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5iirgarepát, petrezselymet, 1 hagymát és egy burgonyát felvagdalunk, sóval, borssal ízesítjük,
jól kifőzzük és a levét leszűrjük. Egy halra egy lábasban a leszúrt léből annyit öntünk, hogy
ellepje. Ha félig megfőtt, két kis maréknyi törött diót, kevés cukrot, 1-2 kanál lisztet egy
tányérban kevés vízzel elkeverünk, ha sima, a hallevével higítjuk és a halhoz öntjük. Egy
ideig még fózzük és tálaláskor a tetejét durva dióval megszórjuk.
Jó étvágyat!
szemé\yesen
röknek.
-,
Áv hó kilencedik napja, amikor Nebukadnecar
leromboltatta az első és Titus a második
Szentélyt és ezen a napon űzték ki a spanyol
zsidókat (1492). A böjtöt megelőző vacsorán a
gyász jeléül hamuval hintett főtt tojást esznek.
A zsinagógában a frigyszekrény
függönyét
leveszik, annak emlékére, hogy Titusz átszúrta
a Szentek szentjének kárpitját. Papucsot
vesznek fel; és a földön ülnek. Este a Siralmak
könyvét olvassák fel. A reggeli istentiszteleten
nem öltenek taleszt és nem teszik fel a tfilint,
mert ezek dísznek számítanak. Szokásban van
ilyenkor a temetőlátogatás.
Az " ..és beszéld el fiadnak" és a "Halljad
Izrael" című könyvek alapján.
PA

.Ki mit tlld a zsidóságró\ ?
1. Mi az a tfilin ?
_ J. Mekkora í e\-Aviv és Budapest köz örr
\égvona\ban a távo\ság ?
A: kb. 1000 km
B: kb. 3000 km
C; kb. JOOOkrn
3.Mi az éte\ neve?
Fött estcsenborsó
fokhagymáva\,
o\ojja\ és citrom\éve\
e\do\gozva.
Gyakran fogyasztják pitáva\.
A megfejtést postán kG\dhetik e\, vagy a
őhclorn k\ub j G\ius J8-i esszej övete\én

is \eadhatják

a szerkeszÖsszeállította

PA

A l<ZSH prosramja
1) július

28-án (vasárnap) a Shalom klub 2.
összejövetele 15 órakor a Menház kultúrtermében

(il1l1~P
1) július

25-én Tisa b'áv

Vti tipp
. A szegedi zsinagóga
A templomot Baumhorn Lipót tervei alapján
1903-ban
építették, szecessziós
stílusban.
Diszitésén kivűl a méretei is lenyűgözőek (pl.
az ülőhelyek száma 1340) .
Ha arra járnak, feltétlenül keressék fel e
gyönyörű zsinagógát.

Hítközségt

Híradó
Kiadja a KZSH.
Szerkesztők: Paszternák Tamás és András.
Megjelenik havonta.
Címünk: ZNO, Eötvösa 15, Komárno 945 o 1
Továbbra is várjuk cikkei ket.
A következő szám lapzártája aug. 1 1.
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NA UMUCENYCH

Diia 16. júna o 10. hodine sa v komáriíanskom
zidovskom cintorine za úöasti elenov ZNO,
hosti z Izraela, Dunajskej Stredy a predstavitel' ov Slovenského zvazu protifasistickych
bojovníkov konala spomienková slávnost' z
prílezitosti 52. vyroöia deportácie komáriíansky-ch zidov. Spomienkovy prejav predniesli
pán Delikát, tajomník ZNO a rtn». Novák
predseda ZNO. Prítomní predstavite1ia Slovenského zvazu protifasistickych
bojovníkov
umiestnili k spoloönému hrobu umuöenych svoj
vemec.
v
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KLUB SHALOM
Prvé stretnutie Klubu Shalom sa konalo
30. júna o 15.00 hodine. Pán Anton Paszternák
v mene predstavenstva zahájil toto stretnutie
klubu, a zároven pozdravil jubilantov. Pán F.
Konkolyi hral na gitare a pán L. Guttman nám
zaspieval liturgickú pieseií.
V mesiaci júni slávili svoje jubileá: pani
Wollnerová, Weinerová, Ráábová, Nováková,
pán Grotter a sleöna Konkolyiová.
Do d'alsích rokov im prajeme vera zdravia a
- st'astia.
Najblizsie
stretnutie
Klubu
Shalom
sa
uskutoöní 28. júla 1996. o 15 hodine v kultúrnej miestnosti Menházu.
PT

