Sófár

5767. Sziván - X. évf. 4. sz. - תשס"ז חודש סיון

@

ב’’ה

2007. 05. 18.

 ע ת ו ן ש ל ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ י ר ע ג י ה א ז א- a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

Jobb- és balmenet
Elemzés és képes riport az idei Holokauszt Emléknapról

Fáklyás felvonulás a Soá áldozatai emlékére
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Jobb- és balmenet
Elemzés és képes riport az idei Holokauszt Emléknapról
Több mint fél évszázadnak kellett
eltelnie a Vészkorszak után, hogy a
nemzsidó világ a Holokauszt feldolgozásának folyamatában hivatalos Emléknapot szenteljen a XX.
századi, legfõképp az európai
zsidóság megsemmisítését célzó
népirtás áldozatainak emlékére. Az
Egyesült Nemzetek Szervezetének
2005. november 1-jei általános közgyûlése január 27-ét jelölte ki a
Holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává, mivel ezen a
napon már több ország, közöttük
az Egyesült Királyság, Németország és Olaszország emlékezett az
áldozatokról. Azért esett a választás erre a napra, mert 1945. január
27-én szabadította fel a szovjet

Sófár hangjára indult az Élet Menete

hadsereg a legnagyobb náci haláltábort, Auschwitz-Birkenau-t.
Magyarországon elsõként a FIDESZ kormányzása idején hozott, a
2000/2001. tanév rendjérõl szóló
9/2000. (V. 31.) OM rendelet utalt
április 16-ra, mint a Holokauszt
áldozatairól tanórai foglalkozás
keretében történõ megemlékezés
napjára. A tavaszi dátumot késõbb a
már baloldali többségû Országgyûlés
1/2004. (IV. 6.) számú politikai nyilatkozata magyarázza meg: 1944.
április 16-án vette kezdetét a magyarországi zsidóság gettóba zárása,
ezért ez a nap a Magyar Holokauszt
Emléknapja. A nyilatkozat a Soát a
magyar nemzet tragédiájának nevezte. 2004-tõl áprilisban nemzetközi

mintára szervezik meg zsidó szervezetek Budapesten az Élet Menete
fáklyás felvonulást, melyen azóta
egyre nagyobb számban vesznek
részt közéleti szereplõk.
Az idén április 15-én tartott Soá
emléknap Budapesten különös aktivitást hozott, melynek értékelését
kísérli meg ez a cikk. A Terror Háza
Múzeumnál tartott ünnepségen
inkább jobboldali politikusok, míg az
esti Élet Menete felvonuláson a
baloldal és koalíciós partnere képviseltette magát.
Az Andrássy úti megemlékezésen
megjelent többek között Orbán Viktor volt miniszterelnök feleségével,
Balog Zoltán ellenzéki országgyûlési
képviselõ, református teológus, `
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Balog Zoltán a Holokauszt Emléknapon: Magyarországot ne vádoljuk antiszemitizmussal!
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Megemlékezõ a Terror Házánál. Voltak zsidó áldozatok is...

