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Joná próféta: a „morcos galamb“
A holokauszt elõtti és utáni világ
לשנה טובה
igen sokban különbözik egymástól.
A két idõszak jellemezõi sokszor
!תכתבו ותחתמו
homlokegyenest egymás ellentétei.
Az egyik változás az, hogy a Soá
elõtt a zsidók licitáltak egy-egy
máftír szakasz lájnolásának jogáért,
Boldog új
míg ma kifejezetten keresni kell
é v e t k í v áazokat a hittestvéreket, akik fel
nunk
tudják olvasni héberül a háftárát.
Az egyik máftír-szakasz, amely
minden
talán a licitálás során a legtöbbet
kedves
hozta a hitközség „konyhájára“, a
olvasónkJom Kipur minchájában felolvasott
nak!
történet: a máftír Joná, azaz Joná
(magyarul: Jónás) próféta története.
A próféta nevének jelentése
galamb. Története ellenben nem teljesen fedi nevének jelentését. A galileai Gát Chéférbõl származó Joná ben Ámitáj
próféta az idõszámításunk elõtti VIII. században élt, II. Jeroboam (Járovám) király uralkodása idején (ie. 793 - ie. 753,
mások szerint ie. 783 - ie. 743), kb. kettõszáz évvel a Szentély lerombolása elõtt.
Ebben a korszakban Asszíria töltötte be a világbirodalom szerepét már ie. 1000-tõl. A birodalom egyik jelentõsebb
városa a mai Irak területén található, a Tigris partján fekvõ Ninive (Ninua) volt, mely késõbb (ie. 704-ben) Asszíria
utolsó fõvárosa lett, és amelyet ie. 612-ben foglaltak el a médek és a babiloniaiak. Ezután vált Babilonia világhatalommá egészen ie. 539-ig, mely
idõszakba a jeruzsálemi Szentély lerombolása, és Júda államának megsemmisítése is belefért.
Ninive városa már ekkor is többezer éves múltra tekintett vissza, alapítását
Új hitközségi vezetõség
a Tóra Nimródhoz köti. A város Istár istennõ fontos kultuszhelye volt.
A zsidó Nyíregyháza: Sellei
Ebben az idõszakban Izrael népe két királyságban élt , melyet Somronnak
László visszaemlékezései VI.
és Júdának neveztek. II. Jeroboám király Somron uralkodója volt, és a
Szentírás értékelése szerint gonosz királynak számított. Izrael és a környezõ
Mártírok Emléknapja
népek az agresszíven terjeszkedõ asszír birodalom fenyegetettségében éltek.
Nyíregyházán
Ie. 721-ben II. Sarrukin király gyakorlatilag megsemmisítette Somront, és
Négy év az OR-ZSÉ-n
Izrael tíz törzsét más területekre deportálta.
Ebben a viharos történelmi korban szólt az Ö-ökkévaló Joná prófétához,
Zsidós Vidor
hogy menjen el Ninivébe, és figyelmeztesse az ott lakókat, mert
gonoszságuk híre feljutott a Teremtõhöz.
A David Klezmer Quintett
Nyíregyházán
Joná próféta ahelyett, hogy elindult volna keletre a város felé, elment a
tengerparti Jáfóba, és tengerre szált Társis felé nyugatra. A Szentírás szavai
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szerint Joná az Ö-ökkévaló elõl akart „futni“ Társisba. A
