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SPRAVODAJCA

Purim v Komárne

Purim je jedným z mála radostných židovských sviatkov, pripomíname si ním zázrač-
nú záchranu nášho národa. (strana 3.)

Myšlienky
redaktora 

Srýchlo sa približujúcou štyrid-
siatkou na krku sa človek len

čuduje: zase uplynul ďalší rok, za-
krátko budeme opäť chrúmať
maces pri príležitosti Pesachu.
Opäť zájdeme do kancelárie, aby
sme si domov vzali vopred objed-
nané víno, maces a macesovú
múku. Komunita zasadne k spo-
ločnému sederu, pripravujeme
macesové gule, do kávy či do ka-
kaa nadrobíme nekysnutý chlieb.

Vynárajú sa spomienky na na-
šich prarodičov, na tradície, na
domáce i komunitné oslavy. Kým
tu sme, a rozprávame príbeh
exodu z egyptského otroctva, za-
chovávame aj naše tradície. Ne-
dopustíme, aby zapadli prachom
zabudnutia príbehy o spoloč-
nom pečení macesov a o pesa-
chových nádobách, ktoré sme
uchovávali na pôjde. Aj v tomto
roku myslíme na tieto blednúce
príbehy, keď z platne spadne na
tanier alebo na stôl omrvinka.
Každá takáto omrvinka je mo-
mentom, drobným príbehom z
kroniky Židovskej náboženskej
obce v Komárne. Zozbierajme
ich, porozprávajme ich svojim
blízkym a priateľom. Nedopu-
sťme, aby pesachové dobrodruž-
stvá od sútoku Dunaja a Váhu za-
padli prachom zabudnutia.

Nech tieto kúsky mozaiky skráš-
lia osemdňový sviatok 5778. židov-
ského roka! �

Koncert Eszter Bíró počas
Komárňanských dní

Počas tohtoročných Komárňanských dní sa v budove Útulku bude konať
koncert Eszter Bíró pod názvom Piesne o živote pri príležitosti 70. výročia

vzniku štátu Izrael. Podujatie sa koná v utorok, 1. mája 2018 o 14.30 hodine.
Vstup voľný, každého záujemcu srdečne očakávame. �

Lag Baomer v Dunajskej Strede

Náboženské obce regiónu aj v tomto roku spoločne oslávia sviatok Lag Ba-
omer v Dunajskej Strede. V prípade dostatočného počtu záujemcov vypra-

víme na podujatie, ktoré sa koná dňa 6. mája, autobus. Prihlásiť sa môžete do
25. apríla na adrese kile@menhaz.sk.�
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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
� Vydávanie Spravodajcu, ŽNO v Ko-
márne a Klub Šalom podporili: rodi-
na Hornová, Magda Fekete, Péter
Boček a anonymní darcovia. Ďakuje-
me!

� Vďaka finančnej podpore Nadácie
Gábora Bethlena z Budapešti bude do
konca marca zrekonštruovaný v dome
smútku pamätník obetí 1. svetovej voj-
ny jeho okolie.

� Do našej knižnice opäť pribudli
nové publikácie, srdečne očakávame
našich čitateľov.

� Predsedovia malých židovských ná-
boženských obcí sa stretli na pracov-
nej porade v Trenčíne. ŽNO v Ko-
márne na stretnutí zastupoval Anton
Pasternák.

� V marci pokračuje rekonštrukcia
Eötvösovej ulice. Prevádzka budovy
ŽNO v Komárne je naďalej nerušená.

Žiadame Vašu podporu

Stretnutie komárňanských
Židov pri príležitosti výročia

udalostí roku 1968 – 8.-10. jún

Pri príležitosti Dňa martýrov v Komárne opäť srdečne očakávame našich sú-
vercov, pochádzajúcich z nášho mesta. 

Okrem tých, ktorí prežili hrôzy holokaustu, by sme počas tohto júnového ví-
kendu radi privítali všetkých, ktorí opustili naše mesto v dôsledku udalostí roku
1968. S radosťou, samozrejme, privítame aj ich potomkov, ako aj každého záu-
jemcu. Stretnime sa v dňoch 8.-10. júna!

