mesta, radi by spoznali minulosť komárňan-
ských Židov a chcú samostatne skúmať históriu mesta. 

Medzi februárom a júnom roku 2015 budú vo všedné dni

poobede rozličné programy. Programy budú viesť odborní-
ci vyžiadaní členmi ŽNO.

Prihlášky a informácie si môžete vyžiadať na adrese a ki-
le@menhaz.sk. Program sa realizuje s podporou Balassiho
ústavu (Balassi Intézet). �

PT

Akadémia Ármina Schnitzera – klub histórie
mesta po stopách komárňanských Židov



3

Je dôležité spomenúť, že toto  je prvá
spolupráca medzi ŽNO Komárno a vy-
sokoškolskou inštitúciou, kde sme sa
zúčastnili už v období prípravy na po-
dujatie. Naša vďaka patrí vedúcej kan-
celárie dekana, pani ThDr. Erzsébet
Öllős. 

Sympózium otvoril dekan univerzity
Mgr. Attila Lévai. Nasledovala prednáš-
ka Prof. ThDr. Istvána Karasszona z
Teologickej fakulty Univerzity refor-
movanej cirkvy Gáspára Károlyiho, de-
kana Fakulty reformovanej teológie
Univerzity J. Selyeho s názvom Mór Bal-
lagi a Ignác Goldziher.   

Židovské – maďarské kultúrne kon-
takty, to bol názov prednášky pani Haj-
nalky Kovács Drs. z Teologickej kated-
ry Univerzity reformovanej cirkvi Gás-
pára Károlyiho. 

Konferenciu poctil svojou prítom-
nosťou predseda ÚZ ŽNO Igor Rintel,
predniesol mimoriadne zaujímavú
prednášku, ktorá vzbudila záujem:
„Zblíženie“ resp. „vzdialenie“ kresťanov
a židov na spoločnej historickej ceste.

Prorektor Prešovskej univerzity Prof.
PhDr. Peter Kónya predstavil Márka
Holländera, prvého žida v Prešove a
postoj mestskej spoločnosti. Prednáška
Dr. Hermana M. Jána z Kresťanskej
univerzity Pártium v Oradei sa zaobe-
rala Christanom Salomon Duytschom
(1734-1796), ktorý bol rabínom v No-
vom Meste nad Váhom a o ktorom vy-
dali v Holandsku teologickú prácu o je-
ho politických názoroch. 

Popoludňajší program otvoril koor-
dinátor ŽNO v Komárne Tamás Pa-
szternák krátkou prednáškou. Násled-
ne premietol dva filmy – Jedna pani z
Komárna – žena ktorá porodila svoje
dieťa v koncentračnom tábore v Kau-
feringu (dokumentárny film EDAH-u
o živote Miriam Rosenthalovej) a film
o svetovom stretnutí komárňanských
Židov.

Pedagóg pedagogickej fakulty Uni-
verzity J. Selyeho Mihály Riszovannij
mal prednášku o priateľstve hlavného
rabína Komárna Ármina Schnitzera a
biskupa zadunajskej časti Gábora Pap-

pa, na základe preloženej knihy Schnit-
zera – Židovské kultúrne obrazy z môj-
ho života – ktorú preložil M. Riszovan-
nij.  Prednáška bola pretkávaná humo-
rom a zožala úspech. Pani dr. Fritz Be-
ke Eva, ktorá sa zaoberá tiež touto té-
mou, mala niekoľko doplňujúcich my-
šlienok. 

Imre Tokics, PhD., z Vysokej školy
teológie adventistov mal prednášku s
názvom Oslava soboty v židovských a
kresťanských tradíciách. Posledná
prednáška tohto úspešného a obsažné-
ho dňa odznela od  doc. Lászlóa Ege-
resiho, PhD., ktorý prednáša na Teolo-
gickej fakulte Univerzity reformovanej
cirkvi Gáspára Károlyiho. Prednáška s
názvom Židovské slová, ktoré sa vysky-
tujú v maďarčine, poskytla mnoho no-
vých informácií.

Na záver konferencie účastníci na-
vštívili Menház, kde si prezreli spoločne
s Antonom Pasternákom a Tamásom
Paszternákom Mikromúzeum Ármina
Schnitzera a synagógu. Ďakujeme za
možnosť a veríme tomu, že táto udalosť
bola základným kameňom ďalšej úspeš-
nej spolupráce. �

PT

Kontakty medzi reformovanou cirkvou a Židmi
v maďarskej kultúre

Fakulta reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho usporiadala 27. novemb-
ra 2014 v Dôstojníckom pavilóne medzinárodnú konferenciu, na ktorej sa po-

pri poslucháčoch a pedagógoch zúčastnili aj odborníci a záujemci.

