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Odišli sme z Egypta

Séderový večer v Komárne
Podľa tradícií našej ŽNO v druhý večer sederu čakali pekne prestreté stoly
na tých, ktorí k nám prišli oslavovať. Kóšer večeru aj teraz dodali z Budapešti, z Kóšer Laky kuchyne.
Kandidát na rabína Pál Megyes a Dávid Popovics nás oboznámili z jednotlivými časťami Hagady. Potom nasledovala vynikajúca večera., ktorej menu bolo tradičné: mäsová polievka s macesovými knedličkami, pečené kurča so zemiakmi, cvikla, kompót a macesová torta. Medzitým sme skonzumovali aj šmire maces, ktorý nám poslal piešťanský
rabín Zev Stiefel.
Po večeri nasledovali požehnania,

historky z Hagady nám pripomenuli, že
sa blíži koniec sederu. Rozlúčili sme sa
s tradičným pozdravom: Na budúci rok v
Jeruzaleme!

Deň otvorených
dverí
Pri príležitosti Komárňanských dní aj v
tomto roku otvoríme bránu Menházu
pre záujemcov, ktorých očakávame v
synagóge a v našom Mikromúzeu Ármina Schnitzera dňa 2. mája 2010
pred koncertom.

Ďakujeme každému, kto prišiel a spolu s nami oslavoval. Tu musíme spomenúť naše pomocníčky: Juditu Haasovu,
Editu Farkašovú, Zsuzsannu Paszternákné Kertész! Osobitná vďaka patrí konateľovi firmy Carmel Kft. z Budapešti,
Györgyovi Szántóvi.

Obnova Menházu
V marci nám počasie
umožnilo pokračovať na fasáde Menházu. Robotníci
očistili tehly a priebežne nahrádzajú chýbajúce sadrové ozdoby. Začali sa aj maliarske práce. Rekonštrukcia prebieha pod dozorom
Pamiatkového úradu. Menház nie je pamiatkovo chránená budova, ale sa nachádza v chránenej mestskej
zóne. Veríme, že v lete opäť
bude patriť medzi významné a pekné stavby centra
Komárna.

Koncert
kantorov
ŽNO v Komárne týmto srdečne pozýva všetkých záujemcov na koncert
kantorov, ktorý bude usporiadaný pri
príležitosti Komárňanských dní 2.
mája 2010 o 15.00 hod v miestnej
synagóge. Spievať budú kantori Giora Sharon a Immánuel Zucker, na
klavíri doprevádza Zoltán Neumark.
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Ďakujeme
dr. Gabriele Mencerovej!
Koncom marca ukončila svoju činnosť dr. Gabriela Mencerová, ktorá viedla Celoslovenské stredisko zdravotnej a sociálnej pomoci. ŽNO v Komárne touto cestou
ďakuje za jej dlhoročnú prácu vykonanú v záujme tých, ktorí prežili holokaust. Prajeme jej veľa zdravia a šťastný život!

Predĺžili vymenovanie rektora
Dr. Alfréda Schőnera
Na základe návrhu ministra školstva a kultúry, so súhlasom prezidenta republiky,
prevzal rektor Židovskej univerzity Dr. Alfréd Schőner z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva a kultúry Károlya Manherza oficiálne poverenie na ďalšie štyri
roky vo funkcii rektora univerzity.
(zdroj: www.mazsihisz.hu)
ŽNO v Komárne touto cestou blahoželá pánu rektorovi Dr. Alfrédovi Schőnerovi k vymenovaniu. Veríme, že naša spolupráca bude aj v budúcnosti úspešná a zanedlho budeme môcť privítať pána rektora opäť v našom meste!

Pred Pesachom – Šmire maces
Rabín z Piešťan Zev Stiefel aj v tomto roku daroval našej komunite šmire maces na
séderový večer. Ďakujeme pekne!

Žiadame Vašu podporu
Zmena ÈÍSLA ÚÈTU!
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 zasielaS peniaze na nasledujúce úèty (je možnosS platiS osobne na sekretariáte, ako aj poukázanie peòazí šekom):
Úèty sú v Sk aj v devízach!
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!
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Krátke správy
 Spravodaj, klub Šalom a ŽNO podporili: Tomáš Fleischmann (Šaľa),
Schwarz Miriam (Gárdony), Ing. Dušan Rubovič (Košice) a ďalší darcovia, ktorí chcú zostať v anonymite. Ďakujeme!
 Dňa 21. marca zasadalo v Bratislave prezídium ÚZ ŽNO. Na začiatku alokačná komisia Rady pre odškodnenie obetí holokaustu rozhodla o podporách, ktoré ešte potvrdí
zasadnutie rady na svojom aprílovom rokovaní. Poobede sa rokovalo
o ročnom rozpočte a o návrhu nových stanov. Našu ŽNO zastupoval
predseda Anton Pasternák.
 Aj tento rok sme načas obdržali
objednanú zásielku macesu, múky a
kóšer vína. Medzi členov obce ich
rozdelila vedúca kancelárie Judita
Haasová.
 Vo verejnej súťaži sme získali peniaze na rozšírenie knižnice Bélu
Spitzera.
 Pani Eva Gregušová ponúkla knihy pre ŽNO, za čo jej ďakujeme!
 Z dedičstva sme obdržali pre ŽNO
chladničku a mrazničku., ktoré budeme môcť využiť na našich akciách.
Ďakujeme!