Prosíme vás, aby ste sa predbežne zaregistrovali do 15. februára na adrese ki-
le@menhaz.sk. �

Výstava v Tatabányi

Dňa 8. marca sa v Múzeu v Tatabányi konala vernisáž výstavy pod názvom Za-
stávky židovskej cesty životom. Bohatý materiál výstavy, pozostávajúci z foto-

grafií, vecných atribútov a dokumentov, pochádza zo Židovského múzea v Buda-
pešti, zo Židovskej náboženskej obce v Komárne a zo súkromných zbierok. 

Záujem obecenstva o exponáty výstavy vzbudila aj prednáška Zsuzsanny Toro-
nyi, riaditeľky Židovského múzea a archívu. Prítomných pozdravil zástupca mest-
skej samosprávy, i riaditeľka hostiteľského múzea, Gabriella Paál. V Tatabányi sa
výstava s podobnou tematikou konala po prvý raz – na významnom podujatí sa
zúčastnil aj konateľ Zväzu židovských náboženských obcí v Maďarsku Péter Ku-
nos, členovia Spolku priateľov múzea a početní záujemcovia. �

PZs 

Vďaka finančnej podpore Nadácie Gá-
bora Bethlena z Budapešti bude do
konca marca zrekonštruovaný v dome
smútku pamätník obetí 1. svetovej voj-
ny jeho okolie. 
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Purim v Komárne

Podľa židovského kalendára slávime sviatok Purim 14.
adara. Tento deň pripadol v tomto roku na 1. marca. V

židovských komunitách v tento deň čítajú príbeh Ester.
Purim je jedným z mála radostných židovských sviatkov,

pripomíname si ním zázračnú záchranu nášho národa. V
komárňanskom Útulku nám príbeh oživila Chana Adri,
potom David Adri prečítal tradičný text písaný na perga-
menové zvitky.

Mnohí prišli v škraboškách, maskách – aj toto, podobne
ako veselie, hudba a tradičné jedlá, patrí k Purimu. V ďalšej
časti programu sa konal vynikajúci koncert v podaní skupi-
ny Najim Klezmer, ktorej členovia sú žiaci školy Lauder v Bu-
dapešti. Veselé popoludnie sme zakončili tombolou.

Touto cestou ďakujeme každému, kto prišiel medzi nás zo
vzdialenejšieho regiónu. Veríme, že takto spoločne budeme
oslavovať ešte mnohokrát. �

PT

Zajin adar v Galante 

Vo štvrtok 22. februára 2018 sa v galantskej modlitebni
opäť konala tradičná slávnosť  tunajšej náboženskej ob-

ce,  ale aj súvercov z okolitých miest a zo zahraničia pri prí-
ležitosti Zajin adaru, t.j.  7. dňa mesiaca adar, ktorý  je dňom
narodenia a úmrtia proroka Mojžiša. Zároveň je to aj deň
chevra kadiša, ktorý je v živote galantskej komunity význam-
ným medzníkom.

Okrem spomienky na Mojžiša si Galanťania a hostia pri-
pomínajú významného rabína Telča, ktorý tu pôsobil a od-
počíva na tunajšom cintoríne.  Keď v meste prepukla moro-
vá epidémia, Židia všemožne hľadali pomoc. Keď prišli za
rabínom  Telčom, položil im  otázku, či dodržiavajú všetky
predpisy a zvyky. Vtedy si uvedomili, že bola prerušená tra-
dícia návštevy a pohostenia v každej židovskej domácnosti.
Keď ju obnovili, epidémia ustala. Odvtedy sa na Zajin adar
dodržiava zvyk, ktorý robí galantskú obec jedinečnou v ce-
lom židovskom svete.

