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SPRAVODAJCA

Návšteva veľvyslanca 

Dňa 25. júna navštívil našu náboženskú obec veľvyslanec Nemeckej spolkovej repub-
liky v Bratislave, Joachim Bleicker (strana 2.).

Myšlienky
redaktora 

Je slnečný júlový deň a ja sedím
v jedálni medzinárodného ži-

dovského mládežníckeho tábora
v Sarvaši. Toto miesto bolo počas
dlhých desaťročí doslova mojím
druhým domovom. Množstvo let-
ných dobrodružstiev v tábore, zá-
žitky so skupinami počas rokov
pôsobenia ako madrich, neskôr
ako vedúci skupiny. Sobáš pred
piatimi rokmi na centrálnom ná-
mestí tábora. Potom prišlo nie-
koľko ďalších liet ako pomocník
rodinného tábora Camp Jichak.

Aký zvláštny je život! Teraz ma
sem na jediný deň priviedla od-
borná vedecko-osvetová spolu-
práca môjho pracoviska. Pred
chvíľou môj kolega zabával deti
atraktívnymi pokusmi. Pred ná-
vratom do Budapešti ešte prijme-
me pozvanie domácich.

Sedím tu teda v tomto známom
virvare, na hlave kipa, vďaka sku-
pinám z rôznych kútov sveta visí
vo vzduchu neopísateľná sila me-
dzinárodnej spolupatričnosti. Po
jedle zaznejú izraelské a židovské
melódie, všetci vyskakujú zo stoli-
čiek, vytvoria vláčik a krúžia po
miestnosti. Moji spolupracovníci,
ktorí sem zavítali po prvý raz, sa
nestačia diviť. Takéto niečo ešte
nezažili - päťsto židovských mla-
dých ľudí spieva a zabáva sa.

Je príjemné vidieť, že napriek
striedaniu generácií, zostáva táto
atmosféra, sila súdržnosti a tradí-
cie zachované aj pre budúce ge-
nerácie. Zatvorím oči, chcel by
som byť opäť golánom, začínajú-
cim madrichom, alebo unit head-
om, ktorý už počas obeda organi-
zuje večerný program. Z plného
hrdla spievam táborové piesne.

Nostalgická zábava trvá tridsať
minút. Na záver zaznie Birkat ha-
mazon, požehnanie po jedle - a
ja sa opäť vrátim do víru všed-
ných dní. �

Európsky deň židovskej kultúry
2018

Židovská náboženská obec v Komárne už tradične usporadúva podujatie pri
príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry. Na program je vstup voľný

pre každého záujemcu. Vstup voľný!
Miesto: Útulok – Židovské kultúrne a komunitné centrum, Komárno, Eöt-

vösa 15.
Dátum: nedeľa, 26. augusta 2018
Kontakt: www.menhaz.sk, e-mail: kile@menhaz.sk

Podrobný program:
11:00 – Prežívaj! – V rámci tejto aktivity navštívia deti i dospelí židovskú do-

mácnosť, ktorú sme na tento účel vytvorili.
Program pomocou hravých a interaktívnych prostriedkov prezentuje život súčasnej ži-

dovskej rodiny, ako aj tie podobnosti a rozdiely, ktoré sa môžu vyskytnúť medzi domác-
nosťou veriacej židovskej a nežidovskej rodiny. 

12:00 – Kóšer obed pre vopred registrovaných účastníkov (kile@menhaz.sk,
do 21. augusta 2018).

13:15 – Blížia sa vysoké sviatky – prednáška Pétera Deutscha, rabína syna-
gógy na Bethlenovom námestí v Budapešti

14:00 – Príbehy – literárne pásmo spojené s promóciami kníh
Hostia:
– Magdaléna Hrbácsek-Noszek – pedagogička Univerzity Konštantína Filo-

zofa v Nitre, prekladateľka knihy Židovská žena autorky Andrey Coddington
do maďarského jazyka

– Milan Richter, slovenský židovský básnik
– Lajos Szarka, historik  – autor knihy Denník Bösky Simon
15:45 – Odovzdanie cien Kehila
16:00 – Koncert Komorného orchestra v Komárne na pamiatku obetí II. sve-

tovej vojny. �



2

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 finančne pod-
porili: MUDr. Ivan Kolín (Košice),
Judit Giger Schwitzer (Zürich) a
anonymní darcovia. Ďakujeme!

� V lete sa nám podarilo získať zdroje
na rekonštrukciu mikve. V súčasnosti
hľadáme ďalšie možnosti. Veríme, že
rekonštrukcia rituálneho kúpeľa môže
čoskoro začať.

� Luach (kalendár) na nasledujúci ži-
dovský rok si môžete objednať na ad-
rese kile@menhaz.sk.

� Útulok privítal návštevníkov aj po-
čas letných prázdnin. Srdečne očaká-
vame každého záujemcu!

Žiadame Vašu podporu

Návšteva veľvyslanca

Dňa 25. júna navštívil našu náboženskú obec veľvyslanec Nemeckej spolkovej
republiky v Bratislave, Joachim Bleicker. Dňa martýrov v našom meste sa,

žiaľ, pre inú zaneprázdnenosť zúčastniť nemohol, ale dva týždne po podujatí sa v
Útulku stretol s vedením a členmi našej komunity. Po príjemnom rozhovore na-
vštívil synagógu, knižnicu a zapísal sa do pamätnej knihy našej komunity. Na zá-
ver programu si v rámci krátkej prechádzky pozrel budovu niekdajšej neologic-
kej a ortodoxnej synagógy. Pánovi veľvyslancovi za návštevu v mene náboženskej
obce ďakujeme. �

Z Komárna do inštitútu
pre vzdelávanie rabínov

Od 1. júla je povereným rektorom Židovskej univerzity v Budapešti dr. Károly
Vajda, docent Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. K povereniu pánovi

rektorovi v mene ŽNO v Komárne srdečne blahoželáme. �

Vysoké sviatky
v Komárne

Nedeľa, 9. septembra 2018
18:30 – Erev Roš Hašana – začiatok
5779. židovského roka, večerná mod-
litba a slávnostná večera v Útulku.

Pondelok, 10. septembra 2018
18:30 – Prvý deň Roš Hašana, obrad
tašlich, spoločné štúdium o pôvode
sviatku, slávnostný kiduš.

Utorok, 18. septembra 2018
18:30 – Kol Nidre – slávnostná mod-
litba na začiatku najväčšieho pôstu 

Streda, 19. septembra 2018
18:30 – Deň Jom Kipur – Mazkir- spo-
mienka na zosnulých, spoločné štú-
dium, havdala na rozlúčku so sviat-
kom a spoločná večera.

Oslavujte s nami! �
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Vyrastala som spolu aj s bratom vo
veľmi zložitých finančných pomeroch.
I napriek ťažkému životu sme dostali
od rodičov obaja veľkú lásku, opateru a
hlavne úctu k našim tradíciám. Už v
detstve som cítila a zažila, že sme iní.
Kým iné deti šli v nedeľu na bohosluž-
by do kostola, my s bratom sme šli do
chéderu. Doma sme dodržiavali šabat,
všetky sviatky a držali sme kóšer do-
mácnosť. Na dverách sme mali mezuzy.

Každý deň ráno sa otecko modlil.
My, deti, sme odriekali požehnanie
pred každým jedlom. Nezabudenem
na roznášanie "šlachamúnes" na Pu-
rim, na krásne séderove večery s rodič-
mi, na odriekanie "Ma Nistanu...."

Po ukončení pedagogickej fakulty
som pôsobila ako učiteľka, neskôr ria-
diteľka základnej školy. Posledné ob-
dobie som pracovala ako inšpektorka a
metodička pre základné školy. Zároveň
som bola externou spolupracovníčkou
Ministerstva školstva SR. Moje pracov-
né zaradenie som využila a začala som
realizovať úspešné projekty pre peda-
gógov so zameraním na židovskú kul-
túru, históriu a holokaust. 

Teraz som na dôchodku, ale  naďalej
sa venujem vzdelávaniu študentov a pe-
dagógov. Som mamou dvoch synov a
mám štyri vnúčatá.

Dlhé roky riadite organizáciu Zdru-
ženie Ester. Ktoré sú najdôležitejšie
úlohy tejto organizácie?

Našu činnosť sme začali už v roku
1992 najprv ako Klub židovských žien
pri ŽNO v Košiciach. Veľkú podporu
sme mali od vtedajšieho predsedu
ŽNO pána Dr.Ivana Kolína. Keďže na-
še aktivity sa rozrástli do väčších rozme-
rov, pretransformovali sme sa v roku
2000 na občianske združenie s názvom
Združenie ESTER. Stali sme sa aj jed-
nou z pobočiek Celosvetovej organizá-
cie židovských žien /ICJW/, kde pôso-
bím ako viceprezidentka organizácie.
Organizovali sme Dni židovskej kultú-
ry, koncerty, workshopy, okrúhle stoly,
výstavy konferencie. Cieľom týchto ak-
tivít bolo a je oboznámiť majoritnú spo-

ločnosť s našimi tradíciami a kultúrou,
snažiť sa o budovanie tolerantnej spo-
ločnosti bez prejavov antisemitizmu, ra-
sizmu a xenofóbie. Skvalitniť vnútorný
život našich členov v Košiciach, vytvárať
podmienky na spoločné aktivity, ktoré
nás spájajú a udržiavať si svoje tradície,
ktoré sme dostali od svojich rodičov.
Veď prečo by sme nemali zapaľovať v
podvečer šabatu sviečky, keď naše ma-
my a staré mamy to dokázali aj v kon-
centračných táboroch?

Ako vyzerá v súčasnosti židovský ži-
vot v Košiciach?

Sme druhou najväčšou obcou na Slo-
vensku. Myslím si, že sa boríme s rov-
nakými problémami ako všetky obce
na Slovensku. Nestačia iba koncerty,
workshopy okrúhle stoly  a iné aktivity,
ale je dôležité mať aj bohoslužby. Mali
by sme sa snažiť sa o to, aby napríklad
keď je "jarcajt" neboli obavy, že nebude
"minjan", na Purim sa nemôže čítať"
Megilat Ester "a že pri "mazkire" dar-
mo čakáme na desiateho. Prísť do sy-
nagógy by nemalo byť iba prejavom ná-
boženského cítenia, ale  podporou a
spolupatričnosťou k obci. V tomto ro-
ku boli voľby do predstavenstva ŽNO v
Košiciach. Boli zvolení noví, mladí, od
ktorých všetci očakávame skvalitnenie
židovského života.

Aké plány máte na najbližšie obdo-
bie?

Chceli by sme pokračovať v našich
aktivitách, najmä smerom k mladým.
Pred dvoma týždňami sme navštívili
pracovný tábor v Seredi a večer sme sa
stretli s členmi ŽNO v Galante. Bolo to
veľmi milé a príjemné posedenie v
modlitebni, aj vďaka pánovi predsedo-
vi Fahnovi. Myslíme si, že tiež by sme
mohli pokračovať v takýchto návšte-
vách v jednotlivých obciach, s cieľom
spoznávať sa a podporovať navzájom.

Naše aktivity, samozrejme, závisia od
úspešných projektov a získavania fi-
nančných prostriedkov. Rôzne nadácie
nám poskytujú finančné prostriedky a
jednou z týchto je aj Nadácia Ezra, kto-
rá nás podporuje v našich aktivitách.

V meste študujú aj izraelskí študenti.
Sú aktívni na vašich programoch?

Izraelskí študenti, ktorí sú v Koši-
ciach, sú veľkou oporou pre náš nábo-
ženský život. Duchovným v našej obci
je tiež jeden zo študentov. Za posledné
obdobie organizovali niekoľko šabato-
vých večerí aj za finančnej podpory
ŽNO v Košiciach. Združenie ESTER
má v svojom projekte úlohu skvalitniť
spoluprácu so študentmi a zorganizo-
vať ich prezentáciu na Dni národnost-
ných menšín v decembri 2018. Dúfam,
že nájdeme spoločne ešte veľa mož-
ností, ako využiť tento jedinečný po-
tenciál pre všetkých k skvalitneniu ži-
vota v obci.

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

Uvedomujem si, že už "tašlich" nebu-
de v každom meste, tiež nebudú ži-
dovské školy, nebudú plné ani modli-
tebne a synagógy na šabat, ale snáď by
stačilo, aby sme sa vzájomne rešpekto-
vali, prejavovali úctu jeden k druhému
a snažili sa naše deti a vnúčatá viesť k
láske k tradíciám. Źidovská komunita
na Slovensku mala vždy svoje miesto v
spoločnosti a dúfam, že tomu bude aj
do budúcna, samozrejme, závisí to od
nás všetkých.

Ak porovnám prvé Maccabi, ktorých
sa zúčastnilo len niekoľko desiatok čle-
nov obcí zo Slovenska, dnes je účasť
viac ako 200, tak to je tiež veľavravný
ukazovateľ pre budúcnosť. Dôležité je,
že sa realizujú detské kluby, tábory, jed-
notlivé obce sa snažia vyvíjať zaujímavé
aktivity. Sme v situácii, kde nemôžeme
žiť tak, ako sa hovorí: "Kde sú dvaja ži-
dia, musia byť tri synagógy."

Motto, ktorým sa riadi Združenie ES-
TER, je snáď výstižné aj pre našu ko-
munitu na Slovensku:

Pamätať minulosť,
žiť prítomnosť 
a veriť v budúcnosť. �

Pamätať si minulosť, žiť prítomnosť a veriť
v budúcnosť – rozhovor s Martou Győriovou

Narodila som sa po vojne ako prvé dieťa rodičov, ktorí obaja prežili koncen-
tračný tábor Auschwitz, kde prišli o svoje rodiny vrátane svojich partnerov a

detí. Po oslobodení koncentračného tábora sa stretli v Košiciach a založili novú
rodinu. Obaja moji rodičia boli veľmi pobožní. Mamička nosila so začiatku aj pa-
rochňu a striktne sme dodržiavali všetky židovské tradície. 
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Vďaka tolerantnej atmosfére a hos-
podárskej prosperite si židovská komu-
nita už okolo roku 1825 postavila v
meste prvú synagógu. Pôvodný objekt
časom zjavne kapacitne nepostačoval a
tak na pozemkoch, ktoré pravdepo-
dobne darovali zámožní Popperovci, v
rokoch 1904 až 1906 (staviteľ J. Halzl)
vyrástla stavba novej ortodoxnej syna-
gógy. Tá slúžila svojmu účelu až do
druhej svetovej vojny. Posledným se-
neckým rabínom bol Emanuel Bres-
nitz. Holokaust zdecimoval seneckú ži-
dovskú komunitu do tej miery, že po
vojne nedokázala obnoviť svoje pôso-
benie. Synagóga prešla do majetku štá-
tu, od roku 1953 slúžila ako sýpka, ne-
skôr ako sklad chemikálií a vianočných
stromčekov. Posledné desaťročia objekt
chátra a pre zlý stavebnotechnický stav
je uzatvorený. V roku 2015 synagógu
od Ústredného zväzu židovských nábo-
ženských obcí kúpil za symbolické 1 eu-
ro Bratislavský samosprávny kraj, aby ju
zrekonštruoval a vytvoril tu multifunkč-
né kultúrno-spoločenské centrum. Sy-
nagóga bola vyhlásená za národnú kul-
túrnu pamiatku v roku 1981.

Rekonštrukcia
Rekonštrukcia objektu synagógy v

Senci a výstavba novostavby Infopaviló-
nu ako zázemia pre samotnú synagógu

začala koncom mája 2018. Víťazný
uchádzač je f. SOAR, s.r.o, so sídlom v
Žiline. Celkové náklady rekonštrukcie
a novostavby vrátane sadových a terén-
nych úprav sú 1 584 091,92 € s DPH. Fi-
nančné zdroje sú zabezpečené z roz-
počtu BSK. Celková doba výstavby je
stanovená do dvoch rokov od podpísa-
nia a zverejnenia zmluvy o dielo.

Rekonštrukcia objektu synagógy  je
riešená ako bezbariérová, a to pomo-
cou nástupnej rampy pred hlavným
vchodom a tiež výťahom a spojovacou
chodbou medzi objektom synagógy a
Infopavilónu. Rekonštrukcia objektu
synagógy a zásahy do objektu sú kon-
trolované  podmienkami KPU /Krajský
pamiatkový úrad/ so zachovaním všet-
kých konštrukcii, ktoré sú ešte staticky
vyhovujúce. Pri archeologickom výsku-
me, ktorý bol vykonaný pred samotnou
rekonštrukciou, boli objavené pozo-
statky starých rituálnych kúpeľov – mik-
ve a fragmenty zo zostatkov budú
umiestnené v časti záhrady.

Budúci účel využitia – Synagóga ako
multifunkčné centrum kultúry

Expozícia dejín židovskej kultúry brati-
slavského regiónu

Na ženských galériách plánuje Brati-
slavský samosprávny kraj umiestniť

dlhodobú expozíciu dejín židovskej
kultúry bratislavského regiónu a spolu-
pracovať na nej so špičkovými fondový-
mi inštitúciami doma i v zahraničí. Am-
bíciou takto koncipovanej výstavy s ce-
lo-regionálnym obsahom je vytvoriť zo
synagógy novú destináciu prezentujúcu
bohaté židovské kultúrne dedičstvo ná-
šho regiónu, ktorá by mala potenciál
prilákať do Senca nielen obyvateľov
BSK, ale i jeho návštevníkov z celého
Slovenska a bezprostredného prihrani-
čia (Rakúsko, Maďarsko).

Multifunkčné centrum kultúry
V samotnom objekte synagógy plá-

nuje BSK vytvoriť multifunkčné cen-
trum kultúry, slúžiace tak miestnej ko-
munite mesta Senec, ako i celému re-
giónu. V spolupráci s mestskými kul-
túrnymi inštitúciami a seneckou komu-
nitou tu bude prebiehať celoročný pro-
gram: koncerty, výstavy, divadelné
predstavenia, prednášky, konferencie,
workshopy, festivaly. Ambíciou drama-
turgie je sanovať tak potreby lokálnej
komunity, ktorej chýba multifunkčný
moderný priestor pre rozvoj kultúrnej
ponuky v meste Senec, však zároveň vy-
budovať nový kultúrny bod pre celý re-
gión, vyznačujúci sa kvalitným progra-
mom a progresívnou dramaturgiou. Sy-
nagóga by chcela nadviazať na multiet-
nickú a otvorenú historickú stopu mes-
ta Senec a stať sa miestom kultúry, dia-
lógu, občianskych hodnôt a progresív-
neho rozvoja metropolitnej kultúry. �

Veronika Beňadiková, 
vedúca oddelenia masmediálnej

komunikácie

Obnovujú synagógu v Senci 

Obyvateľstvo Senca bolo národnostne zmiešané (Nemci, Maďari, Slováci),
vďaka čomu bol Senec už na prelome osemnásteho a devätnásteho storočia

otvoreným mestom a usídlilo sa v ňom viacero židovských rodín. Začiatkom de-
vätnásteho storočia sa Židia podieľali na celkovom počte obyvateľov piatimi a v
tretine dvadsiateho storočia až deviatimi percentami. 

Vyčistený cintorín
v Štúrove

Židovský cintorín v Štúrove, ktorý bol po dlhé de-
saťročia zanedbávaný a zarástol burinou a krovím, zí-

skal pred niekoľkými rokmi vďaka Kultúrnemu spolku
Štúrovo a okolie opäť pekný vzhľad. Spomínaný spolok
sa dodnes o cintorín pravidelne stará. Vďaka práci dob-
rovoľníkov a finančnej podpory mesta zmizlo husté kro-
vie, zrekonštruovali stenu cintorína a kamenár Juraj Sin-
dár za priateľskú cenu opravil väčšinu zrútených ná-
hrobkov.

V júli tohto roku mohli vďaka občianskej zbierke rekon-
štrukčné práce pokračovať. Náhrobný kameň Adolfa Haá-
ra, niekdajšieho predsedu spolku Chevra Kadiša, ktorý ce-
lé roky ležal rozlámaný, je opäť na svojom pôvodnom
mieste. Rekonštrukciu vykonala štúrovská firma Assaizol,

ktorá disponuje technikou potrebnou k manipulácii s ťaž-
kými mramorovými monolitmi.

Bola zrekonštruovaná aj časť chodníka a niekoľko ďal-
ších náhrobných kameňov poškodených zvaleným stro-
mom. Náklady rekonštrukčných prác uhradili potomkovia
občanov pochovaných na cintoríne.

Vďaka programu verejných prác mestského úradu a fi-
nančnej podpore Ústredného zväzu židovských nábožen-
ských obcí v Slovenskej republike cintorín priebežne kosia
a vytínajú krovie.

Rekonštrukcia cintorína je dobrým príkladom toho, že
aj v meste, v ktorom nefunguje židovská náboženská obec,
možno vďaka občianskej súdržnosti a finančnej podpore
samosprávy zachovať a navštevovať židovské pamiatky na
našom území. �
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