Je možné uzavrieť
mier s Arabmi?

Vnedeľu 23. novembra 2014 navštívil Menház v Komár-
ne veľvyslanec Štátu Izrael Alexander Ben-Zvi. ŽNO v

Komárne si vybralo veľmi dobrý termín návštevy. V hla-
vách ľudí je veľmi veľa otázok týkajúcich sa teroristických
útokov na nevinných židov. 

Pán veľvyslanec podal podrobnú informáciu o krokoch
odvety, ktoré spomenul premiér Netanjahu. Ben-Zvi sa vy-
jadril, že tu existuje viacej alternatív. Jedna z nich je, že zo-
silnia kontrolné body na arabsko-izraelských hraniciach,
čím sa sťaží prístup do Izraelu. Okrem toho sa pokúsia vy-
tvoriť v Izraeli taký sociálny systém, aby sa peniaze nedos-
tali do rúk tých, ktorí by neskoršie krutým spôsobom vraž-
dili židovské obyvateľstvo.

Pomohlo by docieliť mier medzi týmito dvomi národmi,
ak by na obidvoch stranách nastala zmena vlády? Toto bo-
la jedna z otázok zo strany obecenstva. Podľa veľvyslanca
by sa nič nezmenilo. Izrael sa nemôže vysporiadať  s jed-
nou krajinou, lebo skoro každý sused chce niečo iné.
Arabský svet vôbec nie je jednotný. V tom prípade, ak by
sa zmierili dve strany, tak príde tretia (arabská) strana, kto-
rá bude mať úplne iné predstavy.

A aký je kontakt medzi Izraelom a krajinami strednej
Európy? Väčšinou dobrý, odpovedal Ben-Zvi. Spomedzi tý-
chto treba vyzdvihnúť dobré vzťahy medzi Maďarskom a
Izraelom, ako aj medzi Slovenskom a Izraelom. V prípade
Čiech a Nemecka sa už vyskytujú problémy. S Čechmi
udržiaval židovský štát až do terajšej vládnej krízy veľmi
dobré kontakty.

Dóri Miklós 
(Pôvodný článok si môžete prečítať na stránke

www.zsblog.hu.)

Stretnutie poctil svojou prítomnosťou nový primátor mesta Ko-
márno Ladislav Stubendek, ktorý ubezpečil vedenie náboženskej
obce a aj pána veľvyslanca o tom, že aj naďalej bude mesto spo-
lupracovať so ŽNO. V druhej polovici programu sme premietli
film Ágnes Padlovicsovej a Milana Drozdu  o svetovom stretnutí
komárňanských Židov. Následne sme prítomných pohostili  izrael-
skými špecialitami. �

PT
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Vážení èitatelia!
Prosíme Vás, aby ste pod¾a Vašich možností podporovali programy ŽNO v
Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.

Od 1. januára 2008 môžete zasiela
 peniaze na nasledujúce  úèty (je mož-
nos
 plati
 osobne na sekretariáte, ako aj poukázanie peòazí šekom):

Poukázanie peòazí z územia SR:
26384962/0900- Slovenská sporite¾òa  alebo
10103804/5200- OTP Slovakia

Poukázanie peòazí zo zahranièia:
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno,
Slovenská republika

IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno

alebo

IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Adresa banky: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Ïakujeme!

Krátke správy
� Blíži sa koniec roka, získali sme no-
vé publikácie, k dispozícii sú v našej
knižnici.

� Vyšiel IV. zväzok Encyklopédie ŽNO
na Slovensku, kniha je v našej knižnici
Bélu Spitzera, môžete si ju prečítať.

� Zimná Makabiáda sa uskutoční 23.-
25. januára 2015 v Tatranskej Lomni-
ci. Bližšie informácie: www.uzzno.sk.

� Obdržali sme pozvánky na oslavu
sviatku Chanuky z viacerých okolitých
komunít. Sú na našej facebookovej
stránke a aj na sekretariáte.   

� Ďakujeme každému, kto sa prihlásil
na kurz hebrejčiny. Zanedlho vám za-
šleme informácie. Očakávame ďalších
záujemcov!

� V záujme zvýšenia pohodlia pri na-
šich podujatiach  sme zakúpili 5 stolov.

