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SPRAVODAJCA

Sukot v Komárne 

Po prvýkrát sme usporiadali koncert v rozšírenom priestore našich spojených sál.
Náš článok na strane 3.

Myšlienky
redaktora 

Pri prezeraní snímok z tohto-
ročných osláv Sukotu v Ko-

márne na Facebooku mi napa-
dajú príbehy významných pred-
kov. Technika je neuveriteľná:
sám som sa, žiaľ, na slávnosti
zúčastniť nemohol, avšak vďaka
internetu už o pár minút môžem
vidieť, čo sa v komárňanskej ke-
hile práve deje. A tak mi hlavou
víria príbehy, ktoré nám rozprá-
vali naši starí rodičia i rodičia –
príbehy o tom, ako pozvaní hos-
tia či členovia komunity zabávali
prítomných svojimi veselými vy-
stúpeniami na pódiu budovy na
Ulici biskupa Királya, alebo Útul-
ku. Konali tak pred päťdesiatimi-
šesťdesiatimi rokmi a pravdepo-
dobne počas dlhých stáročí pred
holokaustom.

A na začiatku židovského roka
5778 sme opäť mohli byť svedka-
mi miestneho mikrozázraku. V
Útulku „zhobľovali“ pódium, aby
sme sa zabavili. Spojené sály Zol-
tána Wallensteina a Móra Lip-
schera poskytli slávnostnému
koncertu ideálne prostredie. V
budove postavenej v roku 1896
sa opäť zrodilo niečo nové! Čo si
ešte začiatkom nového roka mô-
žeme želať? Nech sa tak deje ešte
dlhý čas! Nech sú pri príležitosti
našich významných dní rady za-
plnené, nech z pódia žiari radosť
– tak, ako to bolo teraz vďaka he-
brejským melódiám. �

PA

Cestou tradícií – vysoké sviatky
v Komárne

Naša náboženská obec vyvíja každý
rok veľkú snahu v záujme toho,

aby počas jesenných vysokých sviatkov
zabezpečila predmodlievajúcich a ešte
väčšie čarovanie si vyžaduje zorganizo-
vanie minjanu. V tomto roku sa v stre-
du, 20. septembra, na prízemí synagógy
zišli tí, ktorí k nám prišli privítať nový
rok z rôznych kútov regiónu. Prítom-
ných privítal Tamás Paszternák, hostia
si následne vypočuli modlitbu Mihálya
Riszovanného a slávnostný výklad Istvá-
na Balogha. Večer ukončila kóšer
večera v sále Zoltána Wallensteina.

Na druhý deň sa obradu tašlich zúčast-
nila oveľa menšia, ale o to nadšenejšia
skupinka. Popoludňajší náučný program
spestril aj literárny zážitok a na záver dňa sme spoločne odriekali kiduš. Kol Nid-
ré pripadlo v tomto roku na piatok, sviatok Jom kipur sme teda v synagóge vítali
spoločne so šabatom. V deň sviatku sme si spomienkovou modlitbou mazkir pri-
pomenuli našich zosnulých. Po záverečnej modlitbe neila a spoločnom učení
sme sviatok ukončili havdalou. Pôst sme v sále Zoltána Wallensteina prelomili
chutnými koláčmi.

Ďakujeme každému, kto medzi nás prišiel a svojou prítomnosťou posilnil sláv-
nostné minjany. Veríme, že tých, ktorí tentoraz z našich radov chýbali, privítame
na oslavách na budúci rok v záujme toho, aby sme naďalej kráčali cestou našich
tradícií. �
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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 zasielaN peniaze na nasledujúce  úèty (je mož-
nosN platiN 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 Shalom podporili: MU-
Dr. Ivan Kolin (Košice), Dezső Jaka-
bovits (Győr), Pavol Holczer (Beer
Sheva), Ágnes Parnes (Izrael), Györ-
gy Himmler (Štúrovo), Magda Feke-
te (Komárno)  a anonymní darcovia.
Ďakujeme!

