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A nyíregyházi 
Izraelita Hitközség 
lapja 
 
5758. Chesván  I. évf. 1. sz. 

"  

1997. 11. 01.

" 

Íme Hitközségünk folyóirata, a Sófár 
 
  A nyíregyházi zsidó kulturális élet fel-
lendítése céljából Hitközségünk egy kö-
rülbelül havonta megjelenő kiadványt 
szerkesztett. E méreteiben szerény újság 
több a Hitközség életében fontos feladat 
betöltésére hivatott. 
 Először is általa tájékoztatjuk a 
hittestvéreket Hitközségünk mindenkori 
vallási, kulturális, és egyéb program-
jairól, illetve tudósítunk a fontosabb 
hitközségi eseményekről. 
  Másodszor, vallásunkra tartozó 
információkat is közlünk benne, mint az 
ünnepek dátuma, beköszöntésük, és 
kimenetelük időpontja, a heti szidrák, és 
rövid tartalmuk, háftárá szakaszok, és 
más egyéb vallási információk.  
   Újságunkban helyet adunk irodalmi 
jellegű rövidebb lélegzetvételű művek-
nek; részleteknek, verseknek, történetek- 

nek. Mindezek mellett alkalmat adunk 
olvasói levelek közlésére is, melyekben 
hittestvéreink publikálhatják gondola-
taikat, véleményüket. 
  Újságunk hasábjain végül megjelen-
hetnek ingyenes apró-, és fizetett 
reklámhirdetések is. Ezek által a 
hitközségi berkeken belül közzé 
tehető bármilyen információ, 
amit hittestvéreink széles 
körben tudatni kívánnak. 
  Kiadványunkat terjeszteni sze-
retnénk a hitközség tagjai 
között, és el kívánjuk juttatni 
olyan személyekhez is, akik 
nincsenek bekapcsolódva a 
Hitközség életébe aktívan, ezzel 
is segítséget nyújtva a nyíregy-
házi zsidó életben való részvé-
telhez. 

 
                  Címünkről: Sófár, de miért? 

  A sófárt, mint a Ros 
Hasana legfőbb kellékét  
nem kell bemutatni a zsidó 
olvasónak, azonban az 
talán magyarázatra szorul, 
hogy ennek a hangszernek 
- mert a sófár tulajdonképpen 
hangszer - a neve miért 
alkalmas arra, hogy egy 
újságot nevezzünk el róla. 
   A sófárt nem csak Új 
Évkor használjuk, hanem 
egész elul hónapban, a sá-
besz kivételével, minden 
sáchresz után, egyben je-
lezve a Félelmetes Napok 
eljövetelét, illetve Jom 
Kippur végén a Neila 
(kapuzárás) ima után, mely 

jelzi a böjtnap végét, 
sorsunk megíratásának 
lepecsételését. 
  Mindezek mellett őseink 
használták a sófárt olyan 
alkalmakkor is, amikor ki 
akartak hirdetni valamit, 
így a sófár hangjával 
hívták össze a közösséget. 
  Szeretnénk, ha a mi újsá-
gunk is ilyen célt 
szolgálna: összehívja a 
"kol"-t, és olyan tagokat is 
toboroz, akik beállnak a 
Hitközség aktív tagjainak 
sorai közé gyarapítva 
programjaink résztvevőit, 
és felpezsdítve a szabolcsi 
zsidó életet.

Köszönetnyílvánítás 
 
A nyíregyházi Izraelita Hitközség 
ezúton szeretné megköszönni le-
mondása alkalmával Spiró Ignác 
volt elnöknek, Zóber Jenő elnök-
társával végzett, évtizedes, áldozat-
kész munkásságát. 
  Jó egészséget kívánunk Ignác bá-
csinak! 

Új hitköz-
ségi elnök 
 
Vezetőségi választás 
céljából összegyűlt köz-
gyűlés ülésezett szep-
tember 22-én, amin Zol-
tai Gusztáv a Mazsihisz 
ügyvezető igazgatója is 
részt vett. E közgyűlé-
sen jelentette be Spiró 
Ignác volt elnök lemon-
dását, és az itt választott 
új vezetőségből került ki 
Hitközségünk új elnöke 
Kertész Gábor. 

 
folyt.:  2. oldal 

Heti imarend: 
péntek este: 17:00 -17:30
szombat reggel: 8:30 - 
10:00 

Szeretettel várunk 
férfiakat a minjenhez!