Žiadame Vašu podporu

Úspešné tendre
Národný kultúrny fond Maďarska podporil náš program. Za pomoci Balas-

siho ústavu pripravujeme odborný program pre mladých, ktorí prejavujú
záujem o históriu Židov. Ďakujeme! �

�

Úradné hodiny na sekretariáte
koncom roku 

Sekretariát ŽNO bude zatvorený od 23. decembra 2014 do 6. januára 2015. Od
7. januára 2015 bude kancelária otvorená a očakávame vás. �

Kóšer pečivo
Kóšer pečivo si môžete objednať na 23. januára 2015. Objednávky zo sorti-

mentu pekárne (www.koserpekseg.hu) čakáme do stredy na adrese
kile@menhaz.sk  alebo na telefónom čísle 7731-224.�

Okrúhle narodeniny Zoltána Kollára
Na novembrovom stretnutí v klube Šalom sme blahoželali členovi vedenia Zol-

tánovi Kollárovi pri príležitosti 60. narodenín, MazlTov. Bis 120! �

Prezident
prijal predsedu 
Prezident Andrej Kiska prijal v Pre-

zidentskom paláci  predsedu
Ústredného zväzu židovských nábo-
ženských obcí v Slovenskej republike
Igora Rintela 17. decembra 2014.
Hosť informoval hlavu štátu o pozícii
židovskej komunity na Slovensku. Té-
mou rozhovoru boli aj bilaterálne slo-
vensko - izraelské vzťahy, ale aj otázka
vybraných projektov Ústavu pamäti
národa. Nosnou témou stretnutia bo-
la organizácia príprav podujatí v Te-
rezíne, Prahe a v Osvienčime pri prí-
ležitosti 70. výročia oslobodenia kon-
centračného tábora Auschwitz-Birke-
nau. �

(Správa prebratá z webu
www.prezident.sk)

Blahoželáme
V Košiciach sa narodila vnučka Judity Haasovej Dorotka Mazl Tov! �
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Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou pozýva každého záujemcu
na svoje podujatie pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu vyhláseného

OSN a sviatku TuBiSvat. Miesto konania: Komárno, Útulok (Menház). Termín:
25. januára 2015, 14:30. Prednášky: Katarína Repasová (Komárňanský archív Mi-
nisterstva vnútra SR): Arizácia židovského majetku – nové informácie získané z
dokumentov komárňanského archívu. Attila Simon (Univerzita Jána Selyeho):
Maďarské časy na Hornej zemi 1938-1945 – Prvá viedeňská arbitráž a jej násled-
ky – prezentácia najnovšej knihy autora z hľadiska Židovstva. Ovocie v Klube Sha-
lom pri príležitosti sviatku TuBiSvat. Program sa uskutoční v rámci Akadémie Ár-
mina Schnitzera s podporou Národného kultúrneho fondu. �

Pamätný deň holokaustu
vyhlásený OSN a TuBiSvat

Veľvyslanec v Komárne

Klub Šalom s veľvyslancom Izraela (strana 3.)

Plánované významnejšie
programy v roku 2015

8. marca 2015, nedeľa – Purim
3.apríla 2015, piatok – sederová večera
3. mája 2015, nedeľa – Komárňanské dni
14. júna 2015, nedeľa – tryzna, spomienka na obete holokaustu
20. augusta 2015, nedeľa – Európsky deň židovskej kultúry 
13. septembra 2015, nedeľa – Erev Roš Hašana
14.-15. septembra 2015, pondelok, utorok – Roš Hašana
22. septembra 2015, utorok –  Kol Nidré
23. septembra 2015, streda – Jom Kipur

O ďalších programoch sa dočítate v nasledujúcich číslach Spravodajcu. �

100. výročie
smrti hlavného
rabína Ármina

Schnitzera 
Vdecembri tohto roku je 100. vý-

ročie úmrtia hlavného rabína Ár-
mina Schnitzera, ktorý bol 52 rokov
duchovným vodcom našej komunity.
Pochovaný je v židovskom cintoríne
nášho mesta. Naša komunita uspo-
riada pri príležitosti okrúhleho vý-
ročia niekoľko programov,  ktorými
bude spomínať na známu osobnosť
nášho mesta. �

Stretnutie
Igora Rintela
a Ladislava
Stubendeka

Po úspešnej prednáške na Univer-
zite J. Selyeho v Komárne sa

predseda ÚZ ŽNO Igor Rintel stretol
s novým primátorom mesta  Ladisla-
vom Stubendekom. Na stretnutí bol
prítomný aj predseda ŽNO v Komár-
ne Anton Pasternák. �


