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Freilach nap
Augusztus 26-án 14:00-tól
egészen estig!
Pro g r a m o k :
1.) 14:00-tól már lehet jönni beszélgetni,
ping-pongozni
2.) 15:00 óra: éves közgyûlés (vezetûség
választás)
3.) a közgyûlés után kecskepörkölt
4 . ) e g y k i s z m i re s z o l á s ( é n e k , k l e z m e r )
5.) egy kis kólecolás (beszélgetés)

Szeretettel várjuk a Hitközség
tagjait és hozzátartozóikat!
A j iddis f reilach s zó a nnyit j elent, m int v idám, b oldog. S zeretnénk a
Hitközség é ves p rogramjaiba t öbb, h asonló F reilach n apot b eiktatni.

ב’’ה

Sófár

שפר

2. oldal

Sófár

שפר

A félelmetes hónap
Elul hónapban nincsen jelentõsebb
ünnepe a zsidóságnak. Sábesz
kivételével azonban minden reggel
felhangzik a sófár hangja. Az õsi
hangszer figyelmeztet. Fegyelmeztet
arra, hogy közeledik a tisri hónap, és
vele együtt a félelmetes napok, az
õszi ünnepek.
Ros Hasana a zsidó év kezdete. Egy
új év kezdõdik ekkor a zsidók
számára, és ezt az új évet az határozza meg, hogy ki-ki hogyan rendezi
bûneit, tartozásait Jom Kipurig. Ros
Hasana legnagyobb parancsolata a
sófár hangjának hallgatása. A sófár
több funkciót töltött be az ókori
Izrael életében. Hangszerként is
használták, de a sófár riadóztatta
vész esetén a közösséget. Ros
Hasanakor pedig figyelmeztet: tíz
napunk van arra, hogy a megiratott
sorsunkat megjobbítsuk, mielõtt az
Jom Kipurkor elpecsételtetik.
Ros Hasana, Jom Kipur és a közöttük lévõ hét nap a megtérés tíz napja.
Az ember hibázik és áthágja az isteni
normákat. Megtérni annyit jelent,
hogy visszafordulunk az Ö-ökkévaló
felé. Megbánjuk és elhagyjuk a
bûnös multat és elhatározzuk: ezután
másként élünk.
Jom Kipur nem örömünnep, hanem
az engesztelés napja. Régen ezen a
napon mutatta be a fõpap azt az
áldozatot, aminek a vérével belépett
a jeruzsálemi Templom legszentebb
helyére, ahol a Szövetség Ládája
volt. (Oda õ is egy évben csak egyszer, Jom Kipurkor mehetett be.) Így
szerzett a fõpap engesztelést Izrael
bûneiért az áldozat vérével. Ezért
nem szabad a zsidóknak megenniük a
vért. Mert a Tóra szerint a vérben
élet van, és az Ö-ökkévaló azt az
áldozati oltárra adta, hogy a kiontott
vérben lévõ élet szerezzen engesztelést a bûnökért.
Jom Kipur napján ezen kívül a
zsidóknak meg is kell „sanyargatniuk“ magukat böjtöléssel. A böjtölés