Búcsú 
 
Hitközségünk irodájá-
nak alkalmazottja, Vida 
Etelka November 1-től
felmondott korára való 
tekintettel. Ezúton 
köszönjük meg munkáját, 
és visszavárjuk a hit-
község rendezvényein. 
Helyette Tóth Péter 
hittestvérünk fogja el-
látni az irodai munkát 
ideiglenesen polgári 
szolgálatos katonaként 
várhatóan jövő év végéig.
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Ú j  h i t k ö z s é g i  e l n ö k  
(folyt.) 
 
A vezetőség tagjai Feiler Herman, 
Galambos Zoltán, György András, 
Markovics Gyula, Nánási Mihály-
né, és Sárosi György lett. A hét 
vezetőségi tag külön funkciókat lát 
el, amelyeknek részletes leírását az 

alábbiakban közöljük. Kérjük ked-
ves hittestvéreinket, hogy a felme-
rülő ügyekben forduljanak biza-
lommal a megfelelő vezetőségi 
taghoz. Munkájukhoz sok sikert, 
és eredményt kívánunk! 

 

Vezetőségi funkciók 
 
Elnök - Kertész Gábor 
 

 Elkészíti a Hitközség szervezeti működési szabályzatát összhangban a MAZSIHISZ  
 alapszabályzattal 

 Összefogja, irányítja és ellenőrzi a vezetőség - előzetesen meghatározott - munkáját 
 Biztosítja a Hitközségre háruló belső, és külső kapcsolatok megvalósulását, Izrael  

 Állam magyarországi képviseletéhez fűződő kapcsolatok ápolását 
 Végzi a MAZSIHISZ és a társ-hitközségek közötti egyeztetéseket, szervezi a pénz- 
 ügyi, ügyviteli feladatokat, időközi testületi ülések összehívását 
 Gyakorolja a munkáltatói jogokat 
 Őrködik a Hitközség pénzügyi, számviteli ügyeinek betartása felett 
 Kidolgozza a hivatali munka ügyrendjét, működési, iktatási irattározási szabályait 
 Minden itt nem szabályozott, de a Hitközség egész működését érintő feladatok ellá- 

      tásért felelőséggel tartozik 

Elnök helyettes - Markovics Gyula 
 

 Az elnök távollétében helyettesíti az elnöki teendők ellátásában, segíti és szer- 
 vezi a hivatali munka folyamatát, előkészíti és koordinálja az állam és a Hitköz- 
 ség közötti kapcsolat megvalósulását 

 Az elnök által átruházott jogkörben teljes körűen intézkedik 
 Minden itt nem szabályozott, de működési területét érintő feladatokért felelő- 

      séggel tartozik 

Vallási Vezető - Feiler Herman 
 

 Biztosítja a hitélet személyi és tárgyi feltételeit 
 A zsinagógai évnek megfelelően elkészíti az éves helyi rendezvény naptárt és 

 annak szellemében tartja a kapcsolatot a hitélet és a kásrut gyakorlásához szük- 
 séges személyekkel a vezetőkkel történő előzetes egyeztetés alapján 

 A költségvetésbe beépíti a hitélet folytonosságához szükséges anyagi forráso- 
 kat és igényeket 

 Minden itt nem szabályozott, de működési területét érintő feladatokért felelő- 
 séggel tartozik 
  

Tisztelt 
Hittest-
vérünk! 

