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My sme sa zastavili pri tej vašej spomienke, ako ste videli ľudí z tábora seredského, ako odch... 
teda nastupujú do vlaku, ako ich nakladajú do toho vlaku. 

Áno, áno.  

A spomínali ste, že tam boli tie stráže pri nich.  

Áno.  

Kto boli tie stráže? Kto ich strážil? 

Nemeckí vojaci. 

Slováci medzi nimi neboli? Gardisti? 

Myslím, že gardisti ani nie, nemeckí vojaci to obsluhovali. Celé.  

Tak sa vám to vynára v pamäti? 

Áno, áno. Áno.  

A tiež ste spomínali, že videli ste tam najmä tých starších ľudí, aj mužov, aj ženy... 

Áno.  

Áno, takých okolo sedemdesiatnikov, že i teda odchádzali. Mladí ľudia kde boli? 

To neviem. 

Neviete, čo sa s nimi stalo? 

Deti, deti boli... deti boli, to sa pamätám, že... že boli deti, s rodičmi... Lebo s matkami. 

Deti s matkami. 

Deti s matkami, to áno, sa pamätám, že boli tie... 

A tie deti boli asi aké veľké? 

Rôzneho veku, snáď tri, štyri, päťročné. 

Aj staršie? Boli tam aj staršie deti, ako päťročné? 

Boli. Boli.  

Tak podľa výšky... 

Áno, podľa veľkosti áno. 
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A tie boli s tými matkami, hej? 

Áno. 

A oni všetci títo, starší muži, staršie ženy, detičky s matkami, všetci išli spolu? 

Áno.  

Takže neboli nejako pooddeľovaní do skupiniek alebo...? 

Nie. 

Hm.  

A nastupovali do toho vlaku, áno? 

Áno, teraz si spomínam, že voľačo sa mi... či deti zvlášť neboli... Ale nie, myslím, že nie. Nie, boli to 
uzavreté vagóny a boli tam spolu, všade s deťmi.  

A vy ste videli len jeden tento transport, alebo ešte nejaké iné, ktoré by boli odchádzali? Z toho 
tábora? Že by ľudí boli odvážali z tábora? 

No to bolo... 

Koľkokrát ste to videli? 

To vám neviem povedať, celé to obdobie... čo ich... kým ich ne... ne... všetkých nezli... nepobrali.  

To je ale to, čo vy si pamätáte, čo vy ste videli. Bol to iba tento jeden vlak, keď ste išli, alebo 
viacero? 

Nie, to bolo na bežnom poriadku, toto bolo celé to obdobie, čo... 

To odvážanie ľudí... 

Áno.  

Ste vy opakovane videli? 

Áno, áno, rozhodne.  

A bolo to to isté obdobie, ako tých ľudí privážali sem? 

Áno, samozrejme.  

V tom istom období? 

Áno. Privážali a odvážali. Ono to, že bol zberný tábor tu, takže tu ich... a neviem, že prečo museli ich 
tu... však voľakde museli nahnať na jedno miesto, to boli zverstvá.  

A títo ľudia, ktorí z toho seredského tábora odchádzali, vy ste vedeli vtedy, že kam idú? 

No tak ono sa hovorilo, že idú do Osvienčimu. O tom sa hovorilo, že tam je zberný tábor a tam ich 
sústreďujú. 
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Ľudia medzi sebou si to hovorili? 

Áno. 

Hm. Takže vy už v tom období ste mali zhruba túto informáciu, že... 

Áno. Aj som bola pri jednej príležitosti v tom osvienčimskom zbernom tábore, aj sme tam nachádzali 
zoznamy, kde boli seredskí židia. 

Videli ste tam aj mená...? 

Mená.  

Aj mená ľudí, ktorých ste poznali osobne?  

Nie, nie. Nie, nie, to nie. Ale... ale videli sme tam mená. Gluckweiss... lebo bolo písané, aj odkiaľ, 
takže, až tak moc sa v tom prehľadať sme sa nemali kedy, ale to sme videli, že seredskí židia tam 
skončili. 