*

únia zidovskej mládeze
usporiada letny detsky tábor v dobe od 12.
do 25. augusta 1996 v Cheznoviciach na
Rokycansku. Záujemcovia obdrzia blizsie
informácie na adrese CSUZM Praha 1,
Maiselova
18. u pána Jakuba Svába
tel.: 242 33 18. Tábor je uröeny pre deti od 7
do 14 rokov, jeho cena bude maximálne
1300 Ke.
Diia 30. júna 1996 bola v Ziline v malej
synagóge otvorená stála expozícia judaík,
ktorú organizuje Ministerstvo kultúry SR
spolu so ZNO Zi1ina.
Ú stredny zvaz zidovskych nábozenskych
obcí Slovenskej republike nám doruöil
stanovisko k publikácii .Zamlöaná pravda o
Slovensku", ktoré si mözete preöítaf v
nasom Spravodaji.
MsÚ zab.ájil roenú údrzbu násho cintorina.

* 25. júla
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- Tisa b áv - zniöenie prvej svatine
N ebukadnecarom a druhej Titusom

Spravodaj
Mesacntk ZNO Komárno.
Redaktori: Tamás a András Paszternák.
Adresa: ZNO. 945 O I Komárno Eötvösa I 5.
Uzávierka dalsieho císla: I 1.augusta
Ocakávame vase informácie i pripomienky.
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ÚSTREDNY ZVAz ZIDOVSKYCH
VSLOVENSKEJREPUBUKE
Kozia ul. 21, 81447 Bratislava
Tel: 07/531 21 67, Fax: 07/53111

NÁBOZENSKYCH
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Stanovisko k publikácii "Zamléaná Ilravda o Slovensku"
Ústredny zvaz zidovskych nábozenskych obcí v Slovenskej republike bol v poslednych
rokoch, zial', núteny opakovane protestovat' profi mnohym pokusom, ktorych ciel'om bola viac
alebo menej otvorená rehabilitácia fasizmu, ako aj popraveného "vodcu a prezi.denta" Jozefa
Tisa. Nase protesty publikovala tlaé, boli o nich informovaní predstavitelia vlády a parlamentu,
ako aj prezident republiky. Premiér vlády SR a neskőr aj vláda SR nás vo svojom vyhlásení
uistili, re na Slovensku fasizmus rehabilitovany nebude.
Tieto skutoénosti pripomíname, pretoze verejnost' na Slovensku je konfrontovaná s
provokáciou, ktorá opatovne posunula hranicu toho, CO si na Slovensku mőzu dovolit'
neol'udáckí sympatizanti slovenského l'udáctva. V poslednych diíoch doslo k rozsirovaniu viac
ako 800-stranovej publikácie, ktorá zhromazd'uje novinové élánky a iné tlaéoviny snád'
vsetkych publicistov, ktorí sa pokúsajú v hrubom rozpore s historickou skutoénost'ou a éasto aj
vo vzájomnom rozpore medzi. jednotlivymi prispevkami, dokázat' znaéné mnozstvo
tendenénych, fasistickych a zidovskú komunitu hrubym spősobom urázajúcich osoéení. Ciel'
tejto provokácie je otvorene vyjadreny vo YÍllcerych prispevkoch: Je najvyssí eas rehabilitovat'
prezi.denta Tisu a vojnovy Slevensky stát, Zí.tliamusia Tisu uznat', ako pozitívnu postavu, inak
nemőzu v pokoji spolunazívat' so Slovákmi ... (Pripomeáme si len, re Jozef Tiso zavolal
nemeckú brannú moc na Slovensko v Case SNP a po jeho potlaéení vyznamenával príslusníkov
SS.) Kompletny vypis vsetkych provokácií zmienenej publikácie by zaplnil desiatky strán.
Na zidovskú komunitu pősobí mimoriadne deprimujúco, re na túto primitívnu a
bulvámu propagáciu l'udáctva sa prepozíőala aj Matica slovenská, ktorá figuruje na prvom
mieste medzi. spoluvydavatel'mi. Pripomíname, re Matica slovenská, bohato financovaná zo
státneho rozpoétu, teda z peiiazí vsetkych daiiovych poplatníkov, sa v minulosti opakovane
angazovala pri podobnych pokusoch o rehabilitáciu neslávnych kapitol slovenskej histórie, a to
v hrubom rozpore s jej proklamovanymi kultúmymi a nepolitickymi ciel'mi. Rovnako trápna je
angazovanost' verejnoprávnej Slovenskej televízie, ktorá o publikácii dva razy informovala, ako
keby sa jednalo o kultúmy poéin. Slovenská televízi.a tyruto vysielaním porusila nielen vlastny
statút, ale aj elementáme princípy zurnalistickej etiky, ked' poskytla vysielací éas na
propagáciu l'udáctva a antisemitizmu.
Fasizmus boI vzdy v dejinách presadzovany malymi, ale vel'mi agresívnymi skupinami,
ktoré sa dokázali infiltrovat' do spoloéenskych a státnych struktúr. Podl'a tohto modelu pracujú
aj autori uvedenej publikácie. Vo svojej arogancii pozadujú, aby sa ich stvavá publikácia stala
skolskou uéebnicou histórie. Vo svetle pripravovaného zákona o Matici Slovenskej dostáva táto
poziadavka hrozivy nádych a nemore nechat' nikoho v pochybnostiach, re v pripade matiéného
správcovstva Historického ústavu SAV dőjde k hrubej dezinterpretácii nasich dejín v duchu
poziadaviek slovenského neol'udáctva.
Ústredny zvaz zidovskych nábozenskych obcí v Slovenskej republike apeluje na vsetky
státne orgány a na vsetky zlozky spoloénosti, aby si uvedomili rastúci vplyv a agresivitu
neofasizmu v nasej spoloénosti, aby primeranym spősobom reagovali na tieto aktivity v zmysle
platnyeli zákonov ako aj zvyklostí beznych v demokratickom svete.