A Gyurcsány házaspár az Élet Menete élén
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Deutch-Für Tamás FIDESZ-es és
Lezsák Sándor MDF-es országgyûlési képviselõ. Baloldalról Szili
Katalin, az Országgyûlés elnöke és
Hiller István oktatási és kulturális
miniszter volt jelen.
A Páva utcai Holokauszt Emlékközponttól induló fáklyás felvonulást
már Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vezette feleségével és egyik fiával. Mellette kapott helyet a menet
elsõ sorában Lomniczi Zoltán, a
Legfelsõbb Bíróság elnöke, David
Admon, Izrael Államának budapesti
nagykövete, Lendvai Ildikó, az
MSZP frakcióvezetõje, Kiss Péter
szociális és munkaügyi miniszter. Az
SZDSZ részérõl többek között Kóka
János gazdasági és közlekedésügyi
miniszter, pártelnök, Mécs Imre és
Gusztos Péter országgyûlési képviselõ jelent meg. A tömegben feltûnt
Navracsics Tibor, a FIDESZ frakcióvezetõje is.
A Terror Háza elõtti megemlékezést Schmidt Mária fõigazgató nyitotta meg. Ezután Szili Katalin
beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy Európában az antiszemitizmus,
az etnikai és vallási intolarencia
vírusként ütötte fel újra fejét, és a
Holokauszt után már nem engedhetõ
meg, hogy bárki büntetlenül zsidózzon, vagy cigányozzon. Balog Zoltán
politikus-teológus beszédét egy
újszövetségi idézettel kezdte: „Örüljetek az örülõkkel, sírjatok a
sírókkal!” (Pál apostol). A református
teológus feltette a kérdést: vajon
megteszünk-e mindent annak
érdekében, „hogy azok, akik egykor
tudatlanságból, ostobaságból, érdekbõl, gyûlöletbõl a nemzetiszocialista
eszmék foglyaivá lettek, ne találjanak
Magyarországon követõkre”. (A
„tudatlanság” és a „fogoly” kifejezések talán nem véletlenül keltik a
mentegetés érzetét az emberben.) A
parlament emberi jogi bizottságának
FIDESZ-es elnöke a holokauszt
emléknapi üzenetébe a következõket
is beleszõtte: tûrhetetlen, hogy egyesek Magyarországra, a magyarokra
az antiszemitizmus bélyegét ütik.
Nem engedhetõ meg, hogy „ártatlan
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zsidó emberek szenvedéseit felhasználva országunk bajainak megvitatása helyett bennünket arra kényszerítsenek, hogy hamis vádak elleni
védekezésre vesztegessük erõnket.”
A megemlékezést végül egy, bár
minden bizonnyal a zsidósághoz
valahogy kötõdõ, de - megítélésem
szerint - hangulatában oda nem illõ,
részben németül énekelt kórusmû
zárta.
Az Élet Menete végállomásánál, a
Dohány utcai zsinagóga udvarán, az
Emmánuel Emlékfánál tartott mûsoros esten elmondott beszédében
Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ ügyvezetõ igazgatója Balog Zoltántól
eltérõen értékelte a magyarországi
zsidóság helyzetét. Nem arról volt
szó, hogy Magyarország vagy a magyarság antiszemita, ellenben az
ügyvezetõ igazgató a Holokauszt
Emléknap apropóján felemelte szavát
a futballpályákon és a tavalyi
zavargások során tapasztalható antiszemitizmus ellen. Erre utalt Salamon András „Meséld el...” címû
megrázó rövidfilmje, mely egy
képzeletbeli holokauszt-túlélõ kislányt mutatott be, akit idõs korában
az árpádsávos zászlók árnyékában
randalírozó szkinhedek öntenek le az
utcán sörrel.
Az est szónokai közé tartozott Kardos Péter fõrabbi, aki a Hágádá gondolataival hívta fel a jelenlévõk
figyelmét arra, hogy a Soá nem felejthetõ, és ugyanúgy, ahogy a széderestén az Egyiptomból kivonuló
õseink helyébe kell képzelnünk
magunkat, legalább meg kell próbálnunk a Vészkorszak áldozatainak
helyzetét átérezni. A Dohány utcai
zsinagóga udvarán tartott emlékezés
zeneszámai Gerendás Péter és Somló
Tamás elõadómûvészek jóvoltából
már méltóbb emléket állítottak az