segít a bûnbánatban és a földiektõl a
szellemiek felé fordulásban.
A hosszú napnak is nevezett Jom
Kipur vége felé mondják a Neila
imát. Ez kapuzárást jelent. Az ima
végén egy hosszú, elnyújtott, utolsó
sófárhang jelzi a lehetõségek bezárulását: a sors elpecsételtetett...
Jom Kipur után négy napra, gyors
lépésben beköszönt az õszi ünnepek
félelmetes hangulatát feloldó örömünnep, a Szukot, vagyis a Sátoros
ünnep.
Ekkor a pusztai vándorlás emlékére
a zsidók - ha csak az éghajlat, az
idõjárás engedi - sátrakban laknak
nyolc napig. A sátrat úgy kell
megépíteni, hogy a teteje leveles
ágakból álljon, de nem lehet annyira
fedett, hogy éjjel a csillagokat már ne
lehessen látni az ágakon keresztül.
Ezen kívül vennünk kell négy
növényt. Egy pálmaágat, egy mirtusz
ágat és egy fûzfaágat. Ezeket egy
csokorba kötjük, és mellé fogjuk a
citromhoz hasonló etrogot. Ezt a
csokrot minden nap meglengetjük hat
irányba: elõre, hátra, jobbra, balra,
felfelé és lefelé. Ennek sok magyarázata van. Szerepljen itt egy: ezzel
hirdetjük, hogy a mi I-tenünk mindenhol jelen van, és mindehol
uralkodik.
Mi a magyarázata a négy növénynek? Természetesen ez is többféleképpen kommentálható, de itt is hadd
álljon csak egy megfejtés1. Az etrog
jó ízû és jó illatú. A pálmaág olyan
fáról való, aminek az íze jó, de nincs
illata. A mirtusz virága jó illatú, de
nincs íze, míg a fûzfának se íze, se
illata. Ezek a növények így négy fajta
zsidót jelképeznek. Az etrog jó illata
és íze jelképezi a Tóra illatát és a
micvák ízét. Ez a gyümölcs az olyan
zsidót ábrázolja, aki ismeri a Tórát,
és a parancsolatokat is megtartja. A
pálmaág gyümölcse csak ízes, tehát
olyan zsidót jelképez, aki nem tanult
Tórát, de a parancsolatokat megtart-