tengeri út azonban majdnem végzetes lett, mert hatalmas
viharba került a hajó annyira, hogy a tengerészek még a
rakományt is a vízbe dobálták, hogy könnyítsenek a
hajón. Kétségbeesésükben és halálfélelmükben mindenki
a saját istenéhez kiáltott, azonban Joná lent aludt a
hajóban, de megtalálták és felébresztették, hogy õ is
imádkozzon.
Ezután eszébe jutott valakinek, hogy húzzanak sorsot,
hogy kiderüljön, ki miatt van rajtuk ez a csapás. A sorshúzás Jonára esett. Mikor kérdõre vonták, elmondta,
hogy õ héber, és az Egek I-tenét szolgálja, és azért került
a hajó viharba, mert elõle „fut“. Megegyeztek a prófétával abban, hogy egyszerûen bedobják õt a tengerbe. Egy
kicsit haboztak, mert nem akarták egy ember halálát
okozni, de mivel a vihar egyre hevesebb lett, mégis
megtették.
Ahogy bedobták a vízbe, a vihar lecsendesedett. A hajón
lévõk nagyon megrémültek, és rögtön áldozatot mutattak
be I-tennek, és fogadásokat tettek.
Jonát tehát bedobták a tengerbe, az Ö-ökkévaló pedig
küldött egy nagy halat, ami lenyelte a prófétát, aki így
életben maradt. Jonának három napja és három éjszakája
volt a hal belsejében arra, hogy végiggondolja a történteket. Imádkozott I-tenhez és hálát adott a szabadulásért.
Végül a hal kiköpte a prófétát, aki így szárazra került, és
megmenekült.
Kétségtelen, hogy a Szentírásnak ez a könyve az egyik
legnehezebben emészthetõ történet a XXI. századi ember
számára. Felmerül egy sor kérdés. Milyen nagy halról
van szó a Tánáchban? Mely faj, mely egyede ez? Hogyan
bírta ki egy ember a hal belsejében 72 órán keresztül?
Hogyan kapott levegõt? Meggyõzõdésem, hogy ezek a
kérdések sem alapozzák meg a kételkedést. Nem szabad
úgy gondolkoznunk, hogy amire nem tudjuk a választ, az
nem is igaz. Az emberiség az univerzumról egyre többet,
de még mindig igen keveset tud. Ez fokozottan igaz a
mélytengeri világra is. Köztudott, hogy nagyon keveset
tudunk az óceánok mélyérõl. A történet feladja a leckét a
ma emberének a tudomány és materializmus korában, de
ettõl a Szentírás történeteit nem kell a legendák közé
sorolni.
Joná kapott még egy lehetõséget. I-ten újra szólt hozzá,
hogy menjen el Ninivébe és figyelmeztesse az ott
lakókat. A próféta könyve érdekes dolgokat mond a
városról. Elõször is Ninivét I-ten nagy városának nevezi,
ahol az emberek hittek I-tenben, ami csak úgy érthetõ,
hogy Izrael I-tenében. Fura megjegyzés ez egy olyan
városról, mely Istár istennõ imádásának helye volt, de
minden bizonnyal ebben a korban a Niniveiek hittek a
Tórában, ha nem is tartották meg azt úgy, mint a zsidók.
Mégis a lakosság gonoszságáról szól a Szentírás beszámolója, mely az istenhit fényében mindig súlyosabbnak
minõsül. A hívõk is eltérhetnek az igaz útról! Egyes feljegyzések szerint egyébként ebben az idõszakban több

