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Felhívás
A nyíregyházi Izraelita Hitközség vezetõsége ezúton tájékoztatja újságunk
olvasóit arról, hogy a zsidó helytörténeti múzeum létrehozásának
munkálatai Riczu Zoltán szakmai irányatása mellett megkezdõdtek.
A múzeum célja egyebek között a megyében közel két évszázada letelepült
zsidóság életéhez kapcsolódó, még megmaradt tárgyi emlékek összegyûjtése, rendszerezése a múzeumokra vonatkozó jogszabályok, elõírások
betartásával.
A múzeum szervezõi felhívással élnek közösségünk és elszármazott
hittestvéreink felé a birtokukban lévõ dokumentumok (születési és házassági anyakönyvi kivonatok, deportálással kapcsolatos iratok, iskolai
bizonyítványok, stb.) kegytárgyak, a hitélettel kapcsolatos tárgyak, ruházati
tárgyak, stb. múzeumi célra történõ ajánlására.
A felajánlás módja lehetséges az adományozó részérõl a múzeum részére
történõ végleges adományként, illetve határozott vagy határozatlan ideig
történõ átadással, mely esetén a dokumentum az adományozó tulajdonában
marad.
Az írásos dokumentumokról minden esetben fénymásolatot készítünk még
akkor is, ha az eredeti dokumentumokról az adományozó végleg lemond.
Minden tárgyat, dokumentumot hivatalos átadás-átvételi jegyzõkönyv
alapján veszünk át, és a múzeumi leltárkönyvben tartjuk nyílván.
Várjuk az adományozók személyesen vagy telefonon (42-417-939, vagy
06-309-15-34-15) történõ szíves jelentkezését.
Hitközségünk ezúton is köszönetet mond a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítványnak a múzeum anyagi támogatásáért.

A Sófár kiadását ez évben
180.000 Ft-tal támogatja a
Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége
pályázati úton. Az összeget a
pályázatot kiíró javaslata
alapján elsõsorban technikai
berendezések vásárlására
fordítjuk.
A MAZSIHISZ támogatását
ezúton is köszönjük!
Vezetõség

1%-1%
MAZSIHISZ
technikai száma:
0358

Cödoko alapítvány

Kertész Gábor
hitközségi elnök

számlaszáma:
18049196 - 1 - 42

Temetõi nyitvatartás
A t e m e t õ 1 9 9 9 . p e s z á c h j á t ó l a z õ s z i ü n n e p e k i g , a z a z 1 9 9 9 . á p r i l i s 0 1 -tt õ l 1 9 9 9 . s z e p t e m b e r 0 9 -ii g
vasárnaptól csütörtökig: 8:00 - 19:00-ig,
pénteken 8:00 - 12:00-ig van nyitva.
Szombaton zárva van.
A temetõ telefonszáma: (42) 437-290
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Három napos
konferencia
Debrecenben
Az idõsgondozásról és a fiatalok
nevelésérõl tart három napos konferenciát a Debereceni Zsidó Hitközség
1999. május 28-30-ig a következõ
szervezetek részvételével: Debreceni
Akadémiai Bizottság, Illyés Alapítvány, Debreceni Magyar-Zsidó
Kulturális és Tudományos Társaság,
Debrecen Városa és a JOINT
Magyarországi Szervezete.
Akiket további részletek érdekelnek
a jelentkezés feltételeirõl és a programokról a Hitközség irodájában részletes tájékoztatót adunk.

Nyíregyházi
Mazsihisz
delegáltak
A MAZSIHISZ jelenlegi tisztségviselõinek mandátuma 1999.
április 9-én lejár. Ennek kapcsán a
MAZSIHISZ március végéig választási közgyûlést hív össze.
A közgyûlésbe a Hitközség vezetõsége Kertész Gábor hitközségi
elnököt és Sárosi György vezetõségi
tagot delegálta.