� Dňa 17. októbra sa v Bratislave ko-
nalo riadne zasadnutie vedenia
Ústredného zväzu židovských nábo-
ženských obcí v Slovenskej republike.
Našu obec na zasadnutí zastupoval
predseda Anton Pasternák.

� Už po druhýkrát sa účastníci Tu-
ristického pochodu po stopách I. sve-
tovej vojny zastavili aj na židovskom
cintoríne v Komárne. Početných po-
chodujúcich privítali na spomienko-
vom mieste členovia vedenia našej
obce Tomáš Novák a Zoltán Kollár.

� Vyšiel kalendár židovského roku
5778. Objednať si ho môžete na se-
kretariáte ŽNO v Komárne, kontakt:
kile@menhaz.sk, tel.: 035-7731-224.

� Nakúpili sme nové knihy do Kniž-
nice Bélu Spitzera. Našich čitateľov
srdečne očakávame počas návštev-
ných hodín.

� Začali sme plánovať podujatia na
rok 2018 a súčasne podávame žiados-
ti o dotácie. Radi uvítame každý ná-
pad, pošlite nám ich na adresu ki-
le@menhaz.sk.

Žiadame Vašu podporu

Nové 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/. �

Správy z cintorína
� Vďaka dotácii získanej na projekt sme začali s mapovaním hrobov nášho cin-
torína a s vytvorením databázy. 

� Vďaka finančnej podpore mesta Komárno sme počas jesene zrekonštruova-
li niekoľko chránených hrobov a začala sa aj obnova dvoch pomníkov, ktoré
sa na jar zrútili.

� Vďaka finančnej dotácii Nadácie Gábora Bethlena bude zrekonštruovaný
pomník obetiam I. svetovej vojny a jeho okolie. Práce budú podľa našich plá-
nov ukončené začiatkom jari.�

Chanuka v Komárne – upútavka

Slávnosť Židovskej náboženskej obce v Komárne pri príležitosti Chanuky sa
bude konať 17. decembra 2017 o 14. hodine v budove Útulku. Podrobný

program uverejníme v novembrovom čísle našich novín. Každého srdečne
očakávame.�

PT
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Na dvore Útulku opäť
stojí stan

Pri príležitosti Sukotu sme v tomto roku postavili nový
stan, ktorý svojimi obrazmi, motívmi rastlín, Jeruzale-

ma a ušpizinov, siedmich hostí prichádzajúcich do suky,
ozdobila akademická maliarka Miriam Neiger-Fleis-
chmannová. 

Dňa 8. októbra v nedeľu popoludní o sviatku prednášal
hlavný rabín dr. Alfréd Schőner, rektor Židovskej univer-
zity v Budapešti. Potom si každý mohol splniť micvu poby-
tu v stane a požehnať rastliny sukotovej kytice.

Program slávnosti pokračoval v sále Zoltána Wallensteina
prezentáciou štvrtej knihy spisovateľa-advokáta dr. Györgya
Ságiho. Posledné dielo pána spisovateľa o benátskych Ži-
doch zožala – podobne ako predchádzajúce – veľký úspech,
a obecenstvo kládlo autorovi množstvo otázok.

Po prvýkrát sme usporiadali koncert v rozšírenom prie-
store našich spojených sál, kde sme pri tejto príležitosti
umiestnili aj malé pódium. V rámci vystúpenia známej

speváčky Andrei Malek a Bandiho Jágera zazneli židovské
melódie, ako aj obľúbené šansóny, ktoré poznáme v po-
daní tejto obľúbenej interpretky. Koncert zožal veľký
úspech, v radoch obecenstva sedeli návštevníci až z Du-
najskej Stredy, Nových Zámkov, Györu, Taty, Tatabánye,
ba dokona aj z Budapešti. Slávnosť sme ukončili kóšer olo-
vrantom. Za poskytnutie stanu patrí vďaka Baltazárovi Ry-
šavému – Boldimu, za ozdoby Miriam Neiger Fleischman-
novej a Zachare Toledani, za organizáciu podujatia Judite
Haasovej, Zsuzsanne Paszternák Kertész a Antonovi Pas-
ternákovi. �

PT

Obnovujú pamiatky
na Židovskú komunitu

Židovský neologický cintorín v Zlatých Moravciach bol
založený asi v roku 1857, odhadujeme tak podľa naj-

staršieho náhrobného pomníka. Posledný pohreb sa konal
v roku 1971 a spolu bolo na cintoríne okolo 530 hrobov s
pomníkmi. Dnes je ich už len polovica presne 266. 