áldozatoknak. Vámos Miklós író
egyszerûen és õszintén vallott arról a
belsõ konfliktusról, mely zsidó származása, de keresztény neveltetése,
így a jiddish-keit hiánya miatt alakult
ki benne.
Az idei Magyar Holokauszt Emléknap értékeléséhez hozzátartozik az is,
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hogy másnap a sajtó hogyan tudósított az eseményekrõl. Ehhez a jobboldali Magyar Nemzet, az egy ideje
mérsékelt jobboldalinak mondott
Magyar Hírlap és a baloldali Népszabadság 2007. április 16-ai számát
vettem alapul.
A Magyar Hírlap és a Népszabadság címlapon, szalagcímmel, címlapfotóval közölte a hírt az elõbbi „Fõhajtás a holokauszt áldozatai elõtt”,
az utóbbi „Sok ezren az Élet menetén” címmel.
A Magyar Nemzet fontosabb hírnek
tartotta azt, hogy a Fidelitas ismét
Szijjártó Pétert választotta elnökének
a hétvégi küldöttgyûlésen. Az újság
címlapfotóján Orbán Viktor és az
újraválasztott elnök látható. Az Élet
Menetérõl szóló írás közvetlenül ezalatt a tudósítás alatt jelent meg fotó
nélkül, a sablonos „Megemlékezés a
holokausztról” címmel. Ennél többet
sugallnak a cikk alcímei az elsõ és a
negyedik oldalon: „Balog Zoltán: Az
antiszemitizmus vádját ne használják
velünk szemben!” és „Balog Zoltán:
Nem tûrjük, hogy hamis vádak elleni
védekezésre vesztegessük erõnket!”
Számomra az, hogy a jobboldali
újság az Emléknap nyilatkozatai
közül ezeket emelte ki, azt jelenti,
hogy a lap megítélése szerint hazánkban az antiszemitizmus nem jelent
társadalmi problémát. Az alcímek
azért is különösek, mivel a FIDESZes politikus által használt többes
szám elsõ személy nem azokra utal,
akikrõl a Magyar Holokauszt Emléknapja szólt. Ami a hamis vádakat
illeti: egyetértek, ne ítéljünk, hogy ne
ítéltessünk! Az „erõket” az „ország
bajainak” orvoslására kell fordítani,
melyek közzé sokak szerint az árpádsávos zászlók ismételt megjelenése
és más zsidóellenes jelenségek is
sorolhatók.
Érdemes azonban az Újszövetség
egy másik intését is megszívlelni:
„Azt tanácsolom néked, hogy (...)
szemgyógyító írral kend meg a te
szemeidet, hogy láss.” (Jelenések
könyve)
Tóth-Ábri Péter
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40 éve tört ki (és ért véget) az a
háború…
Egyiptom,
Szíria és Jordánia összesen
755 ezer katonát sorakoztatott fel, az iraki
hadsereg létszámáról nincsenek pontos
adatok. Az izraeli katonák száma tartalékosokkal együtt 264 ezer
volt... Arab részrõl 520 harci
repülõgép vett részt a harcokban illetve többségük csak részt vett
volna, ha már a kifutópályán meg
nem semmisíti az izraeli légierõ,
amely mindössze 118 gépet számlált.
Ez a háború elsõ napján történt, azaz
1967. június 5-én, hétfõn.
Könyvek, filmek, fotóalbumok
tucatjai jelentek meg azóta. Még frissiben elterjedt a hír, hogy a hatnapos
háború tananyaggá vált a Szovjet
Katonai Akadémián. Nem volt olyan
sarka a világnak, ahol valamilyen
módon ne reagáltak volna a legtöbbször Dávid és Góliát harcaként
említett hat napra. „Az arab tenger
közepén megdõlt az a hiedelem,
hogy a zsidók jó kereskedõk, bebizonyosodott azonban, hogy kiváló
katonák” - ilyen és hasonló mondások születtek akkoriban. Meg persze
viccek, mint például ez: egy arab
ezred letáborozik, és a szemközti
domb tetején megjelenik egy izraeli
katona. Egy zsidó felér két arabbal rikkantja, mire azonnal felpattan két
arab, utána a domb mögött eltûnõ
izraelinek, aki azonban fél perc
múlva ismét elõbukkan és lekiált:
egy zsidó felér tíz arabbal! Így
tovább, a viccek szokásos menete
szerint, míg aztán kétszáz arab rohan,
hogy végezzen végre az ellenféllel.
Útközben egy sebesült társukba bot-

