
SSóóffáárr
A magyar izraelita hitközségeket
egységbe tömörítõ szervezet a
MAZSIHISZ, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége. A
MAZSIHISZ alapszabálya meg-
kívánja a taghitközségektõl, hogy
saját alapszabállyal rendelkezze-
nek. Ezt a hiányosságot pótolja
most Hitközségünk új vezetõsége
az alábbi alapszabály tervezettel, -
és 4 mellékletével, amikrõl rész-
letesen a következõ Sófárban lesz
szó - amirõl a hitközség tagjainak
véleményét, észrevételeit is kérjük,
és ami egy januárban megren-
dezendõ közgyûlés egyik fõ témája
lesz.
1. A nyíregyházi Izraelita Hitközség -
továbbiakban Hitközség - önálló jogi
személy, mely a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége tag-
jaként a MAZSIHISZ alapszabályá-

nak rendelkezéseit magára nézve
kötelezõ érvényûnek elfogadja.
2. A Hitközség a zsidó vallás alap-
vetõ szabályait követõ személyek kö-
zössége. Tagja minden olyan zsidó
személy, aki az alapszabály ren-
delkezéseit magára nézve kötelezõen
elfogadja.
3. Nem gyakorolhatja a jogait - a te-
metkezési jog kivételével - az a tag,
aki bizonyíthatóan olyan szervezet
tagja, vagy olyan szervezet ideo-
lógiáját hirdeti nyilvánosan, mely
szervezet a MAZSIHISZ  által rasz-
szista, antiszemita szervezetnek mi-
nõsül. A jogfosztás a Hitközség veze-
tõsége egyhangú döntése alapján tör-
ténhet.
4. A Hitközség alapvetõ feladata a
szervezetépítés, az elmúlt években
kívülrekedt, visszahúzódó hittestvé-
rek visszahozása a Hitközség életvi-
telébe.
5. A Hitközség - a MAZSIHISZ alap-
szabályában rögzített illetékességé-
nek tartja a nem Nyíregyháza terüle-
tén élõ hittestvérek, zsidó közössé-
gek erkölcsi támogatását, rendszeres
tájékoztatását, a Hitközség hitéleti és
kulturális rendezvényein történõ
részvételük lehetõségének biz-
tosítását.
6. A Hitközséget annak közgyûlése
által titkos szavazással megválasztott
vezetõség irányítja. A vezetõség
mandátuma - a MAZSIHISZ alap-
szabályát figyelembe véve - 4 év.
Ennek lejártával a közgyûlést 3
hónapon belül össze kell hívni.
7. A Hitközség vezetõségének alap-

vetõ feladatai:
- a hitélet minden területén a szük-
séges személyi, tárgyi feltételek
bitosítása, a rendezõ elvek kidolgo-
zása,
- a MAZSIHISZ-szal és a zsidó 
Hitközségekkel történõ kapcsolódás
- a megye, a város önkormányzati,
kulturális, oktatási szervezeteivel
történõ kapcsolattartás,
- a történelmi egyházakkal a köl-
csönös tisztelet és tolerancia alapján
történõ kulturális kapcsolattartás,
- a Hitközség vagyonával történõ
tervszerû, megfontolt gazdálkodás, a
létesítmények állagmegóvása, kor-
szerûsítése,
- a Hitközség tagjai felé a kellõ szo-
ciális érzékenység alapelveinek rög-
zítése,
- a hitközségi demokrácia fenn-
tartása, a Hitközség tagjai közötti
kölcsönös tisztelet, a rosszindulatú,
alaptalan híresztelések elleni fellépés
gyakorlásának példamutató érvénye-
sítése, folytatás a következõ oldalon
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Kedves HHittestvéreink!

Az idei hannukai ünnepség
alkalmából Hitközségünk a
debreceni Hitközség Han-
nuka mûsorát tekinti meg
ddeecceemmbbeerr 2288-áánn 1155::0000 óórrááttóóll.
Ebbõl az alkalomból buszt
indítunk aznap 13:30-kor.
Kérjük azokat a hit-
testvéreket, akik részt
szeretnének venni ezen a
kiránduláson, ezt jelezzék az
irodának, hogy fel tudjuk
mérni az utasok létszámát a
buszrendeléshez! 

Hitközségünk Alapszabály tervezete

Boldog HHannukát !!
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Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt, és
kedves családját Némethi

Sándor volt hitközségi elnök
unokájának december 29-én, 9

órától kezdõdõ, a helyi zsi-
nagógában tartandó BárBár

MicvMicvaa ünnepségére, és az azt
követõ fogadásra.