A Hitközség
irodája az
ünnepek miatt
zárva lesz
április 1-én,
8-án és 9-én.
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Közgyûlési
összefoglaló
1999. febr. 7-én a Nyíregyházi Izraelita
Hitközség évi rendes közgyûlését tartotta a Tu Bisvát ünnepével összekötve. Az
alábbiakban rövid összefoglalót
közlünk a közgyûlés határozatairól,
hogy azon hittestvérek is értesüljenek a
döntésekrõl, akik nem tudtak részt venni
az összejövetelen.
A közgyûlés megnyitása után a Lieber
házaspár üzenetének átadására került
sor, akik elmondták, hogy bár
sajnálatukra koruknál fogva nem tudnak
aktívan részt venni a zsidó közösség
életében, lélekben jelen vannak.
Miután a levezetõ elnök ismertette a
Hitközség elmúlt évi költségvetését és
az ez évi pénzügyi tervét, továbbá a
vezetõség munkatervét, a közgyûlés
ezeket egyhangúan jóváhagyta.
A közgyûlés döntése szerint a
mikvének és a vágodának a kialakítandó Zsidó Helytörténeti Múzeum
részét kell, hogy képezze.
A Hitközség alapszabályának esetleges
jövõbeli módosításának eljárásval kapcsolatban a következõ döntés született: a
módosult szöveget a Sófárban megjelenteti a vezetõség. Ha a módosítással
kapcsolatban egy hónapon belül nem
érkezik lényeges ellenjavaslat, az

automatikusan hatályba lép.
A közgyûlésen a vendégek között
köszönthettük többek között Halmos
Sándor urat a Debreceni Zsidó
Hitközség ügyvezetõ igazgatóját.
Halmos úr felszólalásában emlékeztette
a szabolcsi zsidóságot néhai Berstein
Béla fõrabbi munkásságának történelmi
és vallási jelentõségére, és egyben javasolta, hogy az új kultúrterem az õ nevét
viselve állítson emléket neki. Halmos
Sándor továbbá közölte a jelenlévõkkel,
hogy a debreceni Hitközség a jövõben
nagyobb hangsúlyt szeretne helyezni a
vegyes házasságokban felnõtt gyermekek esetleges zsidó neveltetésére.
Ezzel összhangban bejelentette, hogy az
idén nyártól Debrecenben új rabbi kezdi
meg mûködését Rónai István személyében. A debreceni Hitközség arra tett
javaslatot, hogy az új debreceni rabbi
egyben legyen a Tiszántúl, tehát Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza rabbija.
A közgyûlés jóízû beszégetéssel
végzõdöt, miközben a résztvevõk
fogyaszthattak a Nõegylet tagjai által
elkészített gyümölcstálakról, hiszen Tu
Bisvátkor, a fák újjáéledésének ünnepén
a zsidó ember minnél több gyümölcsfajtából igyekszik fogyasztani.

Régen volt már ilyen
Purim
Régen lájnolt már Nyíregyházán jesiva bocher megilát. Az idén a lubavicsi
jesiva hallgatói jóvoltából újra hallhatták a Hitközség tagjai a purimi
történetet fiatal bochertõl.
A nem rég alakult pesti jesiva hallgatói
közül hárman látogattak le Nyíregyházára, hogy purimi ünnepséget rendezzenek a szabolcsi zsidóknak. Az
izraeli és két amerikai fiú igazi örvendezõ, ünnepi hangulatot teremtett
izraeli és jiddis dalokkal, tánccal
miután felolvasták Eszter királyné és

Mordecháj történetét a mini kereplõk
Humánt elnyomó csattogása közepette.
Igaz, kicsit expresz tempóban, de megegyeztünk, hogy jövõre órabért kapnak.
Az imaterem asztalai annyira
roskadoztak a finom slachmoneszektõl,
a süteményektõl és italoktól, hogy
sajnálkozva állapítottuk meg, kétszer
annyi zsidónak is elég lett volna az
ellátás, mint amennyien voltunk.
Szívesen felcserélnénk a helyzetet.
Inkább lennénk kétszer annyian, és
lenne fele annyi süti...
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Temetõi fakivágás
Ez év február 9-én egy öttagú
fakivágást ellenõrzõ bizottság tartott helyszíni szemlét a nyíregyházi
zsidó temetõben. A bizottság tagjai
között volt Fekésházi Gábor a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Osztályától, Bartha István szintén a
Polgármesteri Hivataltól, Debreceni Ferenc a Nyírerdõ Rt.-tõl,
Ratkos József a QERCUS Szolgáltató
Irodától és Hitközségünk képviseletében György András.
Mint ahogy a tavaly decemberi
számunkban már beszámoltunk
róla, a temetõben lévõ erdõ állapota
a fák elöregedése miatt veszélyes

lett nemcsak a látogatókra, hanem a
sírokra is.
A bizottság megállapította, hogy a
beteg, parazitált fák vágásérettek,
gyakorlatilag az egész temetõ
területén. A fák kidölésveszélyesek
még a laza talaj miatt is, járni is
kockázatos alattuk. Ezért a bizottság az egész erdõ kivágását javasolta a fák utánpótlása mellett. Azokat
a törzseket, amikre a borostyán felfutott viszont nem vágják ki teljesen.
A fakivágás kivitelezését a tölgyfa latin nevét viselõ Q E R C U S
Szolgáltató Iroda vállalta. Ratkos