lanak, lehajolnak hozzá, s az zetedet, Uram, a másik Jaffo városáfigyelmeztetõen emeli fel az ujját: ba. Jöjjenek hát erre a katonák, én
vigyázzatok, ezek csalnak! Ketten majd eltakarom õket az ellenség elõl!
vannak!
Kihúzta magát erre a Schem kapu, és
Június 6-án Mose Dajan hadügy- így szólt: tõlem vezet az út Joszef
miniszter utasítására az Ariel Saron városába. A Cijon kapu azt mondta:
és Avram Joffe által vezetett csapatok az én nevemet viseli szent városod,
behatoltak a Sínai félszigetre, ahol Uram! Rajtam keresztül törtek be a
legyõzték a jelentõs létszámfölény- falak mögé Izrael katonái a felben lévõ egyiptomi páncélos és gya- szabadító háborúban. Megszólalt erre
logos hadosztályokat. Ez volt a panaszosan a Szemét kapu: Uram,
második nap.
nem elég, hogy félig a földbe ástak,
A háború harmadik napján szabadí- hogy rajtam keresztül hordták ki
tották fel az izraeli katonák Jeruzsá- Jeruzsálem szemetét, ráadásul nap
lemet. Jicchák Navon, Izrael volt mint nap látnom kell a Nyugati Falat
államelnöke, majd oktatási mi- szomorú magányában! Ugrott erre a
nisztere szép tanmesét írt errõl „A hat Virágok Kapuja, szólván: nehogy a
nap és a hét kapu” címmel:
Szemét kapun át vonuljanak be a
Mikor az izraeli katonák Jeruzsá- katonák! Inkább rajtam keresztül, én
lem falaihoz érfotók: www.wikipedia.org virágesõvel fokeztek, minden
gadom
õket!
egyes kapu ugSzólt az Új karándozásba és
pu: én vagyok a
táncba kezdett,
legkisebb és a
mondván: itt
legszomorúbb,
gyertek be, én
mivel az ellenvagyok a legség, hiába próméltóbb fogadábáltam lerázni
sotokra! A Minõket magamról,
denható pedig
rajtam taposva
jobbján-balján
lövi Izrael fiait.
ülõ angyalaihoz
Legyen hát efordult, hogy
nyém a megõket kérdezze,
tiszteltetés! Felmelyik utat jakiáltott erre a
vasolják. MiKönyörület kacháel angyal akpuja:
Uram,
kor így felelt:
minden más kamindegyik kapu
pu nyílik-csukóUzi Narkiss, Moshe Dajan és Jicchák
egyformán méldik, én állok
Rabin izraeli tábornokok Jeruzsálem
tó rá, mondják
csak
állandóan
óvárosában 1967 -ben
hát el egymás
zárva! Engedd,
után, miért tartják magukat alkal- hadd nyíljak ki most!
masabbnak a többinél? Felugrott erre
Erre is, mint az elõzõekre, rábólina Jaffo kapu, és szólt: tõlem két út tottak az angyalok: igaza van, méltóindul ki, egyik Hebronba, az Atyák nak bizonyul! Ekkor a Mindenható
sírjához, akik megalapították nem- az Oroszlánok kapujához fordult, de `
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az csak hallgatott. Beszélj hát - adták meg magukat. Nasszer - éppúnógatták az angyalok, míg végre gy, mint egy nappal korábban
megszólalt: én minden pillanatban Jordánia - elfogadta az ENSz tûzlátom, hogyan veszélyeztetik életüket szüneti javaslatát.
katonáink. MindSzíria bizonyult
egy nekem, hona legkitartóbb elnan hatolnak be,
lenfélnek. Péntecsak ne essen el
ken, miután ismét
közülük egy sem!
tûz zúdult az éFelelt az Örökszak-galileai zsikévaló: mivel kadó falvakra, megtonáim a legfonindult a több mint
tosabbak számodezer méter magasra, rajtad kereszságban lévõ buntül foglalják viszkerek elleni izrasza a várost õk, az
eli roham. A többOroszlánok Fiai!
ezres veszteség
És így esett…
ellenére a szírek
…és így esett,
aznap még nem
hogy a háború
adták fel…
harmadik napján,
…egészen másjúnius 7-én 10
napig, mikor a
órakor Mota Gur,
Maginot-vonalnál
az ejtõernyõsök
Izraeli katonák a Kotelnél is erõsebb erõdítparancsnoka leadményrendszer telta egymondatos jelentését: Har jesen összeomlott, és a Cahal meginha’bait bi’jadenu! A Szentély hegy a dult Damaszkusz felé. Szíria fegyverkezünkben van! Slomo Goren, a szünetet kért, este fél hétkor véget ért
Cahal fõrabbija megfújta a sófárt, és a háború…
délután izraeliek tömege lepte el a
November 22-én az ENSz Biztonzsidóság legszentebb helyét…
sági Tanácsa Britannia javaslata
Június 8-án, a negyedik napon ke- alapján meghozta 242-es számú
rült sor a világtörténelem egyik leg- határozatát, amelynek egy része a
nagyobb páncélos csatájára. A Cahal mai napig tartó viták sorozatát váltotpáncélosai a Mitle-szorosban a ta ki. A francia megfogalmazás
légierõ fedezete alatt tönkreverték a szerint ugyanis Izraelnek ki kell
T-55-ös szovjet tankokkal felszerelt ürítenie az elfoglalt területeket, míg
egyiptomiakat, akik tízezer-számra az angol és orosz változatban nem

