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SPRAVODAJCA

Navštívil nás veľvyslanec USA 

Koncom januára oslovilo našu náboženskú obec veľvyslanectvo USA v Bratislave so ži-
adosťou, že počas návštevy nášho mesta by veľvyslanec Adam Sterling rád zavítal aj
medzi nás. Náš článok na strane 3.

Myšlienky
redaktora 

Myslím na sviatok Purim, du-
chom som v Komárne, v

Útulku. V myšlienkach sa vidím
spolu s bratom niekedy koncom
90-tych rokov, v sále Zoltána Wal-
lensteina – tuším sme ju vtedy vo-
lali kultúrna sála. V škraboškách z
umelej hmoty predsedáme Klubu
Šalom. Na hlave máme klaunovské
klobúky, sálu zdobí niekoľko gir-
lánd a lampiónov. Nálada je veselá,
tí, ktorí trávia túto nedeľu s nami,
súťažia, pripravili sme aj tombolu.

Teraz tu, v Budapešti, by som
najradšej zalistoval v našom ar-
chíve a našiel článok o tomto po-
dujatí. Keďže výtlačky novín sú
doma, v Komárne, prelistujem
aspoň elektronickú knižnicu (pr-
vý ročník z roku 1996, resp. všet-
ky čísla našich novín od októbra
2006 sa nachádzajú na internete:
https://kehreg.com/hitkozsegi-
hirado-spravodaj/).

Niekoľko chuťoviek z našich
sviatkov: V roku 2008, pred de-
siatimi rokmi, sme napísali:
„Sviatok Purim v židovskom roku
5768 bol v našom meste netra-
dičný. Členovia náboženskej
obec sa zišli v piatok, aby spolu
privítali Sabat a pripomenuli si
šľachetný čin kráľovnej Ester…
Príbeh sviatku nám priblížilo aj
predstavenie Purimspiel, v poda-
ní Györgya Kleina a jeho detí.”

V roku 2013, pred piatimi rok-
mi vyšli nasledujúce riadky: „Na
nedeľnom stretnutí vítala prichá-
dzajúcich vyzdobená sála, veselé
masky, Hamanove taštičky a čer-
stvý barches… Potom nám An-
drás Paszternák, ktorý je už dlhšiu
dobu v meste Ramat Gan, pomo-
cou internetu sprostredkoval, ako
slávia sviatok Purim v Izraeli.”

Ej veru, tie bývalé sviatky Pu-
rim, znásobme zážitky aj v tomto
roku! �

Purim 5778

Vtomto roku oslávime Purim vo štvrtok 1. marca 2018 o 16.00 hodine v bu-
dove Útulku. Každého srdečne očakávame, pripravili sme pre vás veselý

program!

Program:
– čítanie Megily (knihy Ester) - Dávid Adri (Bratislava)
– súťaž masiek – srdečne očakávame každého, kto sa k oslave pripojí v maske
– tombola
– koncert Naim Klezmer Band

Klezmerová formácia, ktorej členmi sú talentovaní 12-15 roční žiaci školy Lauder v
Budapešti. Spoločnému muzicírovaniu sa začali venovať v roku 2013, ich repertoár tvo-
ria tradičné židovské melódie. Vystupujú na židovských kultúrnych a benefičných po-
dujatiach, resp. na školských akciách. Na jeseň roku 2017 hosťovali v Nemecku. Čle-
novia skupiny: Ádám Angel - husle, Danó Csengeri - saxofón, Janó Csernai - bicie, Mar-
ci Dargay - basová gitara, Anna Dán - flauta, Dani Kemény - klavír, Dóri Koltai -flau-
ta, Panna Málik - flauta, Bálint Tóth - bicie. Pedagógovia: Zsóka Incze a Balázs Pa-
dos, obaja vyučujú v škole Lauder.

Oslavujte s nami! Každého srdečne očakávame!�

Séderový večer

Židovská náboženská obec v Komárne aj v tomto roku usporiada tradičný
séderový večer, ktorý sa bude konať v piatok 30. marca 2018 (1. séder) o

18.00 hodine v budove Útulku pod vedením Mihálya Riszovanného. 