     
  Fogadja szeretet-
tel "újszülöttün-
ket", közösségünk 
fórumát. Mint minden 
újszülött fogantatása 
a biológiai véletlen 
mellett a szülők 
tudatosságának ered-
ménye. Lapunk ötlete 
a szeptemberi tokaji 
kiránduláson fogant, 
mely annak bizonyí-
téka, hogy ha egy 
közösség él, tagjai 
találkoznak, abból 
több jó, mint rossz 
származik. 
  Mint minden újszü-
lött Isten ajándéka, 
de táplálása, neve-
lése a szülők köte-
lessége. 
  A Sófár célja egy-
szerűen megfogalmaz-
ható: a folyamatos, 
rendszeres, nyílt, 
őszinte tájékoztatás 
minden olyan kérdés-
ben, mely a közössé-
günket érdekelheti, 
legyen az a hitélet-
tel, imarenddel, 
pénzügyi, személyi 
kérdéssel kapcsola-
tos. 
  Újságunk a Hitköz-
ség hivatalos lapja, 
az abban közölt 
információk, tájékoz-
tatások mögött fele-
lős döntések állnak. 
  Újságunkban helyet 
kívánunk adni a hit-
község bármely tagja 
véleményének, kö-
szönetnyílvánítói, 
vagy kritikai céljai-
nak, reklám bármely 
hasonló igényeinek. 
  Kérem, kívánjon 
velünk együtt Mazel 
Tovot a Sófárnak!      
 

Kertész Gábor
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Nőegylet vezetője - Nánási Mihályné 
 

 Vezeti és szervezi a Nőtagozat munkáját  
 A Hitközségre háruló karitatív feladatokat ellátja 
 Kapcsolatot tart az állam által elismert egyházak nőtagozataival, közös rendez- 

 vényeit szervezi 
 Tevékenységét összehangolja a vezetőség munkájával, melynek fedezetét az éves  

 költségvetésben biztosítja 
 A kultúr és tájékoztatási felelőst távollétében helyettesíti 
 Minden itt nem szabályozott, de működési területét érintő feladatokért felelőség- 

      gel tartozik 

Kegyeleti helyek felelőse - Galambos Zoltán 
 

 A megyében lévő kegyeleti helyeket (temetők, templomok) rendezettségét bizto- 
 sítja és felügyeli 

 Ellenőrzi a temetők kataszteri nyilvántartási állapotát, hiányát szükség esetén pótolja 
 Karbantartja a megváltott sírhelyek nyilvántartásait 
 Kidolgozza, illetve előkészíti a vonatkozó árszabályozást - az érvényes infláció 

 figyelembevételével - és azt a vezetőséggel jóváhagyatja 
 Kapcsolatot tart a vezetőségen belül a fenntartásért és fejlesztésért felelős személlyel 
 Távollétében helyettesíti a vallási vezetőt 
 Minden itt nem szabályozott, de működési területét érintő feladatokért felelőséggel tar 

 tozik 

Fenntartási és fejlesztési vezető - Sárosi György 
  

 Biztosítja a Hitközséghez tartozó létesítmények állagmegóvását, annak anyagi és  
 műszaki hátterét 

 Biztosítja bérleti jogviszonyok létesítését, a meglévők karbantartását az éves inflá- 
 ció és a körzetben kialakult követő árak figyelembevételével 

 Együttműködik a kegyeleti helyekért felelős vezetőségi taggal, távollétében helyet- 
 tesíti a vonatkozó tevékenység ellátásában 

 Éves költségvetésben a forrásokat és kiadásokat egymásra építve szerepeltetik 
 Minden itt nem szabályozott, de működési területét érintő feladatokért felelőséggel 

  tartozik 

Kultúr és tájékoztatási felelős - György András 
  

 Feladata a zsidó kulturális hagyományok ápolása 
 Széleskörű propaganda és tájékoztatási feladatokat lát el a fenti tevékenység védel- 

 me érdekében 
 Szükség esetén - a vezetőséggel egyeztetve - a sajtó útján is fellép mindennemű  

 rasszista megnyilvánulással szemben 
 Biztosítja a Hitközség tagjainak folyamatos tájékoztatását az őket érintő kérdésekről 
 Rendezvényeket szervez a Nőegylet vezetőjével együttműködve, távollétükben egy- 

 más munkáját helyettesítik 
 Minden itt nem szabályozott, de működési területét érintő feladatokért felelőséggel  

      tartozik

Sófár    a nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata  címünk: 4400 Nyíregyháza Mártí-
rok tere 6., telefonszám: (36) 42-417-939   Az újság belföldi megrendelőknek ingyenes, külföld-
re a postaköltséggel arányos előfizetési összeget állapítunk meg.   Az újság finanszírozására 
adományokat elfogadunk.   A kiadásért felelős: az Izraelita Hitközség vezetősége  