A sóletes edény körül
Nem akarok dicsekedni, de jól fõzök. A séfek jelentõs
százaléka, ha nem tûnt volna fel, egyébként is férfi.
Bocsánat, feministák…
Egyszer egy barátom megkérdezte: hogy készíted a
sóletet? -, és már húzott is elõ tollat, papírt, hogy
megörökítse a receptet az utókornak. Nem nehéz - feleltem -, elõször is vedd elõ azt az edényt, amiben húsz éve
készül a sólet… Itt aztán meg is állt a toll a kezében.
Túlságosan egyszerû lenne úgy folytatnom, hogy múlt
nélkül más ízû a jelen, de én szeretem az egyszerû dolgokat.
Az én korosztályom még emlékezhet a békebeli, gyomor- és
szívmelengetõ sóletes edényre, ki-ki a maga családjáéra.
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szerepel névelõ, tehát csak
területekrõl van szó…
Diplomáciai szempontból a háború
vegyes reakciókat váltott ki. A szocialista tábor és több észak-afrikai
ország agresszornak bélyegezte
Izraelt és megszakította vele a
diplomáciai kapcsolatot. Állítólag
akkor tette fel Izrael budapesti
nagykövete ezt a költõi kérdést: Most
menjek haza vagy maradjak itthon?
Franciaország, az addigi szövetséges
és a legfõbb fegyverszállító már a
háború kitörése elõtt embargót vetett
ki Izraelre, helyét késõbb az Egyesült
Államok vette át. A nyugati világ
lelkes szimpátiával üdvözölte az
elsöprõ gyõzelmet, s ebben nem kis
szerepe volt a hidegháborúnak és a
Szovjetúnió arabbarát politikájának..
Az arab államok a háború utáni chartumi konferencián egyöntetûen
három “nem” mellett voksoltak: nem
kötünk békét Izraellel, nem tárgyalunk vele, nem ismerjük el.
40 év alatt történt egy és más: a ‘67es elsöprõ gyõzelem feletti eufóriát
szétrobbantotta a ‘73-as jom kipuri
háború. Aztán következett a Sínai
félsziget kiürítése, a palesztin
autonómia megalakulása… A béke
elérésére tett politikai lépések
megítélése széles skálán mozog.
Bármi történt is azóta, a dicsõséges
hatnapos háború fényét semmi nem
homályosíthatja el.
Somos Péter