Cena kóšer večere je 5 EUR. Prihlásiť sa môžete do 23. marca 2018 na adre-
se kile@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 zasielaO peniaze na nasledujúce  úèty (je mož-
nosO platiO 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, Klub Ša-
lom a ŽNO finančne podporili: On-
drej Földes (Bratislava), Sándor
Wohlstein (Bratislava), Zuzana Šaj-
movičová (Piešťany) a anonymní dar-
covia. Ďakujeme!

�V januári sme dokončili vyúčtovanie
vlaňajších projektov a podali sme via-
cero žiadostí o dotáciu na tento rok.

� Vaše nápady ohľadne programov
čakáme na adrese kile@menhaz.sk.

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 zá-
ujemcu. Stretnime sa v dňoch 8.-10. júna!

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

Mazl Tov rabín Zev Stiefel!

Nedávno oslávil svoje 40. narodeniny piešťanský rabín Zev Stiefel, pravidel-
ný hosť našej náboženskej obce. V mene Židovskej náboženskej obce v

Komárne želáme rabínovi mnoho šťastia a dobrého zdravia v kruhu jeho ro-
diny. Mazl Tov! Bis 120!�

Smútočné oznámenie

VBudapešti zosnul niekdajší hlavný účtovník miestnej kancelárie Joint
Péter Gárdos, pravnuk hlavného rabína Ármina Schnitzera. Pán Gár-

dos viackrát navštívil naše mesto, hľadal tu stopy rodinných pamiatok. Je-
ho spomienku si zachováme! �

�
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holo-
kaustu navštívila štyridsaťčlenná skupina ŽNO v Komár-

ne predstavenie Štúdia Kotva v Jókaiho divadle v Komárne s
názvom Adresát neznámy. Zvláštna inscenácia vo forme ko-
rešpondencie dvoch mužov urobila na obecenstvo hlboký do-
jem. Po predstavení sa konala beseda s obecenstvom, ktorú
moderoval koordinátor našej obce Tamás Paszternák.

Na besede sa zúčastnil režisér inscenácie László Harsányi
Sulyom, ako aj herci Tibor Tóth, ktorý je zároveň riaditeľom
divadla, a Dezső Rancsó, protagonisti divadelného predsta-
venia. Niekoľko otázok odznelo aj z radov publika. ŽNO v
Komárne venovala účinkujúcim pamätného dňa darček vo
forme svojich publikácií. Rovnako sme sa odvďačili aj za-
mestnankyni divadla Nóre Messingerovej, ktorá významnou
mierou prispela k uskutočneniu tohto podujatia.

Ďakujeme každému, kto sa tohto netradičného podujatia
zúčastnil. �

PT

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Koncom januára oslovilo našu náboženskú obec veľvysla-
nectvo USA v Bratislave so žiadosťou, že počas návštevy

nášho mesta by veľvyslanec Adam Sterling rád zavítal aj me-
dzi nás. Samozrejme, okamžite sme súhlasili. Pána veľvy-
slanca s jeho sprievodom privítalo vedenie našej nábožen-
skej obce dňa 7. februára. 

Neformálny rozhovor trval vyše hodiny, prekročiac tak plá-
nované trvanie. Prezentovali sme históriu i súčasnosť našej
obce, hovorili sme o stratách spôsobených holokaustom, ako
aj o prejavoch antisemitizmu v regióne. Pán veľvyslanec na-
črtol cieľ svojej návštevy, spomenul svoje predchádzajúce di-
plomatické misie a svoje spojenie so židovstvom. Následne
navštívil synagógu, Mikromúzeum Ármina Schnitzera a zre-
konštruované spoločenské priestory. Na záver sa zapísal do
pamätnej knihy našej obce a odovzdal darček veľvyslanectva.

My sme mu venovali darček zostavený z našich publikácií.
Od pracovníka veľvyslanectva sme na druhý deň po ná-

všteve dostali nasledujúcu správu:

Vážený pán Paszternák,
dovoľte, aby som sa Vám a členom Vašej komunity v mene

veľvyslanca Sterlinga aj seba úprimne poďakoval za vrelé pri-
jatie, pohostenie a zaujímavú diskusiu na pôde Menházu.
Pán veľvyslanec bol s priebehom návštevy veľmi spokojný.
Množstvo Vašich aktivít a pestrosť komunitného života na
nás urobila veľký dojem.