ja. E szerint a logika szerint a mirtusz
azt a zsidót jelöli, aki ismeri az Írást,
de a parancsolatok betartására nem
ügyel, míg a fûzfához azok tartoznak, akik sem ezt, sem azt nem
csinálják. Szukotkor azonban, ahogy
a négy növényt összetarjuk egy
csokorba, azt fejezzük ki, hogy
végsõsoron mindannyian egy néphez
tartozunk, egyek vagyunk.
A Szukot ünnepét a Tóra öröme
nevû ünnep zárja le, amikor a
Tórákat kivesszük a Tóraszekrénybõl, és mindenki lehetõséget kap,
hogy a Tórát felvéve táncoljon,
örvendezzen. Ez az ünnep azt fejezi
ki, hogy létünk alapja a Tóra, amely
minden zsidóé. Még azoké is, akik
egyébként nem olvassák, nem tanulják.
Vajon az 5762. év milyen lesz a
zsidóság számára? Sajnos nem sok
jóval kecsegtet. Izraelben a palesztin
gyûlölet termi szörnyû, embertelen
gyümölcseit, Magyarországon pedig
aggódva figyelhetjük az ébredezõ
szörnyeteget, az antiszemitizmust.
Hadd álljanak itt a 124. zsoltár
évezredes, vígasztaló szavai: „ Ha
nem az Ö-ökkévaló lett volna velünk
- szóljon így Izrael -, ha nem az Öökkévaló lett volna velünk, amikor
az emberek felkeltek ellenünk, akkor
az élet elnyelt volna minket, amikor
felgerjedt haragjuk ellenünk. Akkor
víz öntött volna el minket, folyó
zúdult volna át lelkünk felett, akkor a
lelkünk felett átömlöttek volna a
haragos vizek. Áldott legyen az Öökkévaló, hogy nem adott minket
oda prédául fogaiknak! Lelkünk,
mint a madár megszabadult a vadász
csapdájából. A csapda eltört, és a
lelkünk kiszabadult. A mi segítségünk az Ö-ökkévaló nevében van,
aki alkotta az egeket és a földet.“
Tóth Péter
Rabbi Israel Méir Lau A zsidó élet
törvényei címû mûve alapján
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Fény és tûz az alagút két
végén
Ariel Sharon miniszterelnök és Yasser
Arafat, a Palesztin Hatóság elnöke két
olyan autóvezetõre emlékeztetnek, akik
egymás felé száguldanak egy szûk úton
egy meredek szikla peremén. Mindkettõjük meg van gyõzõdve arról, hogy
neki van elsõbbsége, ugyanakkor nem
bízik a feléje jövõ sofõrben. Mindketten ragaszkodnak ahhoz, hogy igazuk
van, egészen addig, míg össze nem
ütköznek.
A miniszterelnöknek tökéletesen igaza
van: a tárgyalásokat nem kell addig
felújítani, amíg a palesztinok nem
tartják be a tûzszünetet. A néhai miniszterelnök Yitzhak Rabin és a korábbi miniszterelnök, Ehud Barak keserû
tapasztalatai mutatják, hogy nem folytathatunk tárgyalásokat úgy, mintha
nem lenne terror, és nem harcolhatunk
a terror ellen úgy, mintha nem lennének
tárgyalások. A helyzet ilyen megközelítése rossz fényt vetett az izraeliek
körében a békefolyamatra, illetve a
palesztinokat meggyõzte arról, hogy a
terroristák azok a személyek, akik
Izraelt tárgyaló asztalhoz kényszerítik.
Arafatnak is igaza van: Addig nem
lehet tûzszünet, amíg Izrael fel nem
újítja a tárgyalásokat. Nyolc évvel az
osló-i megállapodás után nehéz találni
egy olyan palesztint, aki elhiszi, hogy a
Sharon-Ze'evi kormányzat önként felszámolna akár egy elszigetelt telepet is,
és véget vetne a megszállásnak. (A
túrizmusért felelõ miniszter Rehavam
Ze'evi közismert hajthatatlan szélsõjobboldali beállítottságáról.)
A vita arról, hogy melyik legyen
elõbb - a tûzszünet, avagy a tárgyalások
-már sok polgári személy halálát
okozták. Semmi jel sem mutat arra,
hogy Sharon elállna attól a
követelésétõl, hogy a tárgyalásokhoz
hét napig tartó erõszak- és zavargásmentes idõszak szükséges. Ugyanakkor
nincs jel arra nézve sem, hogy Arafat
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felhagyna azzal a követelésével, hogy
Sharon megfigyelõket küldjön a
területekre és aztán befagyassza a
telepek építését. Mindkét vezetõ széles
körû támogatást élvez az erõszak folytatásához.
Adjatok okot a palesztinoknak, hogy
elhiggyék, hogy Sharon betartja
ígéretét, és ha visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, a területekkel kapcsolatban nagylelkûségrõl tesz majd
tanúbizonyságot. Igaz, hogy a miniszterelnök megígérte, hogy ha eljön az
idõ, hezitálás nélkül meghozza a "fájdalmas engedményt". Azonban a múlt
héten Sharon közölte, hogy a fájdalom,
amit hajlandó elviselni, az csak egy
"hosszútávú, átmeneti település". Ez
azután történt, hogy egy interjúban a
Ha'aretz Magazinnak elmondta (2001.
április 15.), hogy még Kfar Darmot
(egy elszigetelt zsidó település) sem
hajlandó elmozdítani a Gáza-övezet
szívébõl.
Más szavakkal, Arafatnak most meg
kell gyõznie népét, hogy nem ontották
vérüket hiába. Itt így nyilatkozik:
"nyolc évvel az osló-i megállapodás
után az izraeliek végre készen állnak
átnyújtani a területeken élõ palesztinok
többségének egy fontos eredményt: egy
hosszútávú, átmeneti megállapodást."
Hány órával fogja túlélni azt a magyarázatát, hogy "10 hónappal az alaqsai intifáda kitörése után eljött az idõ
abbahagyni a harcot a megszállt
területek felszabadításáért, és el kell
halasztani az ígéretet egy Palesztin
állam alapítására Jeruzsálem al-Quds
fõvárossal, és csatlakozni Baruch
Marzel szövetségéhez"? (Marzel, egy
hebroni telepes, korábban az ultranacionalista Kach párt vezetõje.)
Adjatok okot az izraelieknek, hogy
elhiggyék, hogy Arafat betartja az
ígéretét, miszerint ha Sharon felhagy a
telepek építésével és visszatér a tár-
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gyalásokhoz, akkor a Palesztin Hatóság
a Hamasz katonai szárnyának vezetõit
visszajuttatja a börtönbe, és utasításokat fog adni az Izrael ellen irányuló
mûsorok leállítására. Hányszor szegte
már meg Arafat azon ígéretét, hogy
letartóztatja azokat, akik az öngyilkos
merénylõket küldik? Sharonnak politikai öngyilkosságot kellene elkövetnie
ahhoz, hogy informálja a nyilvánosságot arról, miszerint megváltoztatta azon
alapelvét, hogy nem vezet tárgyalásokat tûz alatt, és bízik Arafat szavában, miszerint a fegyverek elhallgatnak azon a napon, amikor a politikusok
tárgyalni kezdenek.
A vezetõk közötti alapfokú bizalom
nélkül, és anélkül, hogy bármelyiküket
politikailag korlátoznák, Arafatnak ki
kell oltania a tüzet az alagút egyik
oldalán. Ugyanakkor Sharonnak
jeleznie kell a fényt a másik oldalon. A
miniszterelnöknek át kell vennie
Shimon Peres külügyminiszter programját és nyilvánosan kinyilvánítania,
hogy ha a Palesztin Hatóság beszünteti
az intifádát, akkor Izrael, az év végére,
tiszteletben fog tartani minden megállapodást, amit aláírt, és dönteni fognak
egy állandó státusz-megállapodás
idõpontjáról, melynek központi része
lesz egy palesztin állam azonnali megalapítása.
Ez nem az erõszak ára lesz, hanem
egy kései jutalom annak befejezésére.
Természetesen nincs garancia arra,
hogy Arafat betartja az õ részét, de ha a
miniszterelnök visszautasítja ezt a
megoldást, viszont a Nobel békedíjas is
ragaszkodik álláspontjához, akkor nem
fognak tudni megállni a szakadék elõtt.
Akiva Eldar cikkét Sugár Károly fordította a Ha'aretz címû izraeli napilap
internetes kiadásából
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Dávid király I.
Izrael második királya Dávid király
volt. Õ kovácsolt egységes nemzetet
és országot Izrael törzseibõl és õ
vetette meg az alapjait annak a gazdaságilag is igen magas szintet elérõ
országnak, amely csúcspontját Dávid
fia, Slomó idején érte el.
Dávid király igen fontos szerepet
tölt be a zsidó hagyományban is. A
zsidó imakönyv több helyen is  משיחnak, azaz Felkentnek nevezi, hiszen
egyrészt Dávid királytól származik a
zsidóság megváltója, a Messiás király, másrészt Dávid király maga is
elõképe a Messiásnak.
Dávid egyszerû zsidó családból
származott, apját Jisájnak hívták.
Bét-Lechemben született, egy
Jeruzsálemhez közeli kis faluban.
Bét-Lechem neve elõfordul a Lechu
Dojdi negyedik versszakában is:
„Kelj fel a porból, kelj fel, öltözd fel
dicsõséged ruháját, népem, a bétlechemi Jisáj fia által jön el lelkem
megváltása.“ Itt a Jisáj fia kifejezés a
Messiásra vonatkozik.
Dávid gyermekkoráról azt tudósítja
a Szentírás, hogy egyfelõl pásztorkodott, másfelõl hárfázott. Juhokat
õrzött, és közben elsajátította a hárfázás tudományát egészen a
mûvészetig. A juhok õrzése közben
azonban veszélyekkel kellett szembe
néznie. Oroszlán támadta meg a nyájat és ragadott el juhot a többi közül.
Dávid azonban szembeszállt a vadállattal, és a saját szakálával fojtotta
meg, majd megmentette az elragadott
juhot. Dávid a parittyával is ügyesen
bánt. Ezen kívül még azt is tudni,
hogy jóképû, vonzó, vörös hajú
fiatalember volt.
Dávid pályafutása még Saul
uralkodásának idején kezdõdött. Saul
nagy hibát követett el, ezért gyakorlatilag az Ö-ökkévaló megbánta,
hogy királlyá tette. Szólt ezért I-ten
Smuel prófétához, hogy menjen el

Bét-Lechembe Jisájhoz, mert az õ
fiai közül fog királyt választani.
Smuel kicsit megijedt, mert azt gondolta, hogy ha ezt Saul meghallja
megöleti õt. Így azzal a leplezõ
szándékkal ment Bét-Lechembe,
hogy áldozatot mutasson be.
Jisájnak nyolc fia volt. Amikor a
legidõsebb megállt elõtte, Smuel azt
gondolta: „Íme az Ö-ökkévaló elõtt
áll az õ felkentje!“ I-ten azonban azt
mondta:
- Ne nézd a küllemét, a magasságát, mert én elvetem õt, hiszen nem
azt kell nézni, amit az ember néz.
Mert az ember azt nézi, amit a
szemével lát, azonban az Ö-ökkévaló
azt nézi, ami a szívben van!
Így vonultatta fel Jisáj mind a hét
derék fiát, és amikor az utolsót is elutasította Smuel, odafordult Jisájhoz:
- Ennyi fiad van?
- Még van egy kicsi, de õ a juhokra
vigyáz.
- Küldjetek érte!
Amikor megjött Dávid, I-ten így
szólt Smuelhez:
- Kelj fel és kend fel õt, mert õt
választom!
Ekkor Smuel vette az olajos szelencét és a szent olajat Dávid fejére
öntötte, és az Ö-ökkévaló Szelleme
rászállt Dávidra. Ez a felkenetés az
ókori Izraelben a hivatalba helyezés
jelképes aktusa volt. Felkenték a
papokat, királyokat és a prófétákat. A
felkenetéssel egyben I-ten megadta
ezeknek a személyeknek azt a természetfölötti képességet is, ami kellett a papsághoz, a királysághoz,
vagy a prófétáláshoz. Ezt jelenti
többek között az, hogy I-ten Szelleme rászállt.
Eközben Saul király azt mondta a
szolgáinak:
- Keressetek nekem egy férfit, akibõl
jó harcos lenne, és hozzátok elém.
- Van a bét-lechemi Jisájnak egy fia,

aki jól tud zenélni, kitûnõ harcos,
értelmes, és jóképû, ráadásul az Öökévaló vele van. - mondta az egyik
szolga.
Saul királynak tetszett az ötlet, és el
is küldetett Dávidért, aki így bekerült a királyi udvarba. Amikor Saul
királyt el kezdte gyötörni a gonosz
szellem, hivatta Dávidod, hogy hárfázzon, és a király megkönnyebbült.
Közben a filiszteusok újra összegyûltek Izrael ellen. A két hadsereg
egy völgy két oldalán lévõ magaslaton táborozott és napokig csak
farkasszemet nézett egymással.
Volt egy filiszteus, akit Góljátnak
hívtak. Hatalmas termetû, igen erõs
férfi volt, hat kéz- és lábujjakkal. A
fegyverzete az akkori korhoz képest
igen fejlett volt. Páncél a fején és a
testén, hosszú, vastag dárda, nehéz
kard. A pajzsát egy fegyverhordó
vitte elõtte. Ez a filiszteus minden
nap kiállt a héber sereg elé és ezt
kiabálta át:
- Miért is álltatok ki ellenünk? Én
filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái! Válasszatok egy férfit, hogy
álljon ki ellenem. Ha legyõz, szolgáitok leszünk. De ha én gyõzöm le õt,
akkor ti lesztek a mi szolgáink.
Ahogy meghallotta Saul és serege
ezt a kihívást, megrettentek, és féltek. Dávid ekkor éppen otthon volt az
apjánál, de a három legidõsebb báttyja a seregben katonáskodott. Az apja
elküldte Dávidot, hogy vigyen egy
kis ételt a testvéreinek, és tudja meg,
hogy megy a soruk. Amikor odaért a
seregekhez, Gólját éppen újra gyalázta a héber sereget, és a zsidók I-tenét,
és látta Dávid, hogy nincs senki, aki
ki mert volna állni ellene. Dávid azt
is megtudta, hogy a király lánya
kezét és nagy gazdagságot ígért
annak, aki legyõzi Góljátot.
folyt. köv.
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Visszatekintés

Ünnepi barchesz
A nyíregyházi Izraelita Hitközség idén is biztosít térítésmentesen családonként két
félkilós barcheszt a hitközség tagjainak ünnepenként. Ha valaki a két ingyenes
darabon felül is igényel még, ezt szeptember 6-ááig megrendelheti 150 Ft/darab áron.
A bárcheszek átvétele: szeptember 17-ee, 9:00-1
13:00 óra, illetve szeptember 26-aa,
9:00 - 13:00 óra.

Jam Kiperi mécsesek
Tavaly jam kiperi mécsesekre cseréltük a nem mindig jól „mûködõ“ gyertyákat.
Ezeken a mécseseken feltüntettük azoknak az elhunyt hozzátartozóknak a nevét,
akiknek az emlékére a mécseseket meggyújtjuk.
Az idén csak olajat kell tölteni a mécsesekbe. Ha valaki még további neveket
szeretne feltüntetni a mécsesén, kérjük legkésõbb szeptember 25-éig jelezze a
Hitközség irodájában.
Ebben az évben az olajat a Hitközség ingyen biztosítja.

Temetõi nyitvatartás az
ünnepek alatt
A temetõ nyitvatartása szeptemberben és októberben a következõképpen alakul:
A temetõ zárva van pénteken, szombaton és ezen kívül:
szeptember 18-án és 19-én, Ros Hasono napján
szeptember 27-én, Jam Kiper napján
október 2-án, 3-án, és 9-én, 10-én Szikeszkor.
A temetõ október 14-ig a nyári nyitvatartás szerint, tehát
hétfõ-csütörtök 10:00-18:00, vasárnap: 9:00-12:00 között látogatható.
Október 15-tõl téli nyitvatartás szerint mûködik a temetõ, tehát
hétfõtõl-csütörtökig 10:00-13:00, vasárnap 9:00-12:00.

Új polgári szolgálatos a
Hitközségnél
A nyíregyházi Izraelita Hitközség jogosult arra, hogy polgári szolgálatosokat
foglalkoztasson. Eddig ezt Tóth Péter hittestvérünk használta ki, most pedig Sugár
Károly hittestvérünk választotta ezt a foglalkoztatást a katonai szolgálat helyett.
Károly augusztus 2-ától elõreláthatólag 2002. október 31-ig dolgozik a Hitközségnél.
Feladatköre kiterjed többek között az irodai munkára, rendezvények, istentiszteletek
elõkészítésére. A hittestvérek hozzá is fordulhatnak bármilyen ügyben bizalommal.

Sófár

Talán nem szerencsés egy Hitközség
életébõl kiragadva vizsgálni négy esztendõt, de úgy gondolom az 1997.
szeptember 22-én megválasztott vezetõség mandátumának lejártakor a választások elõtt illik némi számadást készíteni.
1997-ben úgy gondoltuk, hogy az
elõdök tiszteletre méltó fáradozásait a
hitélet fenntartásában és a létesítmények
gondozásában tovább kell vinni. Azzal is
tisztában voltunk, hogy elõdeink
nehezebb gazdasági és politikai
körülmények között végezték áldozatos
munkáikat.
A megváltozott lehetõségeket kihasználva alapvetõ céljaink között szerepelt
a hitközségi demokrácia kiszélesítése, a
pénzügyi és adminisztrációs fegyelem
megszilárdítása, a Hitközség létesítményeinek korunkban elvárható megújítása
és a rászorulók támogatása. Céljaink
között szerepelt az is, hogy a Hitközséget a várossal közelebbrõl is megismertetve próbáljuk meg enyhíteni a
tragikus múlt fájó emlékeit .
Azt, hogy e célokat milyen mértékben
és minõségben teljesítettük az elmúlt
négy évben, a közgyûlésnek kell eldöntenie, ahol természetesen nem elsõsorban a dicséretet várjuk, hanem a továbblépés érdekébenaz építõ jellegû kritikát.
Úgy gondoljuk, az elmúlt négy évben
tartott három rendes és egy rendkívüli
közgyûlés színvonala alapján kijelenthetjük, hogy a hitközségi demokrácia
elfogadható színvonalú. Erre alapozva
kérem a kedves hittestvéreket, hogy gondolják át mûködésünk eredményeit
illetve hiányosságait és az új vezetõség
felé a közgyûlés alkalmával tegyék meg
javaslataikat.
Kertész Gábor
hitközségi elnök

Naptár és üdvözlõ lap augusztus 26-áán, a Freilach napon már
kapható lesz a Hitközségben.
a napttár ára: 350.az üdvöözlõ lap ára: 100.-
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Ros Hasono, Jam Kiper, Szikesz -  סוכות, יום כפור,ראש השנה

Szeptember:

Október:

9-e, vasárnap: Szlichesz
Sáchresz: 08:00
17-e, hétfõ: Erev Ros Hasono I.

1-je, hétfõ: Erev Szikesz
Minchá, Mááriv: 17:30
2-a, kedd: Szikesz I.
Sáchresz: 08:30
Minchá, Mááriv: 17:30
3-a, szerda: Szikesz II.
Sáchresz: 08:30
Szikesz Chol hámoed:
október 4-7.
8-a, hétfõ: Hosáno Rábo
Sáchresz: 08:30
Minchá, Mááriv: 17:30
9-e, kedd: Smini Ácer esz
Sáchresz: 08:30
Mázkir: 9:30
Minchá, Mááriv: 17:30
10-e, szerda: Szimchesz Tójr e
Sáchresz: 08:30

AZ ÜNNEP BEJÖVETELE:

18:25

Mincha, Mááriv: 18:00
18-a, kedd: Ros Hasono I.
Sáchresz: 08:30
Mincha, Mááriv: 18:00
19-e, szerda: Ros Hasono II.
Sáchresz: 08:30
Mincha, Mááriv: 18:00
AZ ÜNNEP KIMENETELE:

19:24

20-a, csütörtök: Gedáljá böjtje
21-e, péntek: Erev Sábosz Sive
Mincha, Mááriv: 18:00
22-e, szombat: Sábosz Sive
Sáchresz: 08:30
26-a, szerda: Erev Jam Kiper
Kol Nidré: 18:00
AZ ÜNNEP BEJÖVETELE:

18:06

27-e, csütörtök: Jam Kiper
Sáchresz: 08:30
Mázkir: 11:30
AZ ÜNNEP KIMENETELE:

Sófár

19:08

A nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata.

A nyíregyházi Izraelita Hitközség szeretettel vár
mindenkit az õszi ünnepekre!

לשנה טובה
!תכתבו ותחתמו
A Sófárt alapította: Tóth Péter

Az újság szerkesztõje: Kertész Gábor.

A

Sófárt kiadja a nyíregyházi Izraelita Hitközség A kiadó címe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6., e-mail: nyirzsido@freemail.hu, tel./fax:
A Sófár a MAZSIHISZ támogatásával jelenik meg.
(36)-42-417-939, számlaszáma: OTP 11744003 - 20331427 Az újság ingyenes.