8. A vezetõség tagjai feladatukat tár-
sadalmi tisztségviselõként látják el,
munkaviszonyban a Hitközséggel
nincsenek, de megilleti õket a
MAZSIHISZ vagy a Hitközség által
folyósított rendszeres, vagy eseti
költségtérítés.
9. A Hitközség vezetõségének tagjai
meghatározott feladatkört látnak el,
melyek leírását az alapszabály 4.
számú melléklete tartalmaz. 
10. A vezetõségi tag bármely okból
történõ kiválása esetén a vezetõség
egyhangú szavazással új vezetõségi
tagot kooptálhat.
11.  A vezetõségi tag bizonyított vét-
sége vagy elégtelen mûködése esetén
- az elnök kezdeményezésére - a ve-
zetõség egyhangú szavazásával man-
dátumától megfosztható.
12. A Hitközség legfõbb döntéshozó
szerve a közgyûlés, melyet a 2. pont-
ban leírt tagok összessége alkot. A
közgyûlés szavazatképes 20 fõ meg-
jelenése esetén.
13. Rendkívüli közgyûlést kezdemé-
nyezhet a vezetõség többségi szava-
zás alapján. A rendkívüli közgyûlés a
vezetõség vagy a tagság által észlelt

a közösség létét veszélyeztetõ, ha-
lasztást nem tûrõ esetekben hívható össze.
14.  A Hitközség költségvetési és
munkatervét a közgyûlés 50% + 1 fõ
egyetértése alapján engedélyezi. A
szavazás nyílt, vagy titkos lehet. A
vezetõség az írásos anyagot a köz-
gyûlés elõtt legalább 10 nappal köte-
les a tagok felé eljuttatni. A köz-
gyûlés összehívása a tárgyévet
megelõzõ év utolsó negyedében
történik.
15.  A Hitközség vezetõsége a mér-
legkészítést követõen a közgyûlés
elõtt köteles beszámolni az adott év
munkájáról, eredményeirõl. A 12.
pontban leírt szavazatképességtõl a
vezetõség eltekinthet. Köteles azon-
ban a beszámoló jelentést olvasat
formában a tagok rendelkezésére
bocsátani, az arra tett észrevételekre
válaszolni.
16. A Hitközséggel munkaviszony-
ban álló alkalmazottak felett a
munkáltatói jogkör gyakorlója az
elnök, de bér vagy fegyelmi kérdé-
sekben a vezetõség többségi szavaza-
ta érvényesül.
17. A Hitközség törvényes mûkö-

désének biztosítása érdekében
betartandó elõírásokat a 1. számú
melléklet, a Pénzkezelési Sza-
bályzat és a 2. számú melléklet,
az Ügyiratkezelési Szabályzat
tartalmazza.
18.  A Hitközség köteles létre-
hozni és mûködtetni a Szociális
Bizottságot, mely mûködésének
alapelveit a 3. számú melléklet
tartalmazza. A bizottság tagjai
között csak egy fõ lehet a ve-
zetõség tagja.
19.  Bármely az alapszabály által
nem érintett kérdésben a vo-
natkozó törvények, a MAZSI-
HISZ alapszabályának és szabá-
ly-zatainak elõírásai érvényesek.
20.  A Hitközség és a vezetõség
címe: Nyíregyháza, Mártírok
tere 6.

Sófár A nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata címünk: 4400 Nyíregyháza Mártírok tere 6., tel.: (36) :42-417-939 Az újság belföldi
megrendelõknek ingyenes, külföldre a postaköltséggel arányos elõfizetési összeget állapítunk meg: 15 Us dollár/év. Az újság finan-
szírozására adományokat elfogadunk. A kiadásért felelõs: az Izraelita Hitközség vezetõsége 

Terveink
A nyíregyházi zsinagóga már

felújítva, használatra készen áll a
helyi zsidó közösség rendelkezé-
sére. A Hitközség berkein belül
azonban közel sem kész minden,
még további munkálatokra van
szükség. Hiszen a zsinagóga mel-
lett áll a hajdani haider épülete,
amit szinte minden nap haszná-
lunk. Ezek a termek adnak otthont
az irodánknak, a téli és tavaszi
imatermeknek, kultúrális ren-
dezvényeinknek, konyhának, mel-
lékhelységeknek.