Aztán Jeruzsálemben is volt egy edényem, amelyben csak
sólet készült. Nem mindig európai módon, mert néha
kipróbáltam a marokkói receptet héjában sült tojással, meg
a kurdot, amibe némi csicseriborsó is került, de mindig viszszatértem az eredetihez, mert a gyerekeim is azt szerették a
legjobban. Aztán 23 év után visszajöttem Nyíregyházára.
Azóta volt alkalmam ismét megkóstolni a helyi recept
szerint készült sóletet, és mit tagadjam: nagyon jólesett.
Hiába, cionizmus ide vagy oda, ez a gersli nem a közelkeleten termett…
Az említett barátomnak pedig csak azt javasolhatom: bárhol élsz, bármelyik receptet választod, vegyél egy edényt, és
láss hozzá minél elõbb. Elõbb-utóbb beérnek az ízek, tudod,
hat minden: az edény a sóletre, a múlt a jövõre… s hogy ne
járjanak úgy, mint te: tanítsd meg rá a gyerekeidet is.
Somos Péter
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HITKÖZSÉG

Biztos voksok
A zsidóság közösségi szervezõdése
különbözik a keresztény felekezetekétõl. Míg az utóbbiakat legfõképpen
vallási vezetõik képviselik, és szervezetüket markánsan meghatározzák
hitelveik, a magyarországi zsidó
közösség inkább egy polgári jogi kategóriára hasonlít: az egyesületre. Attól
függetlenül, hogy akként van bejegyezve, a MAZSIHISZ nem egyház,
hanem magyarországi hitközségek
„önkéntes társuláson alapuló szervezete“ - ahogy a 2004-ben elfogadott
Alapszabály fogalmaz.
A MAZSIHISZ legfõbb szerve a 120
tagú közgyûlés, melybe a taghitközségek delegálnak képviselõket.
Azt, hogy mely hitközség hány
képviselõ delegálására jogosult, a
Választási Szabályzat határozza meg.
(A BZSH-nak például 58 képviselõje
van, a míg a Nyíregyházi Zsidó Hitközségnek 2.) A képviselõk közül
kerül ki a MAZSIHISZ 12 tagú
vezetõsége, elnöke, két alelnöke, és
ügyvezetõ igazgatója.
Ezen legfõbb szervek mandátuma 4
éves periódusra szól, mely idén
tavasszal ért véget. Így került sor április 22-én a MAZSIHISZ választásokra, mely eseményt könnyen azonosítható választási manõverek elõztek
meg, és a média érdeklõdése is kísért.
Az újraválasztott elnök, Feldmájer
Péter és ügyvezetõ igazgató, Zoltai
Gusztáv „ellenfelei“ a korábbi elnök,
Tordai Péter és Heisler András lehettek
volna, de esélyt sem kaptak a választásokon történõ megmérettetésre.
A központi választásokat egy héttel
megelõzõ budapesti hitközségi választásokon ugyanis az 58 MAZSIHISZképviselõ helyére jelölt 61 személy
közül - Breuer Péter mellett - éppen
ezen két MAZSIHISZ exelnök nem
kapta meg a kellõ számú szavazatot,
így az elnöki posztra - az Alapszabály

értelmében - még jelölhetõk sem
voltak. A Szombat információja
szerint egy bennfentes erre csak annyi
megjegyzést tett: „Jól mûködik a
szavazógép, talán túlságosan is jól.“
A választások elõtt a Magyar Nemzet és a Népszabadság is foglalkozott a
közelgõ tisztújító közgyûléssel.
Mindkét írás hitközségi hátszéllel
született. A Népszabadság cikke a
„leosztott lapokra“ történõ utalással, és
azzal, hogy inkább Tordai Pétert
szólaltatta meg, a pozícióhoz nem
jutott exvezetõ álláspontját tükrözi. A
Magyar Nemzet írása több helyen
hivatkozik hitközségi forrásra, mely
szerint egy Suchman Tamás, Kunos
Péter és Tordai Péter nevével fémjelezhetõ csapat meghatározó szerephez szeretne jutni a választásokon, és a
pozíciókért „elkeseredett iszapbirkózás folyik“.
Nos, birkózásnak a választás napjára
már nyoma sem volt, a Szombat tudó-