Ešte raz ďakujem a teším sa na prípadnú ďalšiu spoluprá-
cu v budúcnosti. Prajem pekný deň. �

S pozdravom,
Samuel Mišík

Navštívil nás veľvyslanec USA v Bratislave

Zasadnutie vedenia
ŽNO v Komárne

Riadne zasadnutie vedenia ŽNO v Komárne sa konalo
28. januára. 

Predseda Anton Pasternák informoval prítomných o ak-
tuálnych otázkach, predovšetkým o rozhodnutí predsed-
níctva Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v

Slovenskej republike, podľa ktorého sa od tohto roku me-
ní financovanie náboženských obcí, zdroje, z ktorých sa
doteraz bolo možné uchádzať o dotáciu, boli zrušené. Ve-
denie si preštudovalo hospodárenie a finančnú situáciu
náboženskej obce. Prerokovalo aj zmenu systému sociál-
nej pomoci a otázku investícií v blízkej budúcnosti. Po-
sledným bodom programu bola správa o plánovaných po-
dujatiach prvého polroka. �

PT

Na pôde Kultúrneho inštitútu Slovenskej republiky v
Budapešti sa v januári konala promócia knihy Sándo-

ra Pusztayho: Synagógy na Slovensku – Synagógy, židovs-
ké cintoríny, pamätné miesta. Publikácia v maďarskom ja-
zyku vyšla vo vydavateľstve Kornétás.

Prítomných, ktorí zaplnili celú sálu, pozdravila vedúca
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Budapešti, Soňa
Jelínková. Slová na úvod predniesol aj riaditeľ inštitútu Il-
diko Siposová. Kniha prezentuje tridsať dodnes existujú-

cich a zväčša zrekonštruovaných budov, medzi nimi aj bu-
dovu Útulku v Komárne. Históriu vzniku publikácie po-
rozprával prítomným autor  László Szále. Po otázkach z ra-
dov obecenstva sa za vznik unikátnej knižky poďakovala
Magda Vadászová. Podujatie sa skončilo recepciou. Pre zá-
ujemcov máme pripravených niekoľko výtlačkov v Knižni-
ci Bélu Spitzera. �

PT 

Sándor Pusztay: Synagógy na Slovensku
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Pred niekoľkými týždňami sa učite-
lia zo Slovenska zúčastnili na semi-

nári v Jad Vašem. Aká skupina tam bo-
la a čo bolo hlavým cieľom seminára?

Existuje medzivládna dohoda medzi
Slovenskou republikou a Štátom Izrael,
ktorá v sebe zahŕňa aj vzdelávanie pe-
dagógov v oblasti holokaustu. Na zákla-
de tejto dohody sa realizuje vzdelávanie
pedagógov, ktoré vykonáva Múzeum
holokaustu v Seredi, EDAH o.z. a Me-
dzinárná škola pre výuku holokaustu v
Jad Vašem. Seminár finančne podpo-
ruje Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky,
Edah o.z. a Pamätník Jad Vašem. 

Na seminári sa môžu zúčastniť pe-
dagógovia z celého územia Slovenska.
Prioritne tí, ktorí vyučujú humanitné
predmety. Zároveň nie je na škodu,
ak ovládajú aj anglický jazyk. Pričom
sa snažíme vyberať takých pedagógov,
ktorí sa zúčastnili podobných kurzov
a aktivít na území Slovenska, prípad-
ne vieme, že vzdelávaniu o ľudských

právach a holokauste venujú dlhoroč-
nú pozornosť.

Absolvovaním seminára v Jad Vašem si
pedagógovia zvýšia svoju úroveň vzdela-
nia, kvalifikácie a práce so študentmi. Na-
dobudnuté poznatky a vedomosti potom
ďalej odovzdávajú študentom, čím záro-
veň zvyšujú aj kvalitu vyučovania na úze-
mí Slovenska. Spoluprácou s kolegami z
Izraela sa snažíme bojovať proti narasta-
júcemu extrémizmu v našej spoločnosti,
hlavne v prostredí školskej mládeže.

Kde sa múzeum nachádza? Kedy je
otvorené? Má webovú stránku?

Múzeum holokaustu nájdete na Ka-
sárenskej ulici číslo 1005 v Seredi. Má-
me otvorené každý deň od nedele do
štvrtka, v čase od 9:00 do 16:00. V pia-
tok a sobotu je expozícia múzea zatvo-
rená. Webovú stránku zatiaľ nemáme,
ale je v pláne na rok 2018. Múzeum
však disponuje stránkou na facebooku,
kde informujeme o všetkých našich ak-
tivitách a podujatiach. Budeme radi,

ak si ju pridáte medzi svoje obľúbené
stránky a zároveň vás navnadí aj na
osobnú návštevu múzea.

Aké sú plány do budúcnosti?
Areál a baraky múzea holokaustu sú

stále v rekonštrukcii. V súčasnosti po-
núkame návštevníkom expozície, kto-
ré sa rozprestierajú na dvetisíc me-
troch štvorcových. V prvej polovici ro-
ku 2018 sprístupníme ďalšiu expozíciu
o rozlohe tisíc metrov štvorcových. Ná-
vštevník sa bude môcť oboznámiť s po-
mermi, v ktorých žili a pracovali väzni
pracovného a koncentračného tábora
v Seredi v rokoch 1941 až 1945.

Okrem toho budeme pokračovať a
rozširovať spoluprácu s partnermi, čo
sa dúfam odrazí na kvalite našich vzde-
lávacích programov a neustálom zvyšo-
vaní počtu návštevníkov. Taktiež má-
me naplánované zaujímavé kultúrne
podujatia v priebehu celého roka, na
ktorých ste všetci srdečne vítaní. �

PT

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej
kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi

Rozhovor s Martinom Korčokom (1I. časť)

Mám 32 rokov praxe v sociálnej sfé-
re a pár rokov na TU Trnava a dlhšiu
dobu externe pracujem pre VŠ Danu-
bius Sládkovičovo. Od roku 1998 pô-
sobím ako riaditeľka sociálneho zaria-
denia v Košútoch, kde aj žijem.

Ako vznikol nápad vydať publikáciu
o židovských školách?

Dejiny ma vždy fascinovali. Moja pra-
babka bola židovka. Počas štúdia na
univerzite som pri predmete dejiny pe-
dagogiky zaregistrovala len pár viet o
tom, že existovali židovské školy. V dru-
hom ročníku som sa rozhodla, že sa
hlbšie a naplno budem venovať tejto
téme a zaplním túto medzeru v deji-
nách pedagogiky.

Kde a ako ste zbierali materiály?
Zbieranie materiálu bol dlhý proces.

Pri písaní som sa opierala o odbornú

literatúru, bádanie v archívoch doma
aj v Budapešti, Prahe a taktiež v osob-
ných zbierkach.

Čo bolo najzaujímavejším výsled-
kom  výskumu?

Všetko, ale chcem predsa vyzdvihnúť
osobné rozhovory s vtedy ešte žijúcimi
predstaviteľmi náboženských obcí a ab-
solventmi židovských ľudových škôl,
ktorí už nie sú medzi nami. Touto kni-
hou som sčasti vyplnila biele miesta v
slovenskej pedagogike, ktoré boli do-
teraz neadekvátne zastúpené.

Kde možno kúpiť vašu knihu?
Na dobierku cez môj e-mail: kato-

na.piatok@gmail.com  alebo cez OZ
Ponvagli Sládkovičovo.

Aké plány máte ohľadne tejto témy v
budúcnosti?

Táto kniha vyšla v roku 2001 prvý-

krát v skrátenej verzii po maďarsky a te-
raz v rozsiahlejšej podobe po slovensky
s anglickým resume. Vydavateľstvo Ma-
tice slovenskej zaradilo môj rukopis do
svojho edičného plánu v tomto roku.
Mojím cieľom je dosiahnuť v tejto ale-
bo rozšírenej podobe vydanie publiká-
cie aj po maďarsky a po anglicky. Teraz
sa okrem svojej práce venujem ďalšej
téme, a to dobročinnosti a sociálnej
práci v židovskej komunite, ak všetko
pôjde podľa harmonogramu, zborník
bude už tento rok. �

PT

Židovské školy – rozhovor s Líviou Katona
o novej publikácii

Na  Trnavskej  univerzite som pôsobila od roku 1999. Od roku 2009 sa v aka-
demických kruhoch  pohybujem menej, pre môj zdravotný stav, po neod-

bornom lekárskom zákroku som sa ocitla na vozíku, z tohto dôvodu preferujem
publikácie a konzultácie na VŠ. 