A falak, a mennyezet megrepe-
deztek, a padló pár helységben
balesetveszélyes, a mellékhelység
és a konyha is felújításra szorul,
továbbá egy nagyobb létszámot
kényelmesen befogadni tudó ter-
münk sincs, ahol a fûtést modern
úton megoldhatnánk. Az iroda bú-
torzata selejtes.

Mindezek mutatják, hogy van még
tenni való. Vezetõségünk a MAZSI-
HISZ támogatását kéri  a felújítási
munkálatokhoz. Egy helyi múzeum
létesítése is szerepel a terveink kö-
zött, mivel sok érdekes történelmi-
nek is nevezhetõ dokumentum,
illetve tárgy áll rendelkezésünkre.

Kérjük kedves hittestvéreinket,
hogy támogassák erkölcsileg, és
aki teheti anyagilag törekvéseinket.
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Alapszabály tervezet

Közgyûlés  
januárban

A jövõben az eddiginél valamivel több
közgyûlés összehívása várható, egy min-
denképen az év végén, vagy a következõ
év elején. Ennek e közgyûlésnek a célja
az, hogy a vezetõség a Hitközség elé tárja
a következõ évi költségvetést, amit a
lehetõségekhez mérten a Sófárban elõre
leközlünk. A közgyûlésen a hittestvérek
szavazással döntenek a költségvetés elfo-
gadásáról, vagy elvetésérõl. A 1998 évi,
januári közgyûlés másik témája az alap-
szabálytervezet lesz, amit - szintén kérünk
- a hittestvérek tanulmányozzanak át, és
véleményezzenek. A közgyûlés pontos
idõpontját a januári Sófárban hozzuk le.

AAddoommáánnyyookk::
Nánási Mihályné unokái 16.000 Ft-

ot adományoztak a Nõegylet

munkájának támogatására.

Neuwirt Margit 2000 Ft-ot

adományozott a Hitközség és a

temetõ fenntartására.

Az adományokat köszönjük.
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A Magyar Vöröskereszt felhívása:

Az Amerikai Vöröskereszt többízben fordult hozzánk a
Holocaust azon túlélõinek felkérésére, akik szeretnének
információt szerezni a koncentrációs táborokba deportált
hozzátartozóik sorsáról.
Egyik ilyen keresési kérelmet, Steinberger-né, sz.

GLANCZ MARGIT juttatta el hozzánk, aki 12-tagú család
egyetlen túlélõje, legalábbis tudomása szerint.
A GLANCZ család Gáva községben élt. Lakcímük

Kassai utca 107 volt. A családot Nyírjespusztáról hur-
colták el. Az apa, GLANCZ HERMAN,  Gáva község rab-
bija volt.
A család tagjai: Glancz Hermanné, Glancz Irén, Glancz

Szeréna, Benjámin, Izsák, Rivka, Eszter, Saul, Chana,
Ilona.
Kérjük Önöket, amennyiben tudomásuk van esetleges

túlélõrõl, vagy a felsorolt személyek sorsáról, szivesked-
jenek tájékoztatni bennünket.

Cím: 1367 Budapest Arany J. u. 31.
tel.: 131-39-52, 153-28-88

Marázné Gál Ilona
keresõszolgálat

Külföldi olvasóink
figyelmébe:
Kérjük kedves külföldi olvasóinkat,
hogy feltétlenül jelezzenek vissza
levélben, vagy telefonon, hogy
megkapták-e újságunkat, és hogy
igénylik-e a rendszeres megküldést,
mert ha ilyen visszajelzés nem
történik, nem tudjuk tovább az újsá-
got küldeni.
Külföldiek számára az elõfizetési
díj egy évre 15 US dollár. Ezt az
összeget bármilyen adománnyal
együtt az Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Rt. Nyíregy-
háza Rákóczi út 1. szám alatt nyi-
tott B. 51685 számú devizaszám-
lánkra történõ átutalással kérjük a
Hitközséghez eljuttatni. Magán-
csekket egyáltalán nem tudunk elfo-
gadni. Más csekk esetén pedig
olyan magas a kezelési költség,
hogy az eredeti összeg alig marad
meg.

EEmmlléékküüll::
Az elmúlt hónapokban a következõ
hittestvérektõl kellett "elbúcsúz-
nunk":
ZZaauubbeerr JJóózzsseeff,, FFooddoorr AAnnddoorr,,
BBaarrnnaa AAnnddrráássnnéé,, NNeeuummaannnn LLaa-
jjoossnnéé,,  AAddlleerr BBéélláánnéé

Szeretteiknek Isten ví-
gasztalását kívánjuk!