A hitközségi tagnyílvántartásról
Hitközségünk tagnyílvántartása
nem teljes, mert sok fiatal nem
szerepel benne. Természetesen
szeretnénk tudni mindenkirõl, és
tagként nyílvántartani mindenkit,
aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Hitközség tagja szeretne lenni.
Ezért kérjük a kedves hittestvéreket
(kifejezetten a nem nyíregyháziakat), hogy mûködjenek közre és
segítsenek nekünk a következõkben.
Mindenki ellenõriztesse a Hitközség
irodájában, hogy a nyílvántartásban
szerepel-e a neve, címe, telefonszáma és a zsidó neve, illetve gyermekei, és unokái ugyanezen adatai.
Továbbá kérünk mindenkit, hogy

értesítse azokat, akikhez még a
Sófár sem jut el, és valószínûleg
nincs tudomása errõl a felhívásról,
vagy tudakozódjon az irodánál,
hogy egy adott hittestvér nyílvántartva van-e.
Az elõzetes beszélgetések alapján
javasoljuk továbbá, hogy a
hittestvérek adják meg mindazon
rokonaik, barátaik, ismerõseik
címét, telefonszámát, akiket szükség
esetén a Hitközség értesíteni tud.
Ezen belföldi vagy külföldi
címekkel kiegészítjük a tagnyílván tartást. Az adatokat bizalmasan, a
magyar
jogszabályoknak
megfelelõen kezeljük.

Auschwitz-ii z arándokút
Várjuk mindazok személyes jelentkezését, akik részt vennének egy auschwitz-i zarándokúton. Az esetleges költségekre a jelent-kezõk létszámának ismeretekor visszatérünk.
Jelentkezési határidõ: Á P R I L I S

30- A .

József igazgató elmondta, hogy a
munkálatok a közeljövõben kezdõdnek és elõreláthatólag egy
hónapig fognak tartani, ha az
idõjárás kedvezõ lesz a fakivágásnak, hiszen ez a munka nem teljesítményre megy.
A munkálatok alatt fokozott balesetvédelmi elõírásokat kell betartani. A motoros láncfûrész közelébe menni tilos. A kivitelezõ egyébként sárga szallaggal fogja leválasztani a temetõ azon területét,
ahol a munka folyik, továbbá a
temetõ területén illetve a kapunál
elhelyezett táblák is figyelmeztetni
fogják a látogatókat a betartandó
elõírásokra. A kivitelezõ gondoskodni fog arról, hogy a munkát
kulturált és biztonságos körülmények között folytassák le.
Azt is figyelembe kell venni, hogy
a zsidó temetõnek, mint mûemléknek az arculata lényegesen meg
fog változni, hiszen egy egész erdõ
tûnik el a sírok közül. Ezért kívánnak nyílvánosságot is adni a
munkálatoknak, amik gyakorlatilag
elkerülhetetlenek a sírok védelméért, mert a kidölõ fák sokkal nagyobb kárt okozhatnak a sírokban,
mint a kivágásuk által keletkezõ
kár.

A Hanukáról
még egyszer
A Sófár nem adott hírt róla,
hiszen sokan vettek részt a tavalyi
Hanuka ünnepségünkön, azonban
mégis köszönettel tartozunk a
Nõegylet tagjainak, akik megszervezték a szinvonalas ellátást az
összejövetelünkön.
Csak emlékeztetõül, Joszi
Croitoru a Szochnut alija küldöttje
tartott érdekes elõadást a zsidó
identitás változatos megnyílvánulásairól.
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Tóra, Próféták, Írások

A peszáchi
árukat

Vereségbõl gyõzelem

A diadalmas jerikói gyõzelem után Józsua híre elterjedt az egész földön, írja a
Tánách. A következõ célpont Hááj városa volt. Józsua ide is kémeket küldött. A
kémek önbizalomtól duzzadva jöttek vissza és azt mondták Józsuának, hogy ne küldje
az egész hadsereget Hááj ellen, csak vagy két-háromezer katonát, hadd pihenjen a
nép, hiszen nincsenek sokan.
A héber háromezres sereg azonban csúfos vereséget szenvedett, elûzték õket és
harminchatan meghaltak. Izrael népe nagyon elkeseredett és elbátortalanodott.
Józsua megszaggatta ruháját és a földre borult az Örökkévaló ládája elõtt, és így
imádkozott: „Uram, Örökkévaló! Miért hoztad át ezt a népet a Járdenen, hogy most
az emoreusok kezébe adjál miket?” Az Örökkévaló így válaszolt Józsuának: „Kellj
fel! Miért borulsz arcra? Vétkezett Izrael és megtörte a szövetségemet…” Ezek után
Isten elmondta Józsuának, hogy emlékezzen arra, hogy megmondta, a jerikói zsákmányból senki nem tehet el semmit, mindent Istennek kellett szentelni, azonban valaki
hozzá nyúlt a zsákmányhoz. A népet meg kellett tisztítani ettõl a bûntõl.
A következõ reggel Józsua elõállította a népet törzsenként, hogy sorshúzással találjanak a bûnösre. Júda törzsére esett a sors, tehát a vétkes abból származott. Ekkor
elõjöttek a Júda törzsének nagycsaládjai. Ezek közül Zárchi családja választatott ki.
Zárchi családja elõállt házanként. A házak közül Závdi házára esett a sors, majd
Závdi házából egy férfire, akit úgy hívtak, hogy Áchán.
Áchán bevallott mindent töredelmesen. Részletesen elmondta, hogyan látott meg a
zsákmány között ruhákat és ékszereket, ezüstöt, aranyat, hogyan kívánta meg, és
hogyan ásta el a sátra közepén. A büntetése nagyon szigorú volt. Megkövezték és
megégették õt és családját.
Ezután Isten bátorította Józsuát, foglalja el Hááj városát. Józsua haditerve a
következõ volt. Harmincezer harcost a város háta mögé küldött. A maradékkal
megtámadta a várost és megfutamodást színlelt. Amikor a hááji sereg üldözõbe vette
Józsuát, a város háta mögött lévõ harmincezer katona egyszerûen elfoglalta és felgyújtotta a várost, mert a városban nem hagytak védõket. Amikor a hááji sereg
visszapillantva meglátta a városból felszálló füstöt rájöttek, hogy csapdába estek,
ugyanis az egyik oldalról a futást színlelõ Józsua fordult vissza és lendült támadásba,
a másik oldalról pedig a várost felgyújtó sereg vonult ki Józsua segítségére. Így a
gyõzelem teljes volt.

Peszáchi imarend
március 31-e, szerda: széder-este 17:30
április 1-e, csütörtök: Peszách I. 08:30 és 17:30
április 2-a, péntek: Pészách II. 08:30 és 17:30
április 3-a, szombat: Sábesz 08:30
április 7-e kedd: 17:30
április 8-a, szerda: Peszách VII. 8:30 és 17:30
április 9-e, csütörtök: Peszách utolsó napja 08:30,
Mázkír: április 9-én, 09:30-kor!
Kellemes és kóser Peszáchot kívánunk mindenkinek!

m á r c i u s 2 2 -e
e
é s 2 5 -e
e között
kérjük átvenni
10:00 órától
14:00 óráig a
Hitközség
közösségi
házában!

Széder este
Az elõzetes tájékozódás
alapján úgy tûnik, hogy sokan
igénylik a közös széder
megrendezését. Bár körülményeink miatt a húsleves
készítése ebben az évben
valószínûleg elmarad, a peszáchi hangulatról és persze a
jóllakásról gondoskodunk.
Költség hozzájárulást nem
kérünk.
Kérjük hittestvéreinket, hogy
személyesen vagy telefonon
jelezzék részvételi szándékukat
legkésõbb

március 25-iig!
Mindenkit szeretettel várunk!

Sófár

 A nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata .  A kiadó címe: Izraelita Hitközség, 4400 Nyíregyháza,
Mártírok tere 6., tel.: (36)-42-417-939 
Az újság szerkesztõje: Kertész Gábor. 
Az újságot tördeli és fénymásolással sokszorosítja: Tóth Péter.  Deviza számla
számunk: OTP B 51685, számla számunk:
OTP 11744003 - 20331427  Az újság
ingyenes,
de
finanszírozására
adományokat elfogadunk. 