Mi történt?
Hitközségi hírek 
 

 Az ünnepekre Budapestről 
kaptunk előimádkozót. A fia-
talembert Schmelovszky Ágos-
tonnak hívják. Két évet végzett 
a rabbiképző intézetben, és ki-
lenc hónapig tanult egy jeru-
zsálemi jesivában. Bölcsész 
diplomával rendelkezik, filo-
zófia szakon végzett, és jelen-
leg héber nyelvet tanít a  bu-
dapesti Lauder Javne iskolá-
ban. Várhatóan jövőre is ő fog 
ellátogatni hozzánk. Mindemel-
lett szeretnénk megköszönni 
Füredi Miklós, és Galambos 
Zoltán urak értékes közreműkö-
dését az ünnepek lebonyolítá-
sában. 
 

 A grúz zsidók idén is igény-
be vették a hitközség helysé-
geit az ünnepekre. Ezek az 
izraeliek nem áskenáz, hanem 
un. mizráchi imarend szerint 
imádkoznak, így saját maguk-
nak hozatnak előimádkozót. 
Idén izraeli rabbi jött. Az ünne-
pek után jelentős összeggel tá-
mogatták a hitközséget. 
 

 Izraeli küldöttség járt hit-
községünkben. Nyíregyházá-
nak Erec-ben is lesz testvérvá-
rosa a Haifa mellet lévő Kirját-
Mockin személyében, aminek a 
polgármestere járt itt a város 
előljáróival. 

Készítessen 
réz, igényes kivitelű 

emléktáblát 
elhunyt szerettei emlékére 
a nyíregyházi zsinagóga 

falára! 
Külfödi, és hazai hittestvérek 

megrendeléseit várjuk. 
 
További információért keresse fel iro-
dánkat, személyesen, vagy levélben. 
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Hitéleti Információk  
Chesván hó heti szakaszai, szombat bekösz., kimenet., Ros Chodes, 
 

November 1. - Chesván 1. 
Szom. bej.: 16:11,  kim.: 17:14 
Sábát Ros Chodes!  
(R.Ch. 1. napja péntek) 
Szidra: Noách   
Az Örökkévaló vízözön által megsem-
misíti a gonosszá vált civilizációt, de 
Nóách és családja kegyelmet talál 
előtte, és egy bárkában megmenekül-
nek. Az özönvíz után, mikor Isten 
megérzi Nóách áldozatának jó illatát, 
megígéri, többet nem lesz özönvíz. A 
családból nagy nép lesz, aminek egy 
nyelve van. Sineár földjén egy város, 
és egy torony építésébe fognak, ami 
nem tetszik Istennek, ezért összezavar-
ja a nyelvüket, így szétszélednek. 

November 8. - Chesván 8. 
Szom. bej.: 16:00  kim.: 17:05 
Szidra: Lech-Lechá    
Ávrám Ur-Kaszdimban él. Megje-
lenik neki az Örökkévaló, és azt 
mondja, hogy nagy néppé teszi őt, és 
menjen el Kánaán földjére, mert azt a 
földet neki, és utódainak adja. 
Kánaánban. Ávrámmal tart unoka-
öccse Lót is, és mivel mindketten 
vagyonosak, elválnak, és Lót Szo-
doma és Amora városában telepszik 
le. Ávrámot megáldja  Malkicedek, 
Jeruzsálem papja. Megszületik 
Jismael Hágártól. Isten Ávrám nevét 
Ávráhámra változtatja, és a 
körülmetélkedés szövetségét adja 
neki. Ávráhám ekkor 99 éves. 