Na cintoríne bola asi v roku 1865 postavená budova do-
mu smútku - Ciduk hadin, v ktorej bol uskladnený po-
hrebný voz. Budova sa za stopäťdesiat rokov rozpadla na
ruinu a zostali iba štyri holé steny.  Náš židovský cintorín
bol desiatky rokov neudržiavaný a tak postupne zarastal
burinou a náletovými drevinami, ktoré nikto neodst-
raňoval. Mnoho rokov na cintorín voľne mohli chodiť sku-
pinky mladých ľudí, nakoľko na veľkej časti bolo kamenné
oplotenie zvalené a kameň odvezený. Neznámi vandali po-
stupne zvalili vyše stošesťdesiat pomníkov a mnohé boli aj
polámané. Najsmutnejší je fakt, že z cintorína bola polo-
vica najdrahších pomníkov nenávratne ukradnutá. 

V marci roku 2014 som sa rozhodol, že spolu s Jurajom
Šabíkom zmeníme nedôstojný stav na našom židovskom
cintoríne. Začali sme s odstraňovaním burín, spílili sme
desiatky stromov a iných náletových drevín. Na cintorín sa
dlhé roky beztrestne vyvážal komunálny odpad, ten sme

museli naložiť do asi desiatych kontajnerov a tieto dali vy-
viezť na skládku komunálneho odpadu. 

Po odstránení porastov a odpadkov sme upravili celú
plochu cintorína a vysiali trávnikom. Trávniky kosíme pra-
videlne od jari do jesene každé dva týždne. Vzápätí po
úprave plochy cintorína sme začali s opravami pomníkov.
Od základov sme postavili stošesťdesiatpäť náhrobných
pomníkov. Na vyše päťdesiatych pomníkoch som zlatou
farbou obnovil texty. 

Nasledovala veľmi náročná rekonštrukcia ruín budovy
Ciduk hadin. Postupne sa nám podarilo budovu zastrešiť,
vybetónovať a vydláždiť podlahu, obnoviť vnútorné a von-
kajšie omietky a nakoniec všetko vymaľovať do bielo mo-
drej kombinácii farieb. V miestnosti veľkosti 5 x 5 metrov
som sa rozhodol zriadiť malé Múzeum, ktoré bude doku-
mentovať život a osudy Židovskej komunity z regiónu hor-
ného Požitavia.

Časť poškodeného oplotenia sa nám podarilo obnoviť,
znovu omietnuť a vymaľovať, väčšia časť na opravu ešte len
čaká. Začiatkom augusta t.r. som sa rozhodol zrekon-
štruovať aj budovu bývalej ortodoxnej synagógy v Zlatých
Moravciach. Časť opráv sa mi už podarilo zrealizovať a
presne v deň 90. výročia vysvätenia synagógy 13. sept.
2017, sme mohli na budove slávnostne odhaliť pamätnú
tabuľu, za prítomnosti Veľvyslanca štátu Izrael na Slovens-
ku, jeho Excelencie J.E. Zvi Aviner Vapni a predsedu
ÚZŽNO Igora Rintela. V ten deň sa uskutočnilo aj sláv-
nostné otvorenie Múzea, taktiež zrekonštruovaného cin-
torína a súčasne bola odhalené pietne miesto obetiam ho-
lokaustu z nášho mesta. Na slávnosti sa zúčastnili naši bý-
valí židovskí spoluobčania, alebo ich potomkovia z USA,
Maďarska, Francúzska, Talianska, Izraela, zo Švajčiarska a
samozrejme aj zo Slovenska.

Nemalé finančné prostriedky nám na zabezpečenie ma-
teriálnych nákladov poskytli naši židovskí priatelia. Všetky
práce počas tri a pol roka sme vykonávali bez nároku na fi-
nančnú odmenu. �

Ľudovít Chládek, 
Iniciátor a realizátor obnovy pamiatok

na Židovskú komunitu v Zlatých Moravciach
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Od roku 1998 som bol členom
predstavenstva ŽNO Bratislava, najprv
z titulu zástupcu mládeže, neskôr ako
riadne zvolený člen. V rokoch 2010-
2011som pôsobil vo funkcii predsedu
Revíznej komisie ÚZ ŽNO a v rovna-
kej pozícii, len na úrovní ŽNO Brati-
slava, potom v rokoch 2013-2017.

Po absolvovaní Lekárskej fakulty
UK v Bratislave v roku 1998, som krát-
ko pracoval na Urologickej klinike FN
na Kramároch, kde som mal okrem
klinickej práce na starosti aj výučbu
študentov. Keďže som sa ako mladý
absolvent chcel stať čo najskôr finanč-
ne nezávislým, rozhodol som sa pre
podnikateľskú činnosť. Myslel som si,
že to bude len dočasné riešenie a ná-
sledne sa vrátim k medicíne. V podni-
kateľskom prostredí pôsobím však do-
dnes s tým, že sa mi našťastie podarilo
prepojiť moje formálne vzdelanie s
hlavným predmetom podnikania.
Som ženatý a mám tri deti.

Dlho ste sa venovali výskumu histó-
rie židovských komunít na Slovensku,
aj synagógy v Stupave. Aký je výsledok
týchto projektov?

Ešte ako študent som trávil voľný
čas cestovaním po Slovensku a doku-
mentovaním židovských pamiatok.
Výsledkom je zbierka niekoľko tisíc
fotografií synagóg a cintorínov z vyše
300 lokalít, z ktorých niektoré už, žiaľ,
dnes neexistujú. Fotografie boli pre-
zentované na viacerých výstavách do-
ma, ale aj v zahraničí. V spolupráci s
MZV SR vyšla aj malá reprezentačná
brožúrka, prvá svojho druhu, o židov-
ských pamiatkach po roku 1989. Po-
núka sa aj knižná publikácia, ktorá by
zachytávala devastáciu, ale aj obnovu
pamiatok, ktoré tvoria súčasť nášho
kultúrneho dedičstva. Obávam sa
však, že na túto budem mať čas naj-
skôr na dôchodku (úsmev). Čo sa tý-
ka záchrany synagógy v Stupave, je to
živý projekt, na ktorý som nesmierne
hrdý. V čase, keď som objekt prevzal,
bola to ruina. Postupnými rekon-

štrukčnými a čiastočne aj reštauračný-
mi prácami sa mi podarilo zachovať
autentický charakter druhej najstaršej
zachovanej synagógy na Slovensku.
Pravidelne sa v synagóge konajú kul-
túrne a spoločenské aktivity, ktoré
okrem iného propagujú aj židovskú
kultúru, tradície a históriu. Budúci
rok plánujeme otvoriť unikátne kon-
cipovanú, stálu expozíciu dejín miest-
nej židovskej komunity. V synagóge
som mal aj moju židovskú svadbu. Bo-
la v Stupave prvá od konca vojny. 

Nedávno ste boli zvolený za predse-
du ŽNO Bratislava. Gratulujeme! Aké
plány chcete realizovať?

Ďakujem. Aj keď som na túto funk-
ciu neašpiroval, prijal som výsledok
preferenčného hlasovania s veľkou
pokorou, najmä voči staršej generácii
našich členov, ktorá sa na príslušní-
kov mladšej generácie pozerá tradič-
ne kriticky.

V tejto súvislosti vnímam môj vek
súčasne ako jasný signál pre generač-
nú, a tým aj personálnu zmenu zlože-
nia vedenia našej komunity. 

Čo sa týka samotných plánov, tých
je veľmi veľa. Od prvého dňa nástupu
do funkcie rozbiehame podľa urče-
ných priorít nové projekty, resp. do-
končujeme niektoré z tých, ktoré boli
započaté ešte predošlou exekutívou.
Medzi tie nové, ktoré majú jednoz-
načnú prioritu, patrí snaha o urgent-
né doriešenie bezpečnostného zabez-
pečenia Komunitného centra, objek-
tov vo vlastníctve ŽNO a organizova-
ných podujatí. Na dvore našej obce je
v procese aj prvá fáza rozsiahlej re-
konštrukcie, ktorej cieľom je spríjem-
niť celkový charakter dvora a inštalo-
vaním posedenia a preliezok umožniť
našim členom, ako aj deťom škôlky
Lauder a Nedeľnej školy, tráviť čas v
príjemnom prostredí, a nie ako to bo-
lo doposiaľ, na „parkovisku”.

Snažíme sa investovať práve do ta-
kýchto „mikroprojektov”, ktoré vedia
za cenu zmysluplnej investície výrazne

a relatívne rýchlo skvalitniť život na-
šich členov. Medzi takéto projekty
patrí napríklad aj dlho postrádaná
vlastná webová stránka Obce a obno-
vený komunitný časopis Kehila. Ve-
rím, že sa nám podarí nad rámec zjav-
nej zmeny kvality pripraviť aj nemenej
kvalitný obsahový materiál, ktorý bu-
de atraktívny pre širokú skupinu čita-
teľov. Mená aktuálnych členov re-
dakčnej rady, medzi inými Juraj Alner
a Ján Štrasser, sú toho zárukou. Jed-
nou z inšpirácií pri vytváraní štruktúry
časopisu bolo aj periodikum ŽNO v
Komárne – Spravodajca.

Plánujeme však aj rozsiahlejšie pro-
jekty, akými sú infraštruktúrne inves-
tície do nášho nehnuteľného majet-
ku. To je však proces, ktorý vyžaduje
dlhšie realizačné obdobie a komplex-
nejšie financovanie.

Medzi zásadné priority novej exeku-
tívy samozrejme patrí aj snaha prispieť
k neodkladnej obnove podpory zo
strany Claims Conference, ktorej pred-
metom bola prevažne refundácia zdra-
votnej a sociálnej starostlivosti pre ge-
neráciu preživších holokaust. Napriek
rozbehnutému projektu ÚZ ŽNO „La-
tet” si myslím, že táto podpora má byť
prirodzene financovaná z prostriedkov
nemeckej vlády, a nie z našich vlast-
ných zdrojov. Naša ŽNO v tejto veci
však nemôže jednať úplne autonómne,
ale v každom prípade sa aktuálne sna-
žíme byť hnacím faktorom urýchlenej
obnovy uvedenej podpory.

Ako kľúčové aktivity vnímam projek-
ty smerujúce k podpore mladej gene-
rácie, ktorá je garantom kontinuity ži-
dovského života. Rozvoj aktivít Nedeľ-
nej školy našej obce, spolupráca so
škôlkou pani rabínky Myers, ako aj
podpora mladej generácie združenej v
SÚŽM, sú absolútnymi prioritami no-
vej exekutívy pod mojím vedením.�

ŽNO Bratislava má nového predsedu
Rozhovor s MUDr. Tomášom Sternom – 1. časť

Narodil som sa 27. júna 1972 v Bratislave, v rodine, v ktorej sme sa napriek
okolnostiam doby, snažili dodržiavať židovské zvyky a tradície. Ako vyso-

koškolák som bol aktívny v Československej, neskôr Slovenskej Únii Židovskej
mládeže, ktorej som bol v rokoch 1993-1998 aj predsedom. V rokoch 1997-
1998 som bol členom prezídia EUJS a vykonával som aj funkciu šéfredaktora
mládežníckeho časopis Chochmes. 