sítója szerint a voksolást „csend, rend
fegyelem“ jellemezte, és végül Suchman Tamás és Kunos Péter sem került
képbe. A Választási és Jelölõ Bizottság
munkájának színvonalára egyébként
jellemzõ, hogy a két alelnök, valamint
további öt választott tisztségviselõ
esetén összeférhetetlenség áll fenn,
igaz, ennek megszûntetésére egy
hónap rendelkezésre áll.
A MAZSIHISZ 12 tagú vezetõségének az áprilisi választásokig tagja
volt a Nyíregyházi Zsidó Hitközség
elnöke, Kertész Gábor is, azonban
ezúttal pár szavazat híján a küldöttek
nem választották meg. „Ki ez a
Kertész Gábor?“ - kérdezte valaki a
voksoláskor. Szomorú, hogy tíz éves
vezetõségi tagság után ez a kérdés
egyáltalán felmerült. Megismerésére
azonban még van lehetõség, mert
Sárosi György mellett a nyíregyházi
hitközséget továbbra is õ képviseli a
MAZSIHISZ közgyûlésében.


Zoltai Gusztáv és Feldmájer Péter. Állandó képviselet

9. oldal

Bisz hindert...
Spiró Ignác hittestvérünk,
tiszteletbeli hitközségi
elnök idén tölti be életének
90. évét. Ebbõl az alkalomból látogatta meg és
köszöntötte fel õt
hitközségünk vezetõsége.
Ignác bácsinak ezúton is
kívánunk jó egészséget és
sok boldogságot!

HITKÖZSÉG

Sófár

Sófár

HITKÖZSÉG
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Meghívó
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség meghívja
tagjait, nyíregyházi kötõdésû hittestvéreit és
mindazokat, akik együttérezni kívánnak
a zsidósággal a

2007. június 3-áán, vasárnap
t a rt a n d ó

Mártírok Emléknapjára.
Program:
10:00 óra: városi megemlékezés a nyíregyházi
Holokauszt emlékmûnél (14 emeletes ház
mögött)
11:00 óra: megemlékezés a nyíregyházi, Kótaji
úti zsidó temetõben, ahol a gyászbeszédet
Frölich Róbert fõrabbi tartja

11. oldal
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Sófár

Lobogó csillagok
Az Egyesült Államokban, ahol a
hazafiság az amerikai zászlóban
testesül meg, és ahol még a himnusz
is a nemzeti lobogóról szól, a zsidó
származású amerikaiak is felkapják
fejüket, ha más állam zászlaját látják
földjükön, még ha az izraeli is.
1923-ban az Illinois Egyetemen a
helyi zsidó és egyetemi közösségek
létrehoztak egy, a zsidó egyetemisták
beilleszkedését segítõ alapítványt,
melynek 2006-ban újrafogalmazott
célja az, hogy segítse a zsidó tanuló-

érkezett, meglepõdve látta, hogy a
szervezet épülete elõtt nincs izraeli
zászló, és szólt, hogy legyen. Az ötlet
azonban a zsidó egyetemisták körében is eltérõ fogadtatásra talált.
- Az izraeli zászló mást és mást
jelent mindenkinek - magyarázta
Benj Kamm, azóta már diplomázott
Hillel diákelnök. - A legtöbb egyetemista egyetértett abban, hogy a zászló izraeli nemzeti szimbólum, azonban abban már eltértek az álláspontok, hogy a Hillel közösségnek men-

tényezõ. Egyesek számára szolidaritást jelent Izrael Államával, mások a
zsidó államiságot látják benne 2000
éves küzdelem után, míg mások
számára egyszerûen csak a zsidó nép
zászlaja.
A zsinagógák újabb dimenziót nyitnak a kérdésnek: van helye egy
nemzeti szimbólumnak az istentisztelet helyén? Hivatalos válasz
nem született, de a különbözõ
irányzatok nagyjából egyetértenek:
nem kötelezõ, de elfogadható. A

Izraeli zászló EU-s és magyar lobogó mellett. Ünnepélyesen illik

kat egy elkötelezett zsidó élet folytatásában. A Hillel International
néven ismertté vált szervezet világszerte számos neves egyetemen
mûködtet csoportokat. Mikor a massachussets-i Providenceben lévõ
Brown Egyetemre új Hillel aktivista

nyire kell támogatnia Izraelt.
A vita során számos javaslat született: legyen zászló, ne legyen; legyen,
de a palesztín lobogóval együtt;
legyen zászló, de ne a fõbejáratnál.
Az amerikai zsidók számára az
izraeli zászló egy identitást próbáló

legtöbb hitközségnél csak különleges
alkalmakon jelenik meg, természetesen az amerikai zászlóval együtt.
T.-Á. P.
forrás: Zsidó Távirati Iroda (www.jta.org),
www.wikipedia.org

Sófár
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Imarend Sávuotra
május 22-e, kedd:
május 23-a, szerda:

18:00, mincha, mááriv
8:30, sáchrit, muszáf
18:00, minchá, mááriv
május 24-e, csütörtök: 8:30, sáchrit, muszáf,
MÁZKÍR!

Imarend Tisebavra

Esküvõ
Értesítjük a Nyíregyházi Zsidó Hitközség
tagjait, hogy Hoch Veronika és
hittestvérünk, Eszlári Gábor
2007. május 27-én, 16:30 órától
a Budai Sport Hotelben
(1121 Budapest, Jánoshegyi út)
házasságot köt, mely eseményre
hitközségünk tagjai is hivatalosak.

július 23-a, hétfõ: 19:00, mincha, mááriv
július 24-e, csütörtök: 8:30, sáchrit

Temetõi
nyitvatartás és elérhetõség
Temetõi nyitvatartás május 1-tõl:
hétfõ-csütörtök és vasárnap,
9.00-16.00 óra.
A temetõi iroda telefonszáma:
06-30-318-4907
Sürgõs esetben hívható:
Somos Péter
(06-30-490-0084)

Kérjük azokat, akik szeretnének az
esküvõn résztvenni, vegyék fel a kapcsolatot a hitközségi irodával.
Táviratcím: 1012 Budapest Logodi u. 30.

Kallósné Füredi Edittõl vettek búcsút
2007. május 8-án a nyíregyházi zsidó
temetõben hozzátartozói, a hitközség
tagjai és nagy számban megjelent
barátai, ismerõsei. A gyászbeszédet
Deutch László fõrabbi tartotta.

Jom Háácmáut napja alkalmából

A régi sírkövek rossz állapota miatt
felkérjük a temetõ látogatóit, hogy a
helyreállítási munkálatok végeztéig
kövessék a jelenlévõ gondnok
utasításait!
Sófár



Nagy Gergely hittestvérünk vendégelte
meg a minjen tagjait kóser szendvicsekkel, melyet ezúton is köszönünk
hittestvérünknek.

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata.  A Hitközség címe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6., web: www.sofar-ujsag.hu, e-

mail: sofarujsag@gmail.com, nyirzsido@freemail.hu, tel./fax: (36)-42-417-939, számlaszáma: OTP 11744003 - 20331427  Az újságot
szerkeszti a szerkesztõbizottság.  A Sófárt a Gprint Iroda nyomtatja (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.).  A Sófárban megjelenõ fotókat - ha
az másként nincs feltüntetve - Tóth-Ábri Péter készítette.  Az újság ingyenes.  A Sófár kiadását a MAZSÖK és a MAZSIHISZ támogatja. 

