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DÁVID BÁR-MICVÓJA
Július 23-án, péntek este köszöntött
be  אתחנןszombatja, az a szombat,
ami a Szepesi család egyik ágában
már mindig emlékezetes marad.
Szepesi Gábor fia, Dávid betöltötte
ezen a nyáron a 13. életévét, így
eljött az ideje, hogy zsidó férfivá
avassuk, olyan zsidóvá, aki már
beleszámít a minjenbe, és aki saját
maga felelõs a vétkeiért.
A péntek esti minjenen már részt
vett a bár-micvó (a parancsolat fia)
és apja is. Ezen az istentiszteleten
mutatkozott be Éliás Viktor, leendõ
elõimádkozónk, aki a mincha imádságot recitálta, majd Frölich Róbert
fõrabbi folytatta a szombat köszöntõt.
A virágokkal szépen feldíszített zsinagóga szombat reggel megtelt a
Szepesi család közeli-távoli rokonságával. Bár Dávid édesanyja elmondása szerint az igen kiterjedt nagycsaládnak csak a fele tudott eljönni,
így is legalább 35-40 vendéget köszönthettünk Magyarországról, az
Egyesült Államokból, Kanadából és
Izraelbõl. A Tórához alijázók sorát
Kertész Gábor hitközségi elnök nyitotta meg kajhen lévén, majd Kovács
László hittestvérünk következett
lájviként. A s’lisi helyén már Szepesi
Dávid egyik rokona lépett a Tekercshez, majd r’vii -ként maga a bármicvó, hiszen ebben a szakaszban
olvastuk fel a Tízparancsolatot, amit
a közösség felállva hallgatott végig.
A bár-micvó édesapja csak egy rokon
közbeiktatásával léphetett a Tórához

sisi-ként, mivel apát
és fiát egymás után
nem hívunk fel a
Tekercshez. Ezt követõen még néhány
Boldog és sikeres
rokon következett,
új esztendőt kívá majd Galambos
Zoltán hittestvénunk minden
rünk olvasta fel a
hittestvérünknek
háftárá szakaszt.
Hágbe Tóth Péter
Magyarországon,
hittestvérünk volt,
Izraelben és az
míg a gelile feladatával Kertész Máegész világon!
té küzdött meg hõsiesen, aki ezen az
ünnepélyen már sok
tapasztalatott gyûjthetett az egy év
múlva következõ
saját bár-micvójához.
A Tóra visszahelyezése után a fõrabbi a Tóraszekrény elõtt maga elé
állított az ifjú zsidó férfit, és szüleit, részében elhelyzett svédasztalhoz
hogy útravalóként pár jó tanáccsal, invitálta a vendégeket, ahol kellemes
bátorítással jókívánsággal lássa el beszélgetéssel telt el az idõ.
Dávidot. A rabbi kiemelte, hogy nem
Ezen a szombaton minchát is imádkönnyû zsidónak lenni a mi korunk- koztunk Frölich fõrabbi vezetésével,
ban sem, de ez mégis lehetséges, ami egyébként ritka alkalom Nyíramint az ünneplõ gyülekezet is egyházán, hiszen itt az a szokás alamutatja. Majd a rabbi kezeit Dávid kult ki, hogy az ünnepek kimenetelefejére helyezve áldotta meg, hogy kor nemigen jön össze a minjen. A
szüleinek, rokonainak sok öröme tel- sajátos nyíregyházi szokásokra az is
jen még benne.
rámutatott, hogy az új elõimádA davenolás befejezése után a kozókkal egyeztetni kellett azt, hogy
Szepesi család a zsingóga hátsó „itt hogy is szokták mondani“.
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A holokauszt áldozatainak vagyoni pere