Členovia chevra kadiša navštívili dopoludnia každú ga-

lantskú rodinu, kde ich čakalo hojné pohostenie. Následne
sa na cintoríne konalo pietne stretnutie  a popoludní  bo-
hoslužba a spoločenské posedenie v priestore modlitebne
a kultúrnej miestnosti obce. Bratislavský rabín  Baruch My-
ers predniesol príhovor, hesped, týkajúci sa tohto význam-
ného dňa. Prišli aj rodáci zo zahraničia, tento raz rodáčka
Eva Kesselmannová, rodená Müllerová z Londýna so svojimi
vnukmi, ktorí sa aktívne zapojili do modlitby a predniesli aj
príhovor. Priatelia a rodáci  privítali aj pána Jozefa Katza
z Dublinu s manželkou Renátkou, ktorý v detstve trávil veľa
času u svojho galantského strýka Izidora Katza a jeho man-
želky Edity. Pri príležitosti 7. adaru si účastníci spomienko-
vej slávnosti pripomenuli  súvercov, ktorí nás opustili v uply-
nulom roku. Na ich počesť zaznela zádušná modlitba El mo-
le  rachamim. Po oficiálnej časti slávnosti sa už medzi hosťa-
mi rozprúdila živá debata domácich a hostí, spojená s tra-
dičným pohostením: vajíčkom a žemľou zvanou „lábelli“ a ry-
bami v orechovej omáčke. �

KP 

Filmy Petra Scheinera
v Budapešti

VBudapešti, v priestoroch domu so zbierkami historic-
kých predmetov niekdajšej židovskej komunity na uli-

ci Csányi č. 5, v mestskej časti Erzsébetváros, premietli 7.
marca dva filmy Petra Scheinera a jeho manželky, našich
súvercov žijúcich v Zürichu. Podujatie zorganizovala or-
ganizácia Mazsike.

Prítomných pozdravil predseda Maďarského židovského
kultúrneho združenia Péter Kirschner. Prvý film s názvom
Naivné sny prezentuje život komárňanskej náboženskej
obce. Na premietaní sa okrem zástupcov našej komunity
zúčastnil aj primátor mesta Komárno László Stubendek,
ktorý bol aj na besede po premietnutí filmu a vyjadril v
rámci nej svoj názor. Urobili tak aj ďalší predstavitelia na-
šej komunity – Zoltán Kollár, Tamás Paszternák i Anton
Pasternák - ktorí sedeli v radoch početného obecenstva.

Druhý film hovorí o vzniku organizácie združúcej tých,
ktorí prežili hrôzy holokaustu a po vojne sa usadili vo Švaj-
čiarsku. Aj táto téma vzbudila živú diskusiu obecenstva,
ktorú viedol Szabolcs Szunyogh. �
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Aj ked som nad tým už rozmýšľala,
bola to moja rebecin z Milána, ktorá
mi navrhla, že by to bolo výborné,
hlavne kvôli vedomostiam, jazyku a
mentalite. Samozrejme, Bratislava má
rabína, ktorý hovorí výborne po slo-
vensky, ale sú viaceré typy ľudí, iné ge-
nerácie a tak ako všade, jeden či dva-
ja ľudia nemôžu zastrešiť všetko, nech
sú akokoľvek šikovní.

Ako dlho pôsobíte na Slovensku?
Na Slovensku sme už siedmy rok. Po

roku rabín Stiefel poukázal na mož-
nosť byť aktívny aj v Brne, kde sú
izraelskí študenti, vzhľadom na náš
vek, a na to, že David je sám Izrael-
čan.V Brne sme na začiatku používali
priestory komunity, ktorá nám vyšla
neuveriteľne v ústrety a neskôr sme si
prenajali vlastné  priestory, kde uspo-
radúvame šabatove večere, sviatky a
lekcie. Tak, ako aktivity tam, tak aj v
Bratislave, až na niektoré výnimky,
sponzorujeme sami, obaja pracujeme.

Aké sú vaše aktivity?
Medzi naše pravidelné akcie patria

aktivity v Brne, lekcie Tóry pre ženy v
slovenčine a v angličtine, lekcie židov-
ského náboženstva v hebrejčine pre
izraelské deti, žijúce v Bratislave. Ša-
batové a sviatočne spoločné večere v
Bratislave, dobročinný klub žien
CHAYA, ktorý som založila pred ro-
kom, kde sa stretávame a spolu zaob-
starávame napríklad kóšer jedlo pre
tých, čo im to pomôže na Pesach, pu-
rimové balíčky, finančné malé dary a
iné. Zaobstarávame religiózne pred-
mety a kóšer jedlo. Ďalšia z aktivít je
spolupráca s ÚZŹNO v organizovaní a
zabezpečení kóšer bochurov pre ma-
lé komunity na Slovensku v čase vyso-
kých sviatkov a Sukotu. Radi by sme
to rozšírili aj na Pesach. A, samozrej-
me,  zaoberáme sa aj mladými a šidu-
chmi (vekovo neobmedzené). Som v
kontakte s niekoľkými manželkami ra-
bínov a šadchaniot po celej Európe.