Ešte by ma zaujímalo, že okrem týchto transportov, ktoré vy ste videli, keď ste chodili do tej 
práce, hej, videli ste, ako vyvážajú, teraz ste nám popísali, ako ste aj videli, ako ich odvážajú 
z toho tábora. Videli ste, že by boli na tej stanici aj nejaké iné vlaky, že by boli transporty, ktoré 
iba prechádzali cez Sereď napríklad... 

S ľuďmi nie... 

S ľuďmi..  

Ono to bolo toto na odstavnej, odstavená koľajnica... 

Hm. 

Nebolo to v stanici presne, takže mimo stanice to bolo, a čo mali z tábora najbližšie, to... 

Takže vy ste videli to, čo sa dialo na tej bočnej koľaji, ale už, čo sa dialo na stanici, tadiaľ vy ste 
nechodili, hej? To bolo mimo. 

Na stanici neboli, na stanici, kde ľudia nastupovali, na nástupište... potiaľ ich nebrali. Tam ich 
nenakladali proste, než na túto odstavenú koľaj, čo bola najbližšie k tomu zbernému táboru.  

Hm. A to bola asi aká vzdialenosť od tej koľaje, k táboru? 

Jedna budova... jedna budova kasárenská koľko môže merať?  

Tridsať metrov, päťdesiat, neviem... 

Áno, potom bola... potom bola... bolo... bola taká jedna priehĺbenina, porastená trávou, a odtiaľ sa 
vychádzalo k tej koľaji už. To ja neviem, že... to mohlo byť dvesto, tristo metrov... 

Hm.  

Tak asi tristo metrov. 

Ešte by ma zaujímalo, u toho lekára, keď ste boli sa dať ošetriť, u toho, čo bol v tábore... 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Áno, áno. 

Ako sa volal, spomínate si? A on bol odtiaľto zo Serede? 

Zo Serede, a bol to... nie... Nie, to bol cudzí lekár, cudzí, nie zo Serede, to ja sa mýlim. Cudzí lekár to 
bol.  

A čo sa vám tak vybavuje v pamäti v súvislosti s tou vašou návštevou u toho lekára, keď ste 
k nemu išli do tej ordinácie? Potrebovali ste nejaké špeciálne povolenie, s kým ste hovorili? Ako 
to prebiehalo tá vaša návšteva u neho? 

Potrebovala som zvláštne povolenie, pretože v tej stavebnej kancelárii, kde ja som bola zamestnaná, 
bol jeden dôstojník, pretože to boli kancelárie stavby vojenské, tam bol dozor vojenský, a ten, ten 
vojenský dozor, ten sa poznal s tým lekárom a prostredníctvom tohoto som sa tam ja... 

Takže keby sa ten vás kolega s ním nepoznal, tak vy sa tam ani nedostanete za ním? 

To ja neviem. 

Neviete. 

To ja neviem.  

Keby niekto chcel do ordinácie k nemu sa isť ošetriť? 

No tak súkromne sa tam nikto... to... to... nie... neviem, že by bol voľakto hľadal lekára v tábore 
židovskom, to som nepočula. 

A vy ste odkiaľ to povolenie získali, to vám ten kolega doniesol? 

No ten šiel tam so mnou. 

On šiel s vami do vnútra. Museli ste prejsť cez nejakú kontrolu, cez nejaké stráže...? No čo tam 
bolo? 

Tak tí ho tam už veľmi dobre poznali toho môjho známeho, nebolo nič také mimoriadne, že by nás 
boli nejako prehľadali. Bolo treba povedať, že k lekárovi sa ide, tým to končilo. Nepamätám sa, že by 
boli prehliadky voľajaké. 

A tá ordinácia toho lekára bola niekde úplne vnútri v tom tábore alebo kde bola situovaná 
v rámci toho tábora? 

Vnútri v budove, niektoré.  

A bolo to skraja od brány alebo ďalej niekde... Ako sa vám to vybavuje v pamäti? Ako obraz, 
hej? 