2. oldal

csapás is érte Ninivét: járványok földrengés és katonai
fenyegetettség. Ezen kívül napfogyatkozás is volt, melyet
sokszor tekintenek valamilyen figyelmeztetõ jelnek.
Ilyen körülmények között lép be a próféta a városba és
kezdi el hirdetni egyszerû üzenetét: „Még negyven nap,
és Ninive elpusztul!“ A baljós jövendölés nagy hatással
lett a lakosokra. Böjtött hirdettek, még Ninive kormányzója - aki minden bizonnyal nem az asszír király
volt - is felkelt trónjáról és zsidó szokás szerint zsákruhát
öltött. Az emberek megtértek bûneikbõl, és kiáltottak Itenhez, hogy megmeneküljenek. Eltelt a negyven nap és
a niniveiek megkönnyebbülten látták, hogy Izrael I-tene
kegyelmes és irgalmas: nem pusztította el a várost.
Joná próféta azonban nem örült a megmenekülésnek.
Azt mondta I-tennek: pontosan ezért futott Társisba, mert
tudta, hogy kegyelmes és irgalmas az Ö-ökkévaló, és
nem hajtja végre az ítéletet, ha az emberek megtérnek.
Nehéz megérteni a próféta gondolkodását.
Ninivének azonban másként alakult a története.
Szanhérib király ugyanis, aki ie. 704-tõl 681-ig uralkodott, a birodalom fõvárosává tette Ninivét, és a város,
melyben egykor az Egyetlen I-tent imádták, a bálványimádás és az okkultizmus központjává vált. Kb. 150
évvel az eseményeket követõen a várost elpusztították a
bailoniai és a méd seregek, melyet a késõbb élõ Náchum
próféta elõre jelzett!
Felmerül a kérdés, hogy miért pont a zsidóság legnagyobb ünnepén, Jom Kipurkor olvassák fel Joná próféta
történetét a zsinagógákban. A válasz egyszerû. Jom Kipur
legfõbb üzenet a bûnbánat, a megtérés, a visszatérés az
Ö-ökkévalóhoz, melyet ez a történet jól példáz. Ninive
lakosai megalázkodtak, böjtöltek és hittek egy kis ország
prófétájának, megtértek bûneikbõl, így megmenekültek
az ítélettõl. A jom kipuri böjt és ima ezt a lényeges
üzenetet adja át a ma emberének is, hangsúlyozva azt,
hogy az Ö-ökkévaló kegyelmes és irgalmas, azaz megbocsátja a bûnöket, és nem hajtja végre a megérdemelt
ítéletet.
A mai korban, amikor meglepõ csapások sújtanak egyes
területeket a Földön, talán mindennél inkább aktuális ez
az üzenet. Az ázsiai cunami és az amerikai hurikán okait
nemcsak tudósok, de vallásos emberek is keresik. Egy
biztos: a cunami által súlytott területeken virágzott a
szexturizmus és a gyermekpornó. New Orleans pedig
Amerika okkult központja volt, és a woodoo vallás legfontosabb székhelye.
Joná prófétát az Ö-ökkévaló figyelmezteti: Õ nem
pusztít el ártatlan embereket, ha eltérnek a rossztól, sõt
még az állatokra is tekintettel van! Talán soha máskor
mint ma, a XXI. század elején, a világháborúk és a
holokauszt után, a szexuális szabadosság korában nem
volt ennyire aktuális a jom kipuri üzenet: megtérés a
gonoszságból.
Tóth-Ábri Péter
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Új hitközségi vezetõség
Új vezetõséget választott 2005.
szeptember 4-én a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség közgyûlése.
A Hitközség Alapszabálya szerint a
vezetõség mandátuma négy évig tart,
mely 2005 nyarán telt le, és ezt
követõen kell újabb, legalább öt tagú
vezetõséget választani. A vezetõségi
tagjalöltek nagyrészt a korábbi
vezetõség tagjai közül kerültek ki.
Markovics Gyula alelnök úr már
nyolc éve látta el a hitközség alelnöki teendõit igen magas színvonalon,
és a vezetõség mandátumának lejártakor mindannyiunk szomorúságára
bejelentette, hogy korára való tekintettel a jövõben nem vállal vezetõségi tagságot. Gyula bácsi tapasztalata,
és gyakorlata igen nagy segítséget
jelentett a hitközség ügyeinek
intézésekor, ezért mindenképpen
hiányozni fog, azonban tanácsaira a
jövõben is számít a hitközség
vezetõsége. Gyula bácsi tevékenységét Kertész Gábor elnök úr
köszönte meg a közgyûlésen, melyet
a Sófár oldalain újra megismétlünk:
köszönjük Gyula bácsi!
A közgyûlésen megjelentek a titkos
szavazáson a következõ jelölteket

választották meg a hitközség új
vezetõségének: György András,
Kertész Gábor, Sárosi György, dr.
Tóth-Ábri Péter, dr. Ungvári Istvánné
dr.
Ezt követõen az új vezetõség viszszavonult, hogy az Alapszabály
értelmében tagjai közül megválassza
a hitközség elnökét és alelnökét. A
választás az elsõ esetben egyértelmû
volt: Kertész Gábor elnök úr „szolgálatára“ az eddigi munkája alapján
megkérdõjelezhetetlen szükség van,
így a vezetõség egyhangúlag õt
választotta a Hitközség elnökének az
elkövetkezõ négy évre. Munkájához
sok sikert kívánunk!
Az alelnök személyét tekintve a
választás - rövid eszmecsere után dr. Tóth-Ábri Péter személyére esett.
A közgyûlésen megjelentek ezúttal
is élvezhették a Nõegylet vezetõinek
ellátását: igen ízletes kóser pulyka
fasírttal vendégelték meg a megjelent
tagokat, melyért köszönet jár
Kerekes Hermannénak, Sárosi
Andornénak, Túróczi Istvánnénak és
Weisz Ferencnének.
T-Á. P.