Ktoré komunity ste navštevovali/na-
vštívite pravidelne?

Od začiatku nášho pôsobenia na Slo-
vensku sme mali možnosť vďaka spolu-
práci s ÚZŽNO spoznať skoro všetky
komunity. Robili sme Purim v Galante,
Nových Zámkoch a Komárne, Sukot v
Nových Zámkoch, Chanuku v Trenčí-
ne atď. Všetko s kóšer jedlom a podľa
potrebných zákonov. Do komunít ako
Košice boli viackrát vyslaní naši známi
z Izraela, rabín Moše s rodinou.  Mo-
mentálne pravidelne navštevujeme
Dunajskú Stredu, kde som pred pár
mesiacmi začala učiť Tóru ženy a ne-
skôr začal David dávať hodiny halachy
a Tóry pre mužov. Dúfame, že to bude
mať úspech. Som milo prekvapená zo
záujmu žien, niečo na tom bude, keď
mudrci píšu, že ženy sú duchovne vyš-
šie než muži. Samozrejme, tá najpozi-
tívnejšia vec je, že ženy neostávajú len
pri slovách, ale aj skutkoch a dnes ich
je čoraz viac, ktoré  praktizujú aspoň
základné prikázania Tóry. Pri posled-
nej návšteve u vás zazneli aj slová, že by
sme sa mohli takto aspoň raz za mesiac
stretnúť aj v Komárne.

Ako vidíte súčasnosť a budúcnosť ži-
dovskej komunity na Slovensku?

Musím povedať, že budúcnosť ko-
munít je naozaj v ich rukách a nik ne-
môže s istotou povedať, čo sa bude
diať. Lebo nik nevie, aký obrat môže
nastať. Ked sme prišli na Slovensko,

počuli sme len negatívne predpovede
a pritom môžem povedať, že malé ko-
munity sú dnes aktívnejšie ako boli pre
7 rokmi. V Bratislave je pravidelný
minjan aj okrem šabesu a sviatkov, v
škôlke Chanie Myers je viac a viac detí.
Konajú sa kóšer svadby. V Dunajskej
Strede mali spoločný Sukot po niekoľ-
kých desiatkach rokov, Košice sú tiež
dosť aktívne. Takže je to len a len na
ľuďoch, či chcú a ostatné príde od Naj-
vyššieho, ktorý je vždy pripravený po-
môcť a asistovať. Najdôležitejšia vec je
štúdium Tóry, keď nie sú vedomosti, je
tažké  udržať niečo na základe toho, že
to robila prababka, jednu generáciu to
raz zaujímať nebude, Tóra je minulosť,
budúcnosť, ale hlavne  prítomnosť a
má čo ponúknuť každej generácii.
Druhá základná vec sú kóšer manžel-
stva medzi židmi. Tieto dve veci sú bu-
dúcnosť a garancia na rast komunít,
nech sú akokoľvek malé.

Aké sú plány do budúcnosti? Ako sa
bude rozvíjať vaša aktivita v nasledujú-
cich rokoch?

Naše plány a aktivity idú podľa potre-
by. Chceli by sme dať trošku do pohybu
mladých, čo sa zdá niekedy dosť ne-
možné, pretože mládež si myslí, že vie
všetko a to, že sú narodení ako židia,
im stačí.  Radi by sme navštívili viac ko-
munít a urobili šabaty s kóšer jedlom.
B-h má ale určite svoje plány, a tak sa
nikdy nedá veľa predpovedať a pláno-
vať. Určite je tu ešte veľa čo vylepšiť. �

PT

„Naše plány a aktivity idú podľa potreby”
Rozhovor s Dávidom a Chanou Adri 

Ja pochádzam zo Slovenska a David z Izraela, obaja sme žili v Miláne niekoľko
rokov a potom v Izraeli, každý svojim životom. David sa do Izraelu vrátil po

štúdiách v Miláne a absolvoval tam rabinistickú školu, ja Chabad seminár/ štú-
dium Tóry pre dievčatá. V Izraeli sme sa zosobášili v Bnei Brak. Niekoľko me-
siacov po svadbe sme sa presťahovali na Slovensko. 