Bratislava 26.6.1996
ÚZZNOvSR
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.~
ft'

~~

al

MÁRTíRNAP
Június 16-án délelőtt 10 órakor szép számban
jelentek meg hitközségünk tagjai, izraeli és
dunaszerdahelyi vendégeik, valamint a Szlovák
Antifasiszták
Szövetségének
képviselői
a
komáromi
izraelita
temetőben,
hogy
megemlékezzenek
a komáromi
zsidóság
deportálásának
52. évfordulójáról.
Delikát
László, a hitközség titkára mondott beszédet,
szlovák, majd JUDr. Novák Tamás a hitközség
elnöke magyar nyelven. A beszédek elhangzása
után az antifasiszták képviselője elhelyezte a
kegyelet virágait. A mártírnap a Kadis
elmondásával ért véget.
PA-PT

GRATULÁLUNK!
Július 5-én a Jókai Színház művészei a Bástya
Színházban bemutatták Jókai-Rossa-Mészöly:
'"Az aranyember" című zenés játékát. A
jelmezeket Boöeková Gesztes Zsuzsa néni
tervezte, amelyek ezúttal is szépre sikerültek.
További sikereket kivánunk!
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IHALOM KLUB
Június 30-án 15 órai kezdettel került sor a
hitközség Shalom klubjának első összejövetelére. Paszternák Antal a vezetőség tagja
megnyitotta a klubot, majd köszöntötte a
születésnapjukat
ünneplő
hittestvéreinket:
JUDr. Raáb Ferencnét és Konkolyi Mónikát.
. Születésnapjukat ünnepelték még: Novák Éva,
'A/einer Georgina, Wollner Vilma és Grotter
Béla, Lapunk nevében boldog születésnapot
kívánunk nekik!
A program további részében Konkolyi Ferenc
gitározott, majd Guttman Laci bácsi egy héber
dalt énekelt. Reméljük, hogy júliusi, második
összejövetelünkön még többen leszünk. Várjuk
a hiközség minden tagját 1996. július 28-án
(vasárnap) 15 órakor a Menház kultúrtermébe.
PT
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CSUZM nyári tábort szervez 7-14 éves
korú gyermekek számára 1996. augusztus
12-25. között, Csehországban, Cheznovicében. Érdeklődni lehet: CSUZM, Praha 1,
Maiselova 18, tel: 2423318. A tábor ára
1300 Kc.
A SZK kulturális minisztériuma és a Zsolnai
Zsidó Hitközség június 30-án állandó
kiállítást nyitott a zsolnai kis zsinagógában.
A Pozsonyi Zsidó Hitközség a KZSH-hoz is
eljuttatta tiltakozását a nemrég megjelent
.Eltitkolt igazság Szlovákiáról" ("Zam!caná
pravda o Slovensku")
című könyvvel
kapcsolatban, melyet szlovákullapunkban is
elolvashatnak.
A Komáromi Városi Hivatal szervezésében
megkezdődött a temető nyári nagytakarítása.

