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SPRAVODAJCA

V Tešedíkove znelo Pamätajme 

Na kúsku zeme, ktorí je pre Židov posvätný, vznikol vďaka iniciatíve miestnych ľu-
dí dobrej vôle dôstojný pamätník obetiam holokaustu, ktorí boli odvlečení zo svoj-
ho domova do táborov smrti. (strana 3.)

Myšlienky
redaktora 

Dvadsaťosem rokov po nežnej
revolúcii môžeme právom

predpokladať, že každý, kto sa
chcel vrátiť na miesta, kedysi
uzatvorené železnou oponou,
tak už urobil – navštívil svoje rod-
né mesto, vyhľadal svoje tunajšie
korene. Situácia však nie je taká
jednoduchá. Takmer každý me-
siac dostávame elektronické listy
– najmä z Izraela – v ktorých
nám naši súverci pochádzajúci z
Komárna oznamujú, že nás za-
krátko navštívia.

Takéto stretnutia sú vždy ra-
dostné. Po prvýkrát privítať nie-
koho, kto pred sedemdesiatimi
rokmi uzrel svetlo sveta v našom
meste a kto sa potom po nie-
koľkých mesiacoch či rokoch so
svojou rodinou usadil v Svätej ze-
mi. Tieto okamihy prežívajú naši
hostia spolu s nami so slzami v
očiach; nájsť to-ktoré meno v po-
vojnovej matrike, objaviť blíz-
kych či vzdialených príbuzných v
archíve, položiť kameň na hrob
predkov. Nedávno si jeden taký-
to návštevník zaspomínal na svo-
je prvé krôčiky, ktoré urobil v
Ulici biskupa Királya a na Klap-
kovom námestí sa v myšlienkach
vrátil do obchodíka s cukrovin-
kami svojho príbuzného.

Ešte stále nie je neskoro vy-
brať sa k nám, navštíviť naše
mesto a novým kamienkom mo-
zaiky prispieť do zbierky Mikro-
múzea Ármina Schnitzera. Za-
chovať tým ďalšie stopy slávnej
minulosti Židovskej nábožen-
skej obce v Komárne. �

PA

Chanuka s Ferencom Jávorim
a Tamásom Dunaim v Útulku

Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou každého srdečne pozýva
na slávnosť svetiel, ktorá sa uskutoční dňa 17. decembra 2017 o 14. hodine v

Útulku.
Program: 
– Krčmové piesne z Odesy – koncert Ferenca Jávoriho a Tamása Dunaiho
– Program študentov Gymnázia Jánosa Selyeho – účastníkov Medzinárodnej

súťaže v prednese poézie a prózy Alberta Kardosa
– Slávnostné zapálenie sviečok
Pre deti máme pripravené prekvapenie! Podujatie sa uskutoční s finančnou

podporou mesta Komárno, Nadácie Gábora Bethlena a Úradu vlády Slovenskej
republiky – Programu podpory menšinových kultúr 2017. Oslavujte s nami! �

Sviatok Chanuka

Chanuka začína v tomto roku v utorok 12. decembra zapálením prvej sviečky.
Poslednú sviečku (ôsmu) budeme zapaľovať tiež v utorok, 19. decembra.

Sviatok končí v stredu, 20. decembra západom slnka. Podrobný príspevok o sviat-
ku Chanuka si môžete prečítať v našom decembrovom čísle. �

Možnosť objednať si
chanukové sviečky

ŽNO v Komárne aj v tomto roku zabezpečí pre každého záujemcu chanukové
sviečky. Vaše objednávky očakávame do 1. decembra na e-mailovej adrese ki-

le@menhaz.sk, alebo na telefónnom čísle 7731-224. �
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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 zasielaP peniaze na nasledujúce  úèty (je mož-
nosP platiP 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
� ŽNO v Komárne, vydávanie Spra-
vodajcu a Klub Šalom podporili: Sara
Hassan Cohen (Izrael) a anonymní
darcovia. Ďakujeme!

� Zo zdrojov získaných vďaka úspeš-
nému projektu sme redakcii Spravo-
dajcu zakúpili nový fotoaparát. V na-
sledujúcich číslach nášho periodika
sa objavia snímky zhotovené už touto
novou pracovnou pomôckou.

� V spolupráci s Maďarským židov-
ským múzeom a archívom v Budapeš-
ti rozbiehame v rámci programu Eu-
rópa pre občanov nový veľkolepý pro-
jekt, zameraný na zdokumentovanie
osudov deportovaných z Komárna a
okolia.

� S finančnou podporou Nitrianske-
ho samosprávneho kraja uzrie zakrát-
ko svetlo sveta náš nový propagačný
materiál a mobilná výstava o komár-
ňanskom rituálnom kúpeli, mikve.

� Židovský kalendár luach na rok
5778 si naďalej môžete vyžiadať na sek-
retariáte.

Žiadame Vašu podporu �

ŽNO v Komárne opäť pomáha
bezdomovcom

Podobne ako v uplynulých rokoch, naša náboženská obec sa aj v tomto roku
zapojí do zimnej starostlivosti o bezdomovcov. Koordinátorom tejto práce je

dobrovoľník Zoltán Kollár. Rokovania na mestskom úrade sa okrem organizáto-
ra zúčastnil aj predseda ŽNO Anton Pasternák. �

Nové vzdelávacie videá každý
týždeň: MACHAR – učme sa

spoločne o židovstve 

Vrámci online vzdelávacieho programu nájdete na našej webovej stránke kaž-
dú stredu nové filmy. Registrovaní užívatelia nájdu vzdelávacie materiály všet-

kých semestrov na nasledujúcom linku: http://kehreg.com/machar/. �

Gábor Presser v Útulku

Vnedeľu, 22. októbra sme v
Útulku privítali milého hosťa,

Gábora Pressera, ktorý prišiel me-
dzi nás aj so svojimi priateľmi. Po
návšteve synagógy a mikromúzea
sme si s naším vzácnym hosťom
veselo podiškurovali. Na snímke
Gábor Presser s priateľmi a Zoltá-
nom Kollárom. �  

(Foto: Judita Haasová)

Dňa 17. decembra 2017 o 14.00
hodine v Útulku krčmové pies-

ne z Odesy – koncert Ferenca Jávo-
riho a Tamása Dunaiho.
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SUKOT 5778
v Dunajskej Strede

Sviatok stánkov, Sukot, sme na dvore náboženskej obce
v Dunajskej Strede oslávili 5. októbra 2017. Vo vyzdo-

benom stane čakali na prítomných charakteristické jedlá a
nápoje tohto sviatku.

V prípravách nám pomáhali naši milí hostia z Izraela –
dvaja rabíni so svojimi deťmi. Okrem členov našej nábožen-
skej obce sa na oslave zúčastnili aj priatelia, známi, mnoho
škôlkarov a školákov. Prišli medzi náš aj milí hostia zo su-
sedných náboženských obcí – z Győru, Komárna, Nitry, Ga-

lanty, Šale a Bratislavy. Prítomných privítal člen vedenia na-
šej náboženskej obce Tibor Kornfeld, potom sa slova ujal ra-
bín z Izraela, ktorý nám porozprával o samotnom sviatku.
Zaspievali nám izraelské deti a dostalo sa mi tej cti, že som
mal prednášku o význame tohto sviatku. 

Potom mal každý možnosť predniesť príslušné požehnanie
so sviatočnými ratolesťami a nasledovalo „šmúzovanie” až do
večera. 

Verím, že sa naši hostia cítili medzi nami dobre a touto
cestou im ďakujem za to, že nás poctili svojou návštevou. Zá-
verom nám všetkým želám, aby sme sa v budúcnosti mohli
zúčastniť ešte na mnohých podobných stretnutiach. �

Tibor Feldmár

Bol horúci 14. augustový deň tohto roka, keď sa na piet-
nom mieste posledného odpočinku tešedíkovských Ži-

dov zhromaždili obyvatelia obce, jej čelní predstavitelia,
vzácni hostia zblízka i zďaleka, aby sa stali svedkami ne-
všednej udalosti. Na kúsku zeme, ktorí je pre Židov pos-
vätný, vznikol vďaka iniciatíve miestnych ľudí dobrej vôle
dôstojný pamätník obetiam holokaustu, ktorí boli odvle-
čení zo svojho domova do táborov smrti.

Malá obec, s pôvodným názvom Pered, bola oddávna sú-
časťou Rakúsko-uhorskej monarchie. Aj Židia tu žili od  ne-
pamäti. Rozvíjala sa tu prosperujúca židovská komunita so
synagógou, mikvou, mohelom, šojchetom, cintorínom. Ži-
dovské rodiny tu pracovali, radovali sa aj smútili, rovnako
ako ich nežidovskí susedia, s ktorými mali vždy dobré vzťahy.
Veď sa vzájomne potrebovali. Pred vojnou tu žilo asi 150 ži-
dovských občanov, prežil z nich iba zlomok, 117 z nich sa
domov nevrátilo.  

Hoci židovský cintorín v Perede prežil vojnu nepoškode-
ný, komunistická vláda sa v 80. rokoch rozhodla premeniť
ho na park. Náhrobky boli odstránené kvôli vytvoreniu otvo-
reného priestoru, len niekoľko náhrobných kameňov zosta-
lo pozdĺž zadnej steny ako pripomienka toho, čo bolo pred-
tým,  väčšina kameňov bola použitá v stavebníctve. 

„Počas návštev  Slovenska som pravidelne navštevoval Pe-
red a hlavne cintorín, ako to káže naša viera”, hovorí Ale-
xander Goldstein, rodák z tejto obce, ktorý sa tu nielen na-
rodil, vyrastal, ale doteraz má pevné spojenie so svojím rodi-
skom, napriek tomu, že  už od roku 1985 žije s rodinou v
Chicagu, a pokračuje: “Pred niekoľkými rokmi ma pri takej-
to príležitosti vyhľadal pán Ladislav Darázs, člen občianske-
ho združenia Pered Polgári Társulás a oboznámil ma s úmy-
slom združenia, postaviť v obci pamätník holokaustu pre ži-
dovských martýrov, ktorí zahynuli v období šoa. Bol som veľ-
mi milo prekvapený a hneď som ho uistil o svojej podpore.
Pamätník mal vyrásť na mieste bývalého cintorína, ku ktoré-
mu mám osobitý vzťah”, vyznáva sa Alexander. 

Zámer sa vďaka dobrým ľuďom a neskutočnému úsiliu po-
daril. Patrí im za to veľká vďaka a uznanie! Na úzkom páse
zeme čnejú do výšky zvyšky náhrobných kameňov, na čelnej
strane stojí dôstojný pamätník s menami obetí. “Bolo mi
cťou stáť tu, zároveň to bol pocit radosti aj smútku”, hovorí
Šaňo, ako ho tu poznajú, „a počúvať príhovory vzácnych hos-
tí, vidieť oči domácich obyvateľov, mojich bývalých susedov.
Okrem predstaviteľov obce a členov občianskeho združenia,
tu vzdala úctu obetiam delegácia veľvyslanectva Štátu Izrael,

Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, pred-
stavitelia kresťanských cirkví, okolitých židovských nábožen-
ských obcí, novinári…Zneli kruté slová histórie, mená, čísla,
spomienky. Ale zároveň aj hlas proti všetkému zlu vo svete a
viera v to, že sa takéto zverstvá už nikdy nebudú opakovať!
To je memento pre budúce generácie. Spomienky a vzdelá-
vanie je kľúčovým nástrojom, aby holokaust nebol zabudnu-
tý. Znela clivá melódia modlitby El male rachamim i kadiš,
ktorí odriekali židovskí muži, prítomní na tryzne. „Martýri z
našej obce už nie sú len štatistikou, ale majú svoje mená, zve-
čenené v kameni. Veď na koho sa spomína, ten ostáva žiť na-
veky“, dodáva so slzou dojatia v oku Alexander Goldstein.
Neboli to jediné slzy, ktoré sa blysli v očiach prítomných. Za-
chor! Pamätaj!

Katarína Potoková

Zo slávnostného príhovoru Alexandra Goldsteina
Vážení priatelia! K Tešedíkovu a Tešedíkovčanom ma viaže veľa

milých spomienok a príbehov. Tie sa postupom času stali nezabud-
nuteľnou pamiatkou. Som veľmi rád, že ste prišli v takom hojnom
počte, aby ste boli súčasťou tejto historickej udalosti. Tento mesiac,
podľa židovského kalendára mesiac elul, je mesiacom spomínania.
Vtedy je zvykom navštevovať na cintorínoch hroby našich príbuz-
ných. A dnes sme aj my prišli, dodržiavajúc starodávny zvyk, aby
sme s úctou spomínali na našich zosnulých. Rád by som sa s vami
podelil o niektoré myšlienky rabína lorda Jonathana Sacksa. Prečo je
v dnešnom sekulárnom svete dôležitá viera? Pokúsme sa hľadať od-
povede na tri otázky, ktoré si počas života opakovane kladieme: Kto
som? Prečo som tu? Ako žijem? Musíme oddeliť naše spomienky od
histórie. História, to sú príbehy niekoho iného. Spomienky, to je mo-
ja vlastná história. To znamená, odkiaľ som prišiel a kam patrím.
História zodpovie otázku: Čo sa stalo? A naše spomienky zas pove-
dia: Tak kto som vlastne? Nespomíname kvôli pomste. Ako povedal
Mojžiš, pamätaj na minulosť, ale nestaň sa otrokom  spomienok!
Premeň spomienky na požehnanie, a nie na kliatbu, nech sú zdro-
jom nádeje, a nie poníženia! Tí, ktorí prežili holocaust, do dnešných
dní zdieľajú svoje spomienky mladým ľuďom, ale nie kvôli pomste,
práve naopak: aby ich učili vzájomnej tolerancii a skutočným hod-
notám. Prvá kniha Mojžišova, Genesis, teda Kniha stvorenia, nám
dáva ponaučenie do budúcnosti: Najväčším darom, ktorý môžeme
odovzdať našim deťom, je vedomie toho, odkiaľ sme prišli a za čo
sme bojovali. Pamätajme na to, že slobodu, ľudskú dôstojnosť sme
získali iba za cenu bojov. Bez vedomej ostražitosti však nemôžu byť
trvalé. Spoločnosť bez pamäte je taká, ako cestovanie bez mapy. Ľah-
ko možno zablúdiť…�

V Tešedíkove znelo Pamätajme – Zachor!
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Ako vyzerá v súčasnosti židovský život v
Bratislave?

Niečo som už naznačil v predošlých
odpovediach. Aktuálne má naša Obec
vyše 500 členov a zastrešuje rôzne záuj-
mové kluby a aktivity. Náboženský život
sa obmedzuje predovšetkým na jedinú
zachovanú synagógu na Heydukovej
ulici. Jedným z garantov kontinuity toh-
to života je osoba nášho hlavného rabí-
na, pána Barucha Myersa. V posled-
ných rokov rozvíja rôzne hodnotné ak-
tivity aj pán rabín Kapustin. Tieto sa
však stále dejú pod hlavičkou ÚZ ŽNO,
mimo priestorov nášho Komunitného
centra, čo je neštandardné a je to z
môjho pohľadu veľká škoda.  O bez-
pečnostných rizikách takéhoto delenia
ani nehovorím. Keďže si aktivity pána
Kapustina v prospech členov našej Ob-
ce veľmi ceníme, verím, že sa nám po-
darí v budúcnosti presvedčiť vedenie
ÚZ ŽNO, aby sa tieto konali tam, kde
aktivity pre členov Obce patria, teda v
Komunitnom centre našej Obce.

Aké vzťahy máte s ostatnými obcami
v regióne?

Tu vidím veľké nedostatky. Aj keď je
bratislavská ŽNO najväčšia na Slo-
vensku, spolupráca v podobe spoloč-
ných aktivít pre našich členov všet-
kých vekových kategórií, vnímam ako
prirodzenú samozrejmosť a nutnosť.
Pevne verím, že sa nám postupne v
spolupráci s vedením obcí v Komár-
ne, Dunajskej Strede, Galante, v No-
vých Zámkoch, ale aj iných ŽNO po-
darí pripraviť spoločné aktivity. Nevi-
dím dôvod, prečo by ľudia z Komárna
nemohli prísť na našu oslavu Chanu-
ky, alebo iných sviatkov, alebo zúčast-
niť sa na spoločenských podujatiach.
Ako veľmi dôležitú vidím  spoluprácu
pri zabezpečení kvality náboženského
života a bezpečnosti našich členov. Je
to však proces, ktorému budú pred-
chádzať stretnutia vedenia našich ob-
cí. Určite takéto budem v najbližšej
dobe iniciovať a verím, že sa výsledky
skoro dostavia.

Ako vidíte budúcnosť židovskej ko-
munity na Slovensku? Aké sú vaše vízie
ohľadne menších miest?

Táto otázka je mi kladená často, čo
je prirodzené. Odpoveď ale nie je ľah-

ká a určite nie jednoznačná... O počet
členov sa paradoxne až tak nebojím.
Obavu skôr mám o zachovanie židov-
ského ducha, resp. charakteru našej
komunity.

V tejto súvislosti treba zdôrazniť aj
to, že Židovská náboženská obec nie
je kultúrna alebo spoločenská orga-
nizácia. Už na základe svojho názvu a
registrovaného štatútu je to cirkevná
inštitúcia, ktorá vytvára platformu
pre náboženské, ale prirodzene aj
kultúrne a spoločenské vyžitie svojich
členov. Zjednodušene povedané, vy-

tvára predpoklad pre to, čo nazývame
„Jidischkeit“. Definovanie našej iden-
tity sa pritom nesmie primárne diať
cez prekonané utrpenie holokaustu a
už vonkoncom nie cez hľadanie neja-
kých umelých novotvarov, ale stava-
ním na nám vlastných zákonoch a tra-
díciách, ktoré našu identitu kreovali
po celé naše dejiny. Tento základ vie
mať veľmi modernú podobu bez to-
ho, aby sme stratili zo zreteľa ten
správny smer.

Podľa aktuálnych štatistík len 11%
európskych komunít prezentovalo v
minulých rokoch nárast počtu svojich
členov. Keď sa nám podarí pripraviť
atraktívnu agendu, neprepadnúť vnú-
torným rozkolom a predovšetkým jas-
ne zadefinovať uvedený židovský cha-

rakter, verím, že môže slovenská ži-
dovská komunita rásť a rozvíjať sa.

Aj keď hypotetická demografia nie
je dobrým vodidlom, dovolím si malú
ilustráciu, prirodzene na príklade na-
šej Obce. Odhadujeme, že v Bratislave
žije mimo komunitu minimálne 100
potenciálnych členov v produktívnom
veku. Popri tomto „potenciáli rastu“
bude zásadná tiež veľakrát spomenutá
schopnosť našej komunity pritiahnuť
mladú generáciu dnešných stredo-  a
vysokoškolákov, ktorých rodičia, resp.
starí rodičia už členmi Obce sú. Pre
zatraktívnenie Obce nám však aktuál-
ne chýba hlavne nadšenie, spontán-
nosť a predovšetkým prirodzená súná-
ležitosť, ktorá bola tak príznačná pre
porevolučné obdobie. Máme veľa
skvelých a aktívnych klubov, ale skoro
žiadne spoločné, t.j. všečlenské aktivi-
ty, akým boli napríklad legendárne
Fóra, alebo „Púrimové plesy“, ktoré
však v závere už, žiaľ, stratili pôvodný
židovský nádych... O úplne kľučových
aktivitách, ktorými sú pravidelné B-ho-
služby, až na výnimku Veľkých sviat-
kov, ani nehovorím.

Sme však zďaleka najväčšia židovská
komunita na území Slovenska. Čo je
ale podstatné, ako snáď jediná židovská
komunita na Slovensku, disponujeme
aj druho- a treťogeneračným potenciá-
lom na zachovanie nádeje pre konti-
nuitu židovského života v budúcnosti.
Ináč povedané, keď v najbližších 20˗30
rokoch nepríde k nejakej dnes ťažko
predvídateľnej udalosti, alebo organi-
zovanej imigračnej vlne, bude tradičný
židovský život obmedzený skoro vý-
hradne na naše hlavné mesto. Otázka
je, ako bude tento život vyzerať? 

Predpokladom pre zachovanie ži-
dovstva v Bratislave, a tým pochopiteľ-
ne aj na Slovensku, je prirodzene jed-
notnosť našej komunity, daná rešpek-
tovaním pravidiel profesionality vo
veciach riadenia a správy, ale predo-
všetkým neochvejnosťou pri dodržia-
vaní tých zásadných pravidiel, tvoria-
cich základ našej židovskej identity!
Akákoľvek alternatíva uvedeného pri-
rodzene ústi do zlyhania celistvosti ko-
munity a jej identity ako takej. Tento
trend by de facto predznamenal agó-
niu slovenského židovstva, a to ne-
chceme predsa dopustiť! �

ŽNO Bratislava má nového predsedu
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