Ako sa mi to vybavuje? Hneď... tak oné... veľmi blízko bolo, ako sme prešli cez tie stráže, tak vošli 
sme do budovy a hneď do ordinácie. 

Boli tam aj nejakí iní ľudia v tej ordinácii?  

Bola tam sestra, s ním, zdravotná, staršia pani to bola, údajne z Trnavy.  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Židovka tiež? 

Pochádzala židovka...  

Hm. 

Vám niekto povedal, že je z Trnavy, alebo ste sa vy pýtali? 

Ona, ona. 

Ona vám povedala, že...? 

Áno. Ale ja som sa tam od nich snažila dozvedieť viac, odkiaľ je, odkiaľ prišla... A tak viem, že 
z Trnavy údajne bola, čo sa pamätám. 

A nejakí iní pacienti tam boli s vami, spolu? 

Nie. 

V čakárni? 

Nie, tieto... nepamätám sa, že by bol niekto ešte. 

Takže vy sama s tým lekárom ste bola s tou sestričkou... 

Áno.  

Ošetrili vás. 

Áno, samozrejme, a potom... 

Sme išli preč. 

A už ste viackrát tam u neho neboli, hej? 

Nie, nebolo potrebné.  

A ako si spomínate, ako vyzeralo to okolie, čo tam bolo? 

V tej ordinačke? 

Tam celkovo, keď ste išli do tej ordinácie, videli ste tam nejakých, neviem, iných ľudí... 

Nie, nie. 

Vojakov, stráže? 

Nie, nie. Nepamätám sa, že by niečo mimoriadne, nie.  

Rada by som sa teraz vrátila k tomu, čo sme sa rozprávali aj o tých vašich kamarátkach, 
spolužiačkach, aj o vašich susedoch, že ste teda vlastne žili na ulici jediná taká nežidovská 
rodina.  

Nežidovská rodina.  

Vy ste vraveli, že ich zobrali. 
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Áno.  

Keď teda... 

Áno, postupne. 

...prišli tie zmeny, situácie, postupne ich brali. Vy konkrétne, z tých vašich susedov, vy ste videli, 
že by niekoho z tých vašich susedov boli prišli zobrať a odvádzali ich preč? U vás, tam kde ste 
bývali? Vo vašej ulici? 

Áno.  

Videli ste to vy na vlastné oči? 

Áno. Áno.  

A čo ste videli? Porozprávajte nám o tom. 

Ľudia s kufrom alebo s taškou kráčali, kam im zavelili, a... to bolo celé, nič žiadne... 

A vy ste toto odkiaľ videli? 

To keď sme náhodou, keď sme boli na ulici. 

A oni išli sami alebo niekto s nimi ešte išiel? 

No za doprovodu vojaka, gardistu, alebo... alebo nemeckého vojaka... Už ani neviem si teraz 
spomenúť, že či to bol... 

Ale spomínate si, že niekto uniformovaný, nejaký človek... 

Áno, áno... 

...ktorý šiel s nimi... 

...za doprovodu... 

Hm. Boli aj ozbrojení? Mali zbrane? Alebo mal zbraň? 

To si neviem... neviem si predstaviť vojaka v službe, aby nemal zbraň, snáď. Tak to musí byť.  

A koho si spomínate, že ste takto videli, že ich viedli tí vojaci, s tými taškami, kufríkmi...  

Áno.  

Koho konkrétne si pamätáte?  

Neviem.  

Bol to niekto z toho vášho susedstvá? 

Áno, ale kedy ich zobrali, to... 

Nie, či ako... kto to bol, na koho si spomínate konkrétne? 
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No bol to... bol to vojak a... voľakto musel s ním chodiť, aby vedel, kam ten... kam má pre toho 
človeka ísť, samozrejme. Takže... takže to bol... no neviem vám to teraz presne povedať, že... Ten, kto 
bral, to bol Nemec, a náš voľajaký vojak alebo gardista alebo čo ja viem, koho používali na takéto 
služby. Za doprovodu nášho človeka. 

Hm. Takže bol tam nejaký gardista s nimi? 

Áno.  

A to že ste hovorili, videli ste, že tých... títo vojaci ich viedli, kto to bol? Akú rodinu odvádzali 
preč? 

Celú rodinu. 

Ale ako sa volali? Nespomínate si? Bol to niekto, koho vy ste poznali z toho vášho susedstva? 

Rozmýšľam, že... Stern... Sternovi... snáď, lebo tí tak poblíž bývali. „Ich už berú,“ tam voľakto 
prehlásil, že už aj Sternových berú, to viem, že tých... to boli cukrári, lebo tých sme mali dobre 
zmapovaných, keďže boli cukrári, a... a... To viem, že... 

Takže týchto Sternovcov vy ste videli, ako ich brali... 

Áno.  

Preč.  

A kto... kto boli... koľko ľudí tam bolo, tí Sternovci, kto tam bol? 

Otec, mama, Mamca a... Mamca hovorím Mamele, to bolo krstné  meno, lebo tak sme ju volali, štyria. 

Otec, mama, Mamca, to bola dcéra, hej? 

Áno.  

A ešte jedna dcéra? 

Syn.  

Syn. 

Aj syn.  

Hm. A tie deti boli ako staré asi? Manca mala koľko, to bola vaše rovesníčka teda?  

Tak snáď áno. Neviem... 

Takže koľko mala zhruba rokov? 

Sedemnásť. Šestnásť. Musela by som rozmýšľať nad tým, že do ktorej triedy sme chodili a koľko to 
mohlo... 

Ona bola mladšia od vás?  

Nie, taká rovesníčka. Asi v tých... A ten mládenec bol starší, ten už sa nechcel hrávať, na loptu. Ten 
už len potreboval futbal a také... dospelejšie hry. 
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A viete aj, kam ich brali, kam ich odvádzali? 

Neviem to presne, že či najprv do toho tábora, do tých kasární, a potom do vagónov, to neviem 
presne, alebo či ich rovno do tých... 

A vtedy, keď ich oni brali, vy ste vedeli...? 

Ale oni ich dali rovno do tých transportov, do tých vlakov. 

Vtedy, keď ich brali, v tej situácii, ktorú vy ste videli na tej ulici, hej, vtedy ste vedeli, kam ich 
berú?  

Nie, hovorilo sa, že ich sústredia do jedného tábora a že ich do Palestíny pošlú.  

Tí vojaci, čo boli s nimi, ako sa k nim správali?  

No tak... nepamätám sa, že by boli voľajako surovo s nimi zachádzali, ale chlapci, výrastky, tí sa 
snažili tým židovským chlapcom... to boli tí... a keď ich chytili na ulici, tak ich poťahali za tie, 
hovorilo sa tomu, že „pajkelesy,“ a nadávky, „Pozor žide, Hitler ide,“ to bolo bežné.  

Hm. 

Že židovskému decku sa – decká samozrejme – „Pozor žide, Hitler ide,“ decká... 

Hocikde aj na ulici?  

Áno.  

A to ste viackrát toto asi počuli, hej? 

Viackrát, áno.  

Videli ste ešte aj nejaké iné židovské rodiny, z tej vašej ulice, že by ich takto odvádzali, ako tých 
Sternovcov?  

Ani nie.  

Týchto jedných ste videli? 

Áno. Nemali sme tak príležitosť, ani veľmi, lebo do školy sme chodili, lebo do zamestnania už, 
takže... 

A vy ste vtedy ešte chodili do školy, v tomto čase? Keď sa toto dialo? 

Ja už som bola zamestnaná. 

Už ste boli zamestnaná. Hm.  

Lebo tam som to okolo toho tábora chodila do práce, židovského.  

Ale to od tých Sternovcov teraz, keď tých Sternovcov brali.  

Keď ich brali? 

Hej.  
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Neviem, že... naozaj neviem, že čo...  

To už si tak presne nespomínate, či ste ešte boli v škole, alebo už ste boli v tom zamestnaní? 

Nie, už som bola zamestnaná.  

Už aj vtedy? 

Áno.  

A s tými vašimi ostatnými spolužiačkami, židovskými kamarátkami, čo sa stalo?  

Tých zobrali všetkých. Všetkých... 

Takto ich odviedli? Alebo sa niektorým podarilo aj niekde ukrývať? Boli tu takí, ktorí sa 
ukrývali? Vedeli ste o niekom?  

Jednu rodinu tu ukrývali, voľajakí... a teraz si nespomeniem, že... a dosť dlho to trvalo, čo ich 
skrývali, a neviem si spomenúť že, ale viem určite, že to bolo, že dlho jednu rodinu schovávali. A tá 
rodina sa zachránila. Tí potom, akonáhle sa dalo – do Palestíny išli.  

Po vojne, vrátili sa niektoré z tých vašich kamarátiek? Alebo z tých vašich susedov, ktorých ste 
poznali, prišiel niekto naspäť po vojne?  

 Nespomínam si, že by bol prišiel voľakto.  

Nestretli ste sa s niekým potom po oslobodenie, keď skončila vojna?  

Hovorilo sa o nejakých, že v Bratislave sa usadili, hneď po vojne, ale teraz si nespomínam, že... 
Seidler? Obchod železom, to bol Seidler...  

Hm.  

Na to meno si spomínam, že sa usadil v Bratislave.  

A sem do Serede prišli nejakí? 

Ani nie.  

Vy ste nám minule spomínali, keď sme sa bavili... 

Áno... 

...že... 

Gutmann? Garaj? 

Že vaša spolužiačka Plannerová a aj tá vaša spolužiačka Epsteinová, že sa vrátili po vojne. To 
ste nám spomínali minule. 

No a tie ale, to bola ta Epsteinová, to bola ta rabínova dcéra, a tí vycestovali, ale do Palestíny. Do 
Ameriky lebo...? Už teraz neviem vám povedať, že... Myslím, že do Palestíny. To bola rabínova 
dcéra, židovského rabína.  

A ona sa zachránila, aj sa vrátila sem naspäť na chvíľu, predtým, ako sa vysťahovala? 
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Áno. Áno, áno.  

Vy ste sa s ňou stretli?  

Ani nie, len sa o tom hovorilo. 

Ľudia hovorili, že... 

Videli, áno. 

Hovorili ľudia ešte o nejakých iných, spomínali nejaká iná mená, že sa vrátili? Po skončení 
vojny? 

Nespomínam si.  

Naozaj si nespomínam, že by boli... 

Vy osobne ste sa s niekým stretli? Po skončení vojny, z týchto vašich známych, z vašich 
kamarátok?  

Nie 

Neboli ste s nikým, nehovorili ste s nikým? 

Nie.  

Vtedy, keď tí vaši susedia... ste hovorili, že zrazu len teda ich zobrali, neboli tam...  

Áno. 

Ale zostali tam tie ich podniky, obchody a také tie veci, domy... Čo sa stalo s tým ich majetkom? 

To uzavreli, a potom najprv... najprv čosi bolo, národná... pod národnou správou, boli tie obchody, 
a boli tam ľudia, ktorí mali o tie obchody záujem. Potom sa im hovorilo arizátori. 

Hm. 

Že tie obchody arizovali po čase, mohli si ich odkúpiť za nejaký, za nejakú cenu. Tak viem, že získali 
tie židovské obchody, niektorí.  

Pamätáte sa, aj kto boli títo arizátori?  

No jedného si pamätám, to bol Schwartz, to ma teraz napadlo, obchod s klobúkmi to bol. Ringwald, 
obchod s... železo... Šrauby a... 

Železiarstvo.  

Železiarstvo. Na tých si pamätám.  

Takže tieto dva obchody si pamätáte, že boli arizované? 

Áno.  

A kto ich arizoval?  
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To ani neviem, to naozaj neviem, pod národnou správou, tam bol voľajaký, čo to teda viedol ten 
obchod, ale komu patril, to... vážne neviem, že jak sa to zomlelo. Či si mohli odkúpiť potom tie 
obchody, lebo čo to bolo.  

Takže nespomínate si konkrétne, kto potom sa stal majiteľom týchto obchodov pána Schwarza 
a pána Ringwalda?  

Muller, bazár, Bilka... Bilka, druhým menom neviem, krstným menom ako... ale viem, že ten to 
prevzal ten obchod.  

Bilka prevzal bazár toho Mullera? 

Mullera, Mullera...  

Hm.  

A Bilka bol odtiaľ, zo Serede, hej?  

Áno. 

Hm.  

Potom ešte Bilková, manželka jeho. Neviem na koho, či na meno manželky či na meno manžela.  

Takže to sú takí, ktorí... ktoré si konkrétne pamätáte?  

Pamätám, áno.  

Ako príklad, hej? 

Áno.  

A tento Bilka, on bol kto? 

Ešte si pamätám obchod so železom, keď neviem, čo to bol, ako sa volal ten obchod zo železom. 
Prevzala pani Mocková. 

Hm.  

Klug.  

Kluk? 

Áno.  

Hm.  

Končí to „G,“ Klug... 

Klug. Hm.  

Klugovi sa volali, nie Klukovi potom, ale Klugovi, áno.  

A oni boli tiež v tej ulici vašej, kde vy ste bývali? 
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Nie. 

Boli inde? 

Nie. Bolo to ďalej od nás. 

A vy ste ich poznali tiež? 

Áno.  

A táto pani Mocková, kto to bol? 

To bola žena z domácnosti. Každý bol prekvapený, že nerozumie tomu a že sa dáva do obchodovania, 
ale  napriek tomu, všetko to bolo asi výhodne, ľahko prísť k obchodu.  

A tento pán Bilka? On bol kto? 

To bol zamestnanec voľakde v závode, voľajaký technik. Neviem teraz presne, že kde.  

A hocikto mohol požiadať o to, že si chce odkúpiť tieto židovské obchody? 

Neviem presne, tak veľmi som sa o to nezaujímala, ale voľajaká protekcia tam, lebo to bolo veľmi 
výhodné. Bola potrebná... 

A kto ju mohol mať?  

Kto sa vedel asi lepšie zalíškať... alebo koho poznal, toho, kto s tým... kto o tom rozhodoval.  

A tí, ktorí o tom rozhodovali, to boli kto, to boli gardisti alebo kto... kto to určoval? 

Áno, áno, Hlinková garda. 

Hlinková garda.  

Áno.  

A tu... 

Členovia Hlinkovej gardy. Alebo to vedenie Hlinkovej gardy. 

Vy ste poznali niektorých z týchto ľudí? Z Hlinkovej gardy? 

Poznala som, Pavlík nejaký, ... nie... To sa mýlim, ten bol, ten bol v tábore židovskom, strážca, ale... 
Neviem si spomenúť.  

Tento pán Pavlík, on bol tu v Seredi, on bol strážca? On bol odtiaľto zo Serede a tam bol 
strážcom, či? 

Nie,  sem prišli bývať, tá rodina. Zamestnaný bol. 

Tam sa zamestnal ako, ako strážca? 

Áno.  

On bol tiež člen Hlinovej gardy? Alebo iba tam bol stráž? 
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To neviem, naozaj neviem, že...  

Takže tam boli aj Slováci zamestnaní... 

Áno. 

Strážili tábor.  

Áno.  

Aj nejakí iní zamestnanci tam boli? 

Aj cudzí, aj cudzí, že tam boli poprichádzali... 

... nielen odtiaľto zo Serede? 

Nielen odtiaľto zo Serede, ale že aj takých, ktorých sme nepoznali, lebo ja som chodila okolo, takže 
kto bol Sereďan, toho som poznala.  

Áno.  

A cudzieho nie.  

Tu v Seredi, bolo tu veľa gardistov? Ako sa vám to tak vybavuje? Ako si na to spomínate? Na to 
obdobie? 

Neviem, to neviem, to som si až tak... neviem si spomenúť, že... Nakoniec všetko, čo je nové, do 
všetkého sa ide, tak predpokladám, že ich bolo dosť.  

Že sa k tomu ľudia tak... 

Že sa k tomu ľudia, áno, že to celkom privítali.  

A pamätáte si, že by chodili niekto tu v Seredi, z obyvateľov Serede, že by chodili v uniformách 
Hlinkovej gardy, po ulici dajme tomu, alebo niekde?  

Ani nie, nie, keď boli po službe, tak boli v civile, a v službe... 

Prípadne nejaké také situácie, či sa vám nevynárajú v pamäti, kde boli tí gardisti v nejakej... pri 
nejakej činnosti, pri nejakých aktivitách?  

Nepamätám si, hovorím, že chlapci robili zle židovským chlapcom, že vtedy už :„Pozor žide, Hitler 
ide,“ ale... ale... a ťahali ich za tie, hovorilo sa tomu: „Vyťahám ti pajkelesy,“ ale nepamätám si, že by 
boli...  

Ešte sa chcem opýtať, vy ste spomínali tú židovskú rodinu, ktorá sa ukrývala tu, a že prežili. 

Áno.  

Vojnu... Ako sa volali oni?  

Ringwald.  

Ringwald. A u koho sa ukrývali?  
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U rodiny Lorencových.  

A v tom období, keď sa oni skrývali, vy ste vedeli, že sa u tých Lorencovcov skrývajú? 

Nie, nie, uzavretý dvor tam bol, a tí ľudia boli vo vnútri prevažne, vo dvore, nikto tam nechodil, 
vchodové dvere boli zatvorené, keď niekto zazvonil, tak... Tí ľudia zrejme vedeli, že nemajú cez deň 
sa moc vystrkovať von.  

A kedy ste sa to dozvedeli, že sa Ringwaldovci...? 

To sa... až potom, po vojne.  

Až po vojne. 

Áno. To sa tak dobre umlčalo, že sa o tom nevedelo. 

Boli aj nejaké iné také rodiny tu miestne, ktoré sa skrývali, že im... nezobrali ich? 

No myslím, že tí Dymovi, čo som spomínala, ale neviem, u koho, neviem, kde. Niečo sa hovorilo aj 
o tom, že... tu je obec Vinohrady, Šintava Vinohrady, za Váhom. A že na tých Vinohradoch 
voľajakých ľudí. Tam ľudí nepoznám, neviem, že kto tam býva na Vinohradoch, ale že tam ukrývali 
nejakú rodinu, židovskú. Ani to neviem, že koho.  

Hm.  

A toto sa kedy hovorilo, ešte počas Slovenského štátu, alebo až po vojne? 

Nie, nie, to potom po vojne už až... Nie vtedy, keď to prebiehalo. To sa tak dobre umlčalo, že... 

Hm. A viete o tom... 

...sa zachránili vlastne takto tí ľudia.  

Spomínate si, že by bol niekto ukrýval nie ľudí, ale majetok nejaký? Nejaké cennosti alebo 
nejaké takéto veci? 

Neviem, to neviem, absolútne, ale inak... snáď tí, čo arizovali potom, tie obchody.  

Hm.  

Ale že by ste béli vedeli o niekom konkrétne, alebo že ľudia si tak hovorili medzi sebou? 

Nie, nie, nie.  

Lebo tuto ja mám v poznámkach, že... bol tu Mižáni...  

Mičáni.  

Ste spomínali. 

Áno, áno, Mičáni, o tom sa hovorilo, ako gardista, že za úplatok, teda zachraňoval.  

To prišli ľudia, dali mu úplatok a on ako zachraňoval? 

Neprezradil, že kde tí ľudia sú.  
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Neprezradil, kde sa tá rodina skrývala? 

Áno.  

Takže on bol síce gardista, ale... 

Áno. Keď to bolo zaplatené dobre, tak sa to prevádzalo tak.  

Vy ste počas Slovenského štátu chodievali do kostola pravidelne. 

Áno. Pravidelne, keď sme sa mohli vyšmyknúť, tak sme sa aj vyšmykli.  

 Ale teda chodievali ste do kostola, hej? 

Áno. 

A nespomínate si, že by bol farár, hej, počas omše nejakým spôsobom bol spomínal, že to, čo sa 
dialo so židmi, dajme tomu, že by bol o tom hovoril, nejako? 

Nie, nie, nespomínam si.  

Nehovorilo sa, hej? 

A vy doma, ľudia medzi sebou alebo u vás v rodine? 

No my sme ich strašne ľutovali, však my sme tam žili medzi samými židovskými občanmi, my sme sa 
veľmi dobre s nimi... 

Chcem sa vás ešte pani Pašteková opýtať, keď sme tu boli prvý krát, keď sme sa spolu 
rozprávali, vy ste spomínali, že ľudia tu zo Serede, ktorí boli gardisti, miestni, že sa mohli 
dostať k tomu židovskému majetku tak nejako ľahšie alebo jednoduchšie. Vtedy ste nám toto 
spomenuli. A chcem sa opýtať, či sa vám vybavuje nejaký taký konkrétny príklad? 

Vybavuje sa mi ten Bilka, obchod s textilom. 

On bol gardista, ten Bilka?  

Ani neviem, že či... ale zrejme... neviem vám povedať.  

Hm. Alebo ľudia, či si tak medzi sebou nehovorili niečo, čo si... ako si spomínate na... na to 
obdobie? Ste vraveli, že tí gardisti to mali také jednoduchšie... nejako... 

Áno, áno, áno, to bolo, áno... Bola podmienka, že je v garde. Neviem konkrétne... 

Takže aby mohli ľudia arizovať, bola podmienka, aby boli v garde? 

Áno. Áno, bol gardista. Tým pádom to... ľahšej išlo, zarizovať obchod.  

A teda vy si konkrétne pamätáte, spomínate na toho Bilku? 

Ja si spomínam na toho Bilku. Rozmýšľam, že ešte koho... kto by mi napadol... Nenapadne ma ďalší. 

Chcem sa ešte opýtať, nejaká vec, ktorú vy by ste chceli doplniť k tomu, čo sme teraz hovorili, 
na čo ja som sa ešte nepýtala. Možno ste si behom času ešte spomenuli na nejaké detaily, ktoré 
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by ste chceli dodať k tomuto nášmu rozhovoru, nejaká spomienka, čo si myslíte, že by ste nám 
chceli povedať.  

No jedine to, že sme strašne ľutovali tých ľudí a tie deti, ako ich na tie vagóny nakladali, lebo som to 
videla, tade som chodila, takže to bolo také hrôzostrašné. Že sme to všetko videli a pomôcť nemohli, 
takže... vidíte, nevinné decká tam natlačia do vagónov a bezohľadne, len preto, že je žid. Že sa židom 
narodil, za čo nemohol... Takto s nimi zachádzali, takže rozhodne, že sme ich veľmi ľutovali a sme 
cítili s nimi. Každý, kto sa pohyboval medzi nimi a videl to, istotne tam ľudia povedzme, tu z ulíc 
nemali tú možnosť... tí išli povedzme ráno na trh a... v sobotu, a do obchodu, a celý týždeň doma boli, 
ale ten, kto sa pohyboval vonku viac, tak ten toho aj viac videl a zažil.  

Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor. 

Nemáte začo, a neviem, či som vám pomohla. 

Pomohli ste nám veľmi.  

Ale, ale viete, že to rokoch to odchádza postupne. 

Pomohli ste nám veľmi, vy si toho ešte strašne veľa pamätáte, aj keď už občas ten nejaký dátum 
vypadne, alebo niečo, ale... 

To iste áno.  

Ale tie vaše spomienky sú veľmi vzácne, veľmi výnimočné, unikátne, hej? 

Také živé sú, vidím to...  

Áno.  

Ešte aj dnes.  

Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste ich s nami zdieľali.  

Áno, nemáte za čo. Áno, a keď potrebujete niečo ešte, tak sa ohlásite...  
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