Egy újabb kárpótlás

A MAZSÖK tájékoztatása szerint
augusztus végéig minden hittestvérünk névre szólóan postai úton
tájékoztatót, illetve kérdõívet fog
kapni, annak kapcsán hogy nemzetközi nyomásra a svájci bankok 1.25
milliárd USD-t helyeznek letétbe,
mely elosztásának elveirõl az USA
New York-i Keleti Kerületi Bírósága
dönt.
A tájékoztató kissé nehézkes nyelvezetû, de igen részletes, kimerítõen
leír mindent. Célszerû lassan, többszõr átolvasva megérteni a lényeget,
mely talán az alábbiakban foglalható
össze:
1. Ez a kárpótlás kifejezetten vagyon elvesztésére vonatkozik. Ennek
öt konkrét esete lehet, amit a tájékoztató részletesen leír. (Vagyon
elvesztésének számít az is, ha valaki
egy cégnek úgy dolgozott, hogy nem
kapott fizetést.)
2. A tájékoztató világosan, vastagon
szedett szövegben kimondja, idézElõfordulhat pédául, hogy Ön
zük: „E
kényszermunkát végzett, de nem
t u d j a , h o g y a k é r d é s e s m u n -kk á b ó l
származó bevételt valamely svájci
jogi személynél helyezték-ee el, vagy
azon keresztül forgalmazták-ee.“
3. Ezen kárpótlás jellegzetessége

még az is, hogy az igénylõ beadhatja
igényét saját jogon, így önmaga az
igénylés a l a n y a . De lehet valaki
igénylõ úgy, mint örökös, ekkor az
alany a néhai rokon függetlenül attól,
hogy az üldöztetés alatt vagy akár a
közelmultban halt meg.
F O N T O S ! Egy alanyra vonatkozóan csak egy igénylés adható be,
azaz az örökösöknek meg kell állapodniuk, „kinek, mely elhalálozott
lesz“ az alanya! Így például lehetséges sok olyan igénylõ is, aki az
üldöztetés után született. Értelmezésünk szerint bármely rokonsági fok
esetén felléphetünk igénylõként
Hitközségünk tagjai feltehetõleg úgy
saját jogon, mint az örökös jogán a
kényszermunka tényébõl adódóan
fognak igénylést beadni.
F o n t o s m é g a z i s , hogy minden
igénylést külön igénylõlapon, külön
borítékban kell feladni. Igénybejelentõ kérdõívet a MAZSÖK ígérete
szerint pótlólag biztosítani tudjuk, de
bárki a saját példányát fénymásolhatja. A feladás lehetõleg október 15-iig
történjen meg. Hitközségi igazolás,
érvényesítés nem szükséges!
A kárpótlással kapcsolatban 1999.
s z e p t e m b e r 2 2 -éé n ( s z e r d a ) d é l u t á n
1 4 : 0 0 ó r á t ó l a k u l t ú r t e -rr e m b e n

Ünnepi elõkészületek
Hitközségünk ez évben is térítésmentesen biztosít a fõünnepekre
családonként (a tavalyi lista alapján)
2 db kalácsot ünnepenként. Az ezen
felüli igényeket kérjük augusztus 31ig jelezni szíveskedjenek. (Temetõi
telefonszám: 437-290)
A kalácsok átvételének idõpontja:
- szeptember 10. 8:30-1
12:00
- szeptember 20. 8:30-112:00
Naptárak, újévi üdvözlõlapok, gyertyák átvételét, illetve kifizetését

s z e p t e m b e r 6 -tt ó l már a régi - új irodában biztosítjuk. (417-939)
Javasoljuk, hogy az emlékezõ gyertyák igénylésekor az elhunyt nevét
közöljék, melyet kinyomtatunk és a
gyertyára ráragasztjuk.
Meglepõen tapasztaltuk, hogy a
segélyek igénylésére közölt felhívásunkra a n e v e l é s i s e g é l y vonatkozásában alig érkezett igény! Az igény
benyújtásának határidejét szeptember
30-iig meghosszabbítjuk.
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megbeszéljük a felmerült elvi és
technikai gondokat.
Addig is mindenki alakítsa ki saját
elképzelését, az örökösök egyezzenek meg, az ifjabb családtagok segítsenek az idõsebbeknek!

A f elújítás
hamarosan
befejezõdik
Bár még nagy intenzitással folynak
a felújítás különbözõ munkálatai, de
reményeink szerint s z e p t e m b e r 6 ától már ismét miénk az épület.
Várjuk kedves hittestvéreinket,
hogy ismerkedjenek meg a megváltozott épülettel, jelezzék észrevételeiket - több szem többet lát - az esetlegesen még pótolható hiányosságok,
hibák pótlására, kijavítására.
Reményeink szerint a kutúrteremben szeptember elején Bernstein
Béla munkásságát bemutató kiállítást
rendezünk be.
Reméljük, minál nagyobb számban
köszönthetjük a Nõegyletet szeptem b e r 8 -áá n , s z e r d á n a m e g -ss z o k o t t
14:00-ttól a hosszú kény-sszerszünet
után!
Tájékoztatjuk hittestvéreinket, hogy
az õszi ünnepek után a felújítási
munkálatok tovább folytatódnak,
melyhez a szükséges pénzösszeget
pályázat útján elnyertük.
Folytatjuk a közösségi ház belsõ
felújítását: a Múzeum és a vendégszoba kialakítását, a zsinagóga
csapadékvíz rendszerének, járdáinak
felújítását és az udvar rendbetételét.

Temetõi erdõrõl
A temetõi erdõ gondozására és a
veszélyeztett sírok karbantartására
nem sikerült pénzügyi megoldást
találnunk. Ezúton is kérjük külföldön
élõ hittestvéreink segítségét a további károk megelõzésére.
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Sófár h atáridõnapló
31: plusz barchesz rendelés határideje
SZEPTEMBER 6- TÓL :
- a közösségi ház , az irodával, imateremmel, és
kultúrteremmel újra mûködik
- naptárak, újévi üdvözlõlapok, gyertyák
kifizetése. átvétele
SZEPTEMBER 8- A: újra Nõegylet!
SZEPTEMBER 10- E: Ros Hasonora barchesz
SZEPTEMBER 20- E: Jam Kiper elõtti vacsorára barchesz
SZEPTEMBER 22- E: Megbeszélés az újabb kárpótlásról
SZEPTEMBER 30- A: tansegély kérelem benyújtási
határidõ
OKTÓBER 15- E: „Holokauszt áldozatok vagyoni pere„
kérdõíve postára adásának ajánlott határideje
AUGUSZTUS

Temetõi nyitvatartás Szikesztõl Peszáchig
1999 õszétõl 2000 tavaszáig, tehát a téli idõszakban a temetõ
ugyanazokon a napokon van nyitva, mint a nyári idõszakban, tehát
szombat kivételével minden nap. A naponkénti nyitvatartás 8:0014:00 lesz péntek kivételével, amikor a temetõ csak 8:00-12:00-ig
van nyitva. A temetõi iroda telefonszána: 437-290.

Az új nyíregy házi kántor
bemutatkozik
Éliás Viktor már egy hónapja elõimádkozó a nyíregyházi zsinagógában. Az egy hónapos sábeszi
közremûködése után most a fõünnepeken ismerkedhet meg vele a
Hitközség tagsága.
Viktor nemcsak elõimádkozást ta-
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nult, hanem idén végzett szociális
munkás szakon Budapesten, a Zsidó
Egyetemen.
Ezt a szakmáját Nyíregyházán is
gyümölcsöztetni szeretné, ezért az
idõsebb, vagy valamilyen szociális
gonddal küszködõ hittestvérek bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért. A segítségnyújtáson kívül
Viktor rendszeresn meg is látogatja
azokat, akik ezt igénylik.
Az új kántorunk továbbá nemcsak
az istentiszteleteken mûködik közre,
hanem programokat is tervez a
Hitközség tagjai számára.

A nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata.

A Sófárt alapította: Tóth Péter
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A Vörös Kereszt
keresõszolgálatának felhívása
Tud-e valaki valamit az alábbi
személyekrõl:
- Brennersz Herman: sz. 1926. június 25., Vásárosnamény
anyja neve: Goldstein Blanka
apja neve: Brennersz Náthán
(Nõvére, Brennersz Éva keresi.
Brennersz Hermant Vásárosnaményból deportálták Auschwitz-ba.)
- Weisz Ferenc, 1922-24, Nagydobos
- Weisz Éva, 1930-32, Nagydobos
- Weisz Bernát, 1929-31, Nagydobos
- Weisz Róza, 1924-28, Nagydobos
- Weisz Ilona, 1927-29
- Weisz Livia/Lili, 1923-25, Nagydobos
Szüleik:
- Weisz Izrael, 1898, Barabás
- Katz Regina, 1899, Olcsva
anyja neve: Spitzer Livia
apja neve: Katz Ábrahám
(Az egyik gyermek, Weisz Ignác
keresi õket.A családot a mátészalkai
gettóból deportálták Auschwitz-ba
1945. április/májusban.)
- anya: Rosenfeldné, sz.: Grünfeld
Regina (1902-04, Tiszalök)
- fia: Rosenfeld Ödön, sz.: 1926-27
(A deportálás idején Nyíregyháza,
Búza u. 22. szám alatt laktak.)
Aki valamilyen információval rendelkezik ezekrõl a személyekrõl keresse
meg a Hitközség irodáját, vagy hívja a
331-39-52, 353-28-88-as telefonszámot,
illetve írjon a 1367 Budapest, Arany J. u.
31., Pf. 121 címre.
Az újság szerkesztõje: Kertész Gábor.

Az

újságot tördeli és fénymásolással sokszorosítja: Tóth Péter. A Sófárt kiadja a nyíregyházi Izraelita Hitközség A kiadó címe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6., tel./fax: (36)-42-417-939, Deviza számlaszáma: OTP B 51685, számlaszáma: OTP 11744003 - 20331427 Az
A Sófár a MAZSIHISZ támogatásával jelenik meg.
újság ingyenes.
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Ünnepi imarend - סדר התפילות

5760/ 1999

Ros Hasono, Jam Kiper, Szikesz -  סוכות, יום כפור,ראש השנה

Szeptember:
5-e, vasárnap: Szlichesz
Sáchresz: 08:00
10-e, péntek: Erev Ros Hasono
Mincha, Mááriv: 18:00
11-e, szombat: Ros Hasono I.
Sáchresz: 08:30
Mincha, Mááriv: 18:00
12-e, vasárnap: Ros Hasono II.

24-e, péntek: Erev Szikesz
Minchá, Mááriv: 17:30
25-e, szombat: Szikesz I.
Sáchresz: 08:30
Minchá, Mááriv: 17:30
26-a, vasárnap: Szikesz II.
Sáchresz: 08:30
Szikesz Hol hámoed:
szeptember 27. - 30.

Sáchresz: 08:30
13-a: Gedáljá böjtje

Október:

17-e, péntek: Erev Sábosz Sive

1-e, péntek: Hosáno Rábo
Sáchresz: 08:30
Minchá, Mááriv: 17:30
2-a, szombat: Smini Ácer esz
Sáchresz: 08:30

Mincha Mááriv: 18:00
18-a, szombat: Sábosz Sive
Sáchresz: 08:30
19-e vasárnap: Erev Jam Kiper
Mincha, Mááriv: 18:00
20-a, hétfõ: Jam Kiper
Sáchresz: 08:30
M á z k i r : 11 : 3 0
Ausz Jamtev: 19:30

Mázkir: 9:30
Minchá, Mááriv: 17:30
3-a, vasárnap: Szimchesz Tójr e
Sáchresz: 08:30
A nyíregyházi Izraelita Hitközség szeretettel vár
mindenkit az õszi ünnepekre a megújult
imaterembe!