Kedves olvasóink!
Kérjük, ha tudomásukra jut, akár
itthon, akár külföldön, hogy vala-
ki szeretné rendszeresen megkap-
ni a Sófárt, de a szerkeztõségben
nincs meg a címe, kérjük értesít-
sen minket!

Figyelem!
Ha bárkinek a címét, vagy nevét
helytelenül írtuk rá a borítékra, kér-
jük, értesítsen minket! Kiváltképpen
a külföldi hittestvéreket kérjük, hogy
a név és cím helyesbítés végett
értesítsenek minket.

Készítessen 
bronz, igényes kivitelû

emléktáblát
elhunyt szerettei emlékére a nyír-

egyházi zsinagóga falára!
Külfödi, és hazai hittestvérek

megrendeléseit várjuk.

További információért keresse fel iro-
dánkat, személyesen, vagy levélben.

Heti imarend:
péntek este: 17:00 -17:30
szombat reggel: 8:30 - 10:00
Szeretettel várunk férfiakat a
minjenhez!

A NÕCSOPORT
összejöveteleit szerdánként

14:00-tól tartja.
Szeretettel várják az érdek-

lõdõket!

Az irodai ügyfélfogadás:
hétfõ - csütörtök: 10:00 - 13:00
Az iroda nyitva tart a fent jelzett napok-
ban 8:00 - 14:00 között, de kérjük hit-
testvéreinket, hogy hivatalos ügyben
csak 10:00 és 13:00 között keressék fel
irodánkat.

A temetõ nyitvatartása:
1997. december 1-tõl 1998. április
29-ig: 8:00 - 12:00
1998. május 01-tõl  szeptember 20-
ig: 8:00 - 12:00 és 16:00 - 19:00
1998. október 01-tõl 1999. április
30-ig: 8:00 - 12:00
Ha valaki csak a fent jelzett idõpontokon
kívül tud  a temetõbe vagy az irodába láto-
gatni, azt kérjük elõre telefonon jelezni!
Az iroda telefonszáma: 417-939
A temetõ telefonszáma: 437-290

A temetõgondnok
december 8 - 18 között

az irodában lesz szabad-
ság miatt. 
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A következõ négy betû:
(HÉ) - gyenge há

(VÁV) - V

(YÁJIN) - Z
(CHÉT) - erõs HÁ, amit egy   

krákogásszerû hangként ejtenek  
mélyen a torokból

Összefoglaló:

A magánhangzókról:

A héber írás elõször kizárólag a más-
salhangzókat jelölte, ezért van az,
hogy a héber álefbét (abc) tulaj-
donképpen 22 mássalhangzóból áll.
Mi is ezeket kezdtük el tanulni. A
magánhangzók jelölése elõször a gö-
rög nyelvben jelent meg, és késõbb a
héber is átvette. Ezt úgy oldották
meg, hogy a magánhangzókat kis
pontok és vesszõkként jelölve a
betûk alá, felé és mellé szúrták. Ilyen
módon:

.
A magánhangzókról többet a követ-
kezõ számunkban.

December 6. - Kiszlév 7.
Szombat bek.: 15:35, kim.: 16:45
Szidra: Vájécé
Jákov, miközben nagybátyjához, Lábán-
hoz tart, valahol útközben a szabadban
tölti az éjszakát, és az Örökkévaló meg-
jelenik neki egy álomban egy égig érõ
létra tetején állva, és megismétli a neki
adott áldásokat. Jákov beér Háránba, Lá-
bán lakhelyére, és találkozik unokatest-
vérével Ráchellel. Elszegõdik Lábánnál,
és õrzi a nyájat. Közben nem kevés bo-
nyodalmak árán feleségül veszi Leát és
Ráchelt, Lábán két lányát, majd, mivel
Lábán többször becsapta, úgy dönt ott-
hagyja õt, és hazatér. 
December 13. - Kiszlév 14.
Szombat bejöv.: 15:34, kim.: 16:45
Szidra: Vájislách
Útközben újabb "nehézséggel" találja
szemben magát Jákov és a már népes
család: bátyjával, Észávval kell találkoz-
nia. A találkozás elõtti éjszaka Jákov egy
angyallal bírkózik - azt akarja, áldja meg
õt. Az angyal enged: megáldja, és nevét
Izraelre változtatja, ami azt jelenti, aki
az Örökkévalóért "bírkózik". Észáv, úgy
tûnik, kiengesztelõdött - a találkozás
békés. Jákov Bét-Élbe költözik. Ráchel
egy utazás során belehal szülésébe, és
eltemetik õt Bét -Lechemben. A fiút
Benjáminnak nevezték.
December 20. - Kiszlév 21.
Szombat bejöv.: 15:36, kim.: 16:47
Szidra: Vájésév
Jákov fiai felnõttek: Reúven, Simeon,
Lévi, Jehúda, Jicchákár, Zevulun, Ben-

jámin, Dán, Náftáli, Gád,
Ásér, és Joszef. József
történetét részletesen
közli a Tóra: 17 éves volt
József, mikor Jákovtól
kapott egy értékes, tarka
kabátot, mert õ volt a
kedvence, mivel apjának
öregkorára született. Az
idõsebb, már férfi test-
vérei irigykedtek rá, hi-
szen még árulkodott is a
rossz dolgaikról. Egy na-
pon gyûlöletük oda veze-
tett, hogy elhatározták:
megölik. Jehúda javasla-
tára azonban eladták iz-
maelita kereskedõknek,
akik Egyiptomba vitték

Józsefet. A tarka ruhát bárány vérébe
mártották, és azt hazudták apjuknak,
hogy fiát oroszlán tépte szét.  Jákov nagy
szomorúságba zuhant. József Egyiptom-
ban Potifár rabszolgája lett. Azonban
Isten vele volt, megáldotta, és olyan sik-
eres lett, hogy Potifár az egész házát
rábízta. József igen jóképû férfi lehetett,
mert Potifár felesége szemet vetett rá, de
József ellenállt, így az asszony hamis
vádak alapján a börtönbe vetette. A
börtönben sem hagyta el Isten Józsefet: a
fáraó ugyancsak ott lévõ fõpohárnoká-
nak és pékmesterének szolgája lett, akik
álmot láttak. József  megfejtette álmu-
kat, az idõ pedig bebizonyította: József
magyarázata  igaz volt.
December 27. - Kiszlév 28.
Szombat bejöv.: 15:40, kim.: 16:51
Shabat Channuka! Ros Chodes ben-
csolás! Ros Chodes: hétfõ, kedd
Szidra: Mikec
Két év telt el a börtönben, mikor a fáraó
álmot látott, ami nagyon felzaklatta õt.
Ennek híre ment, míg meghallotta a köz-
ben kiszabadult fõpohárnok, és szólt a
fáraónak, hogy van egy héber a börtön-
ben, aki tud álmot magyarázni. Józsefet
elõ is hozták, és megfejtette a fáraó ál-
mát, miszerint 7 bõ, és 7 szûk év jön
Egyiptomra és a környékre. A fáraónak
megtetszett József, és az ország második
emberévé tette, hogy felkészítse Egyip-
tomot a szûk évekre. Mikor eljöttek a
szûk évek, elfogyott Kánaánban Jáko-
véknál is az élelem, így elküldte fiait
Egyiptomba gabonáért. Mikor József
meglátta õket, felismerte a testvéreit, de
õk nem tudták, hogy az elõttük álló ha-
talmas úr az õ elárult testvérük. József
azt mondta, hogy szerinte õk kémek, és
amíg elhozzák az otthon maradt Ben-
jámint bizonyítékul, addig egyet ott tart a
börtönben közülük. Mikor a testvérek
tanakodtak, azt mondták biztos, József,
az elárult testvérük miatt esett ez meg
velük. József ezt hallotta, és sírva fakadt.
Mikor Benjáminnal visszaérkeztek,
József vacsorát adott nekik. Mikor
József meglátta az öccsét, ki kellett siet-
nie, mert újra erõt vett rajta a zokogás. A
vacsora után József szolgái Benjámin
zsákjába csempészték József egyik ser-
legét. Másnap utánuk mentek, és
"felelõségre vonták" õket a lopásért, és
visszahurcolták õket József házába, aki
csak Benjámint akarta magánál tartani.
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Kiszlév hó heti szakaszai, szombat bekösz., kimenet., Ros Chodes

Hannukai tudnivalók
Hannuka idén december 24-tõl 31-ig
tart. Az elsõ gyertyát a sámesz gyertyá-
val december 23-án gyújtjuk, tehát 23-
án: 2-t, 24: 3-at, 25-én: 4-et, ... 31-én:
9-et. A gyertyákat az est beállta után
gyújtják úgy, hogy a gyertyákat jobbról
balra helyezik be a hannukiába, de már
a meggyújtást balról jobbra végzik!
Mind a nyolc nap alatt egész Hallélt
mondanak.