Téli temetõi nyitvatartás
2005. október 15-tõl 2006. március 31-ig a
temetõ
hétfõtõl csütörtökig: 9:00-tól 13:00-ig,
vasárnap: 9:00-tól 14:00-ig van nyitva.
Ettõl eltérõ idõpontok esetén Sugár András temetõgondnok a
06-30-652-7051 telefonszámon hívható!
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Temetések
Füredi Miklósné temetésére gyültek
össze gyászoló családja és a hitközség tagjai nemrég. Radnóti Zoltán
rabbi gyászbeszédében megemlékezett az elhunyt életérõl, érdemeirõl,
családja iránt tanusított szeretetérõl.
Füredi Miklósné férje, Miklós bácsi
hosszú évekig elõimádkozott és
lájnolt a Hitközségben.
A közelmúltban temették Kisvárdán
hittestvérünket, dr. Székely Miklós
ügyvédet is.

Ünnepi
elõkészületek
Családonként két darab térítésmentes bárcheszt biztosít Hitközségünk
az idei Ros Hasanára és a Jom Kipur
elõtti étkezéshez is. További igények
leadhatók a Hitközség irodájában.
Ros Hasana elõtt a bárcheszek átvehetõk október 3-án, hétfõn, 9:00-tól
egész nap.
Jom Kipur elõtt a bárcheszeket
október 12-én, szintén 9:00 órától
lehet átvenni a Hitközségben egész
nap az ünnep bejöveteléig.
A korábbi gyakorlatnak megfelelõen idén is gondoskodik olajról a
Hitközség a jom kipuri mécsesekbe,
így a Hitközség tagjainak ezzel kapcsolatosan sem lesz teendõjük.
A jom kipuri böjtöt a zsinagógában
töltõket szeretettel várja a Nõegylet a
böjt megtöréséhez az ünnep kimenetele után egy kis teával és pogácsával.
Hitközségünk parkosított és gondozott udvarán idén is felállítjuk a
szukát a Sátoros ünnephez, és
reményeink szerint ebben az évben
is megérkezik Budapestrõl az
Izraelbõl küldött luláv és etrog.
Szeretettel várunk mindenkit az
ünnepekre!
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A zsidó Nyíregyháza:
Sellei László visszaemlékezései VI.
Folytatom tovább visszaemlékezéseimet mindazokról „akikrõl még nem
írtam“ és utólag eszembe jutnak. A
Gewürcz leányok szerény és szimpatikus egyéniségükkel, intelligenciájukkal elnyerték az emberek szimpátiáját és szeretetét. A modern világnyelveket (angol, francia, német) õk
tanították zsidóknak és keresztényeknek Krúdy Gyula városában.
Grósz és Döme irodája a Szarvas
utcában volt, zsidóknál ritka foglalkozást ûztek, sertés exportõrök voltak.
A Széchényi utcában állott a Júlia gõzmalom, Nyíregyházán szinte nagyüzemnek számított akkoriban, igazgatója egy Vermes nevû úr volt, Dr.
Blau Lajosnak, a Budapesti rabbiszeminárium egykori rektorának, a híres bibliakutatónak a veje. A malmot 1944ben lebombázták, ma iskola van a
helyén. Vermes még a vészkorszak elõtt
meghalt. Felesége és három gyereke
túlélte a vészkorszakot.
Nyíregyháza zsidó lakossága nemcsak értelmiségiekbõl, kereskedõkbõl
és földbirtokosokból tevõdött össze,
hanem nagyszámú iparos család élt és

dolgozott a városban. Kezdem a férfiszabókkal. Sokan voltak, de névszerint
csak Altmanra, Rottsteinre, és
Grünwaldra emlékszem. Az utóbbi a
talmudban is jártas vallásos zsidó volt,
fia a Kossuth gimnáziumban érettségizett. Engel nõi kabát és kosztüm
szabómûhelye a Szarvas utca elején
volt. Beregi Irén nõi divatszalonja az
„Ungár ház“ udvarában egyike volt a
legjobbaknak a városban. Nagy népszerûségnek örvendett a Budapest-rõl
Nyíregyházára költözött Lantos
Vilmosné gyerek ruhaszalonja a Kossuth utcában. Jól ment a Leichtmann
Bözsi nõi fehérnemû varrodája is a Vay
Ádám utcában.
Sok zsidó dolgozott a cipõjavító iparban is. Elsõként említem az áldott jó
szívû, igen népszerû Kohn Bumi bácsit,
aki csak azért nem lett jobb módú
ember, mert azoknak is javította a
lábbelijét, akiktõl nagyon nehezen vagy
esetleg soha nem tudta beinkasszálni a
javítás árát.
Reisz a Kossuth téren mérték után is
készített cipõket, sõt egy kisebb de jól
menõ cipõ üzletet is mondhatott

A Takarékpalota átjárója ma, ahol régