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Hitközségi Híradó
a komáromi zsidó hitközség havilapja
I.évfolyam 1.szám 1996.6.16.

Tlutelt Hlttestftnaefnld

On6k CI KZSH Infoz1ná.cf6s lQpjG'1\Qketsa _'mÁt tCln'Gk
kMúkt.Zl. ÚJsá.gunk cél'a, tGJ'koIItc.\tm öMkat
mJzulam.téS1. CI mi hitk&aségünkhen vagy CI ketrnyMéS
k&l6aMa.khen t6ri1m!k. Bhhes ~k segitségiiket.
Szive.en k6m61j\\k hh-a...tket, k&l1emImyelket,
jóldvánsé&gQi'kc:&t.
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Június, az emlékezés
hónapja

Elhurcolt hittestvénink emlékére közöljük a Menház falán 1992-ben
elhelyezett emléktáblaszövegét:

-Az 1842-1944..•• évekbenKom6romb6I1922 zsidót
deportáltak Európ. koncentriciós táboraiba.

A kInzottakörök eml6k6re.-
=

A KZSH vezetösé. ~sérQl
A hitközség vezetősége május 28-án tartotta soros
ülését. Döntés született a Shalom klub /b6vebben a
2. oldalon/ létrehozásár6l, a zsinag6ga ablakának
sürg6s felújításár6l és a temet6 folyamatos
karbantartásának ,szükségességér61.
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KóseZJ konyha.
Barchess készítése

Megffizünk két burgonyát, megbámozmk 61 áttörjük. 2 dkg éleszt6t kevés
langyos vfzben 3-4 kockacukorral fdoldunk. Másfa kiló finom liszt
közepébe lyukat formálunk, bele adunk 1 tojást. a fdoldott éleszt6t. a
burgonyát, 1 kaMl sót 61 annyi langyos vizet, hogy kenyértésztánál
valamivd lágyabb tésztát nyerjünk. Dagasz1ás közben kevés margarint
adunk bele, két óra hosszat keleszljOk, majd kiszald1juk és befonjuk. Végül
m '. Jó !

SHALOMKLVB
A hitközség vezetősége
május 28-i ülésén úgy
döntött, hogy létrehoz-
za a hitközség Shalom
klubj~t, melynek ;';ösz-
szejövetelére minden
hónap utolsó vasárnap-
ján 15 órakor kerül sor
a Menház kultúrtermé-
ben. Szeretnénk felkö-
szönteni tagjainkat,
akik születésnapjukat
ünneplik és egy kel-
lemes délutánt szerez-
ni, mindenkinek, 'aki
eljön, először június
30-An találkozunk.Fris-
sit6kr6l a KZSH gon-
doskodik.
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Hitközségi Hfradó
Kfcul'" ta KZSH.
s..kes&tf: a ••ukeutéS-
~M.lenfk
hAvcm.tcL Cfm\\nk: !No
B&tv6wl iS 94501 Komcim.o.
A boriUba ftiák M: HH

1. MIért tesznek két
kalácsot a szOtnbatl.és az.
"'nepi asztawa?
~. MIért ke" a szotnbat
bek6szöntése elótt
gvertvót gv4ltan I ?

.BekG\déslhatórldó:JGV~ 31.
A bolrltékra frJók ró:Jóték

ö1SZSlUR~
jllnius 16-én /vasérnap/
Márt.lrnsJr10 órakor a
ternetaben.
jllnius 3Q.én/vasérnap/ a
hitközségi tagok Shslom
Idubjának alakuló
összejövetele.15 órakor a
Menház kultúrtermében.



Spravodaj
v / ~ /mesacnlk ZNO Komarno

1. rocník 1. císlo 16.6.1996.
~'-<_ Váiení Spoluveriaci!

Obdrzali ste prvé öislo Spravodaja 2ND. Nasírn elelom je informovaf
•• ~< Vás o udalostiach v 2ND. Oéakávame vase pripomienky a návrhy.

redakőny v9bor

Klub Shalom
Na zasadnutí predstavenstva
ZNO, dna 28. mája 1996. boi
schvalény návrch na
zalozenie KLUBU SHALOM.

-Ót

Stretnutie elenov uskutocní
kazdü poslednú. nedel'u v
mesiaci o 15 hod, v kultúrnej
miestnosti ZNO(Menház).
Chceme bla-
hozelet nasírn jubílantom, a
zároven vsetkym zabezpeöít
prfjemné posedenie. Zalozeníe
klubu bude 30. jüna,
oböerstvenle zabezpeöi pred-
stavenstvo ZNO.
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Jún, mesiac
spomienok

Na pamiatku násílne
odvleöenych súveriacich
pripomíname text pamatnej
tabul1 na budove Menházu:
"Z Komárna v rokoch 1942-

1944 deportovali 1922
zidovskYch obéanov do

koncentraénych táborov
celej Európy.
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Na veénú pamiatku
umuéenych, "

Infonnácie O zasadnutí
"predstavenstva ZNO

Predstavenstvo 2NO rozhodlo o
zalození Klubu Shalom, o súmej
renovácii okna synagógy a o
nunosti priebeznej údrzbe
cintorína.