November 15. - Chesván 15. 
Szom.: 15:51 kim.: 16:57 
Szidra: Vájerá        
Ávráhámnak még mindig nincs gyere-
ke, pedig Isten megígérte: nagy néppé 
teszi. Megjelenik neki újra az Örök-
kévaló, és megígéri jövőre megszületik 
az utód. Szárá ezt kineveti. Isten el-
pusztítja Szodomát, és Aromát, Lót 
megmenekül. Szárá állapotos lesz, és 
megszületik Jicchák, a név jelentése: 
nevetni fog. Hágárt Szárá elkergeti. A 
sivatagban haldokló anyát, és gyer-
meket egy angyal megmenti, és meg-
ígéri, Jismael is nagy nép lesz. Ezek 
után Isten megpróbálja Ávráhámot, azt 
kéri tőle, hogy a Morija hegyén 
áldozza fel Jicchákot. Ávráhám kész 
megtenni, de Isten más áldozatról 
gondoskodik: egy kost áldoz az apa. 

November 22. - Chesván 22. 
Szom. Bej.: 15:44 kim.: 16:51 
Szidra: Chájé Szárá   
Szárá meghal 120 évesen. Ávráhám 
megveszi Hebronban a sírhelyet. Az 
öreg apa elküldi szolgáját, hogy 
feleséget hozzon Jiccháknak. Meg-
hagyja a szolgának, hogy csak a sa-
ját nemzettségéből hozhat arát. A 
szolga Mezopotámiába megy, és 
amikor Náchor városába ér, azt kéri 
Istentől, az a lány legyen a feleség, 
aki, ha azt mondja neki adj inni egy 
kis vizet, nemcsak neki, hanem a te-
véinek is ad inni. Pont Rivka jött a 
kúthoz és a fent leírtak szerint tör-
tént minden. Ávráhám szolgája 
gazdag ajándékot adott a lánynak, és 
megkérte a kezét az ura nevében. 

November 29. - Chesván 29. Szom. bejöv.: 15:39 kim.: 16: 47 
Szidra: Toldot   Ros Chodes bencsolás!   Ros Chodes: vasárnap 
Jiccháknak és Rivkának ikrei születnek: Eszáv és Jákov, aki úgy született 
meg, hogy báttyja sarkába kapaszkodott. Eszáv vadász lett, Jákov pedig 
nyugodt, otthonülő ember. Egyszer, mikor Eszáv fáradtan hazajött  a vadá-
szatról, arra kérte öccsét, hogy adjon neki az ételéből. Jákov azt mondta, csak 
ha eladja neki az elsőszülöttségi jogát. Eszáv beleegyezett. Később mikor 
Jicchák már nagyon öreg volt, meg akarta áldani Eszávot, és elküdte vadászni, 
hogy a brochi előtt egy jót ehessen a fia vadjából. Meghallotta ezt Rivka, és 
azt mondta Jákovnak, hogy öltözzön be Eszávnak, és menjen be az apjához, 
hogy őt áldja meg. Így is történt, s bár a hangot Jicchák felismerte, megáldotta 
Jákovot. Így csalta ki Jákov a brochit apjától, amiért menekülni is kellett a 
báttyja haragja elől. 

 

Haider 
mindenkinek 
Á l e f b é t  a l a p f o k o n  
 
Ebben a rovatunkban egy házi 
héber olvasástanfolyamot szeret-
nénk elindítani. Minden szám-
ban négy héber betűt adunk 
meg, a szefárd kiejtéssel, hiszen 
Izraelben így ejtik. Az álefbét 
tanulása közben pedig már egy-
szerű szavakat is el lehet ol-
vasni, amiknek fonetikus leí-
rását be lehet küldeni a szer-
kesztőségbe egy kis jutalomért. 
E kurzus célja többek között az, 
hogy a kedves olvasók az újság-
ban szereplő héber kifejezéseket 
eltudják olvasni, ill. az ima-
könyvben is el tudjanak igazod-
ni. Tehát az első betűk: 

(ALEF)- Hogy a kezdet 
könnyű legyen, ezt a betűt nem 
kell ejteni, csak az alá, vagy 
felé, mellé írt magánhangzót, 
amit később tanulunk.

(BÉT)- B -V
(GIMEL) - G
(DÁLET) - D 

Figyelem! 
A hitközség telefonszáma 
megváltozott! 
Az új szám: 

417-939 
A számváltoztatásra a digifon 
szolgáltatások elérhetősége 
miatt volt szükség. 

A NŐCSOPORT 
alkalmait szerdánként 

14:00-tól tartja. 
Szeretettel várják az 

érdeklődőket! 