Gratulácie
ŽNO v Komárne touto cestou blahoželá Beáte Leichtovej (Bratislava Galanta) a Ľuborovi Kasalovi pri príležitosti narodenia ich dcéry Hanky.


Tak isto veľké Mazl tov! prajeme Judite Färber-Rybárovej (Rimavská
Sobota) a Tomášovi Färberovi (Bratislava) pri príležitosti narodenia syna
Jakuba.



Tesne pred Pésachom sa narodil v
Budapešti Benjamin, syn nášho májového hosťa, kantora Immánuela Zuckera a jeho manželky Andrei Zuckerné
Szigeti. Blahoželáme!
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Nový vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR
Rozhovor s Martinom Kornfeldom
Volám sa Martin Kornfeld, pochádzam z Dunajskej Stredy. Študoval som
v Budapešti a na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Sociálna práca. Po skončení štúdia som začal pôsobiť v súkromnej sfére, pracoval
som pre izraelskú developerskú spoločnosť pôsobiacu na Slovensku a v
Čechách. Postupom času som sa prepracoval na pozíciu vedúceho kancelárie a konateľa spoločnosti, zameranej hlavne na rezidenčné a polyfunkčné investičné projekty.
Od novembra ste vedúcim kancelárie ÚZ ŽNO v SR. Aké sú vaše najdôležitejšie úlohy?
Do tejto pozície som nastúpil krátko po
tom, ako vo vedení ÚZ ŽNO došlo k výrazným zmenám na miestach vedúcich
predstaviteľov našej organizácie. Nové
vedenie so sebou prinieslo nové predstavy a vízie riadenia tejto inštitúcie. Ide
cestou implementácie mladých ľudí do
výkonných pozícií ÚZ ŽNO, ŽNO a ŽNK
na celom Slovensku, ktorí prevezmú od
starších generácií „štafetu“.
Mojou snahou je tieto predstavy realizovať v praxi. ÚZ ŽNO postupne prechádza a prejde reštrukturalizáciou svojej činnosti.
Prvoradým cieľom je stabilizovať a
profesionalizovať prácu samotnej kancelárie ÚZ ŽNO. Našou snahou je, aby táto inštitúcia odvádzala profesionálnu
prácu v prospech žijúcich ŽNO a ŽNK, či
už ako riadiaci alebo poradný orgán.
Jednou z dôležitých úloh, ktorú vykonávam, je komunikácia so zahraničnými organizáciami, Claims Conference a
AJDC – Joint a ich predstaviteľmi. Tieto inštitúcie sú pre nás najdôležitejšími
partnermi v plnení našich sociálnych
programov.
Aké plány máte na najbližšie obdobie?
Naše najbližšie ciele spájame tak isto
s ľuďmi na našich obciach a komunitách. Ak som už spomenul sociálne programy, našim cieľom je, aby tieto programy mohli využívať aj ďalšie generácie
vo svoj prospech. Žiaľ, musíme konštatovať, že tzv. „preživších“ je v našich radoch čoraz menej. Hlavne pre nich boli
vytvorené mnohé sociálne programy a
programy s cieľom odškodniť obete holokaustu. Život ide ďalej a my sa musíme
postarať aj o našu druhú a ďalšie generácie, alebo o tých členov, ktorí túto pomoc potrebujú. Nemôžeme sa spoliehať
len na pomoc našich zahraničných partnerov a inštitúcií, že nás oslovia s novým

programom, ponúknu nám pomocnú ruku. Aj zo strán týchto fondov sme vyzývaní k tomu, aby sme sami začali vytvárať nové programy a môžeme očakávať

ich odbornú, ale čiastočne aj finančnú
pomoc. Preto pracujeme na tom, aby
sociálne programy kontinuálne pokračovali aj v budúcnosti.
Najdôležitejším, ale zároveň sa odvážim tvrdiť, aj najťažším cieľom, je oživiť
činnosť Slovenskej únie židovskej mládeže (SÚŽM) a vo všeobecnosti implementovať mladšie generácie do židovského života na Slovensku.
Ako je možné podľa vás aktivizovať strednú a mladšiu generáciu v
prospech našej komunity?
Ako som už povedal, najdôležitejším
cieľom je oživiť činnosť SÚŽM na Slovensku. Som z tej silnej generácie mladých ľudí, ktorí si ešte pamätajú veľmi
vydarené podujatia organizované pod
záštitou SÚŽM. A nebolo to tak dávno.
Kríza zasiahla mnohé sféry spoločenského života a mnohí vieme, že aj veľmi
obľúbený letný tábor v Szarvasi má existenčné problémy. Veľmi dúfame, že
Szarvas „prežije“, lebo viem z vlastnej
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skúsenosti, že to bol veľmi dobrý odrazový mostík do židovského života a jeho
tradícií. Bolo to tak isto miesto na spoznávanie našej generácie z celého Slovenska, s ktorými sme sa potom kontinuálne stretávali na ďalších akciách
SÚŽM. Veľa si sľubujeme od spolupráce
s rabbi Zev Stiefelom z Piešťan, ktorí je
tak isto mladým človekom a dúfam, že
spolu s manželkou Binou dokážu mladým ľuďom priblížiť židovstvo z iného,
pre nich nového pohľadu.
Intenzívne hľadáme človeka vo veku
25-35 rokov, ktorý by mal centrálne zastrešovať aktivity spojené s mládežou v
rámci SÚŽM, všetkých ŽNO a ŽNK.
V neposlednom rade je cieľom mladých ľudí motivovať k účasti na programoch, ktoré sú spojené hlavne so športom. Na mysli mám hlavne zimnú a letnú Makabiádu. Pokúsime sa skvalitnením týchto podujatí privábiť ďalších
účastníkov.
Veľmi zaujímavým podujatím je ČRSR, stretnutie bývalých členov Československej únie židovskej mládeže, na ktorého pokračovaní intenzívne pracujeme.
Aká je vaša vízia budúcnosti židovstva na Slovensku?
Som večný optimista. Ak židovstvo samotné prešlo takú dlhú, neľahkú cestu,
prežije židovstvo aj na Slovensku. Ale je
veľmi dôležité uvedomiť si, že my sami
sa musíme pričiniť o to, aby židovstvo
prežilo vo forme nových rodín, ďalších
narodených detí a nie len v spomienka a
vo forme nehnuteľností a cintorínov, ktoré prežijú mnohé generácie. Na holokaust nemôžeme nikdy zabudnúť, musíme si ho neustále pripomínať, pripomínať
ho aj tým, ktorí by ho chceli zabudnúť
alebo bagatelizovať. Musíme si uctiť našich rodičov a starých rodičov, ktorí sa o
nás po tom všetkom čo prežili, dokázali
postarať a vychovať nás.
Ale musíme tak isto hľadieť dopredu,
nespoliehať sa len na myšlienku holokaustu a utláčaného národa, ale svojou
šikovnosťou a aktivitou tvoriť našu pozitívnu budúcnosť. Je celkom možné, že
niektoré obce na Slovensku za pár desiatok rokov zaniknú, alebo budú z nich
len komunity, ale je dôležité, aby strediská, kde je nás viac, boli aktívne a neustále vyvolávali v nás mladých pocit židovstva, výchovy a žitia v našich tradíciách. Vítame každého, komu aspoň z
časti tečie v žilách židovská krv. Dôležité je, aby mladí ľudia boli aktívni vo všetkých obciach.
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Výstava Miriam Neiger Fleischmannovej
v Maďarskom židovskom múzeu
Dňa 25. marca 2010 otvorili v Maďarskom židovskom múzeu, ktoré je vedľa
synagógy na ulici Dohány v Budapešti,
výstavu Jeruzalem – zákruty v čase
izraelskej akademickej maliarky, rodáčky z Komárna, Miriam Neiger Fleischmannovej. Po úvodných slovách riaditeľky múzea Dr. Szilvie Peremiczky
výstavu otvoril rektor Židovskej univerzity, hlavný rabín dr. Alfréd Schőner,
ktorý očami historika umenia analyzoval vystavené obrazy a inštalácie.
Operná speváčka Hajnalka Székelyhidi, ktorú na klavíri doprevádzal Rajmund Pásztor svojím vystúpením prispeli k atmosfére celej výstavy. Akademická maliarka dojato hovorila o tom,
ako je pre ňu dôležité, že sa táto výstava mohla realizovať. Okrem obrazov
znázorňujúcich Jeruzalem, návštevníkov uvítala aj inštalácia, v ktorej okrem
iných umiestnili aj fragmenty z komárňanského cintorína. Je tam fotografia
hrobu Miriaminej babičky z cintorína v
Pozbe, úlomok zo svietnika, pamiatky
minulosti. Na výstave je možnosť pozrieť si aj krátky film, ktorý natočil syn
umelkyne - Lior Neiger. Dojímavé sú
obrázky, na ktorých sa zrazu v oblasti
Jeruzalema objaví veľký komín z Ko-

márna so zábermi prístavných žeriavov... O vystavených dielach pripravili
aj katalóg. Výstava je otvorená do 25.
mája 2010.
Na druhý deň prišla Miriam so svojím
synom do Komárna, navštívili Menház,
kde ich doprevádzal predseda ŽNO
Anton Pasternák.
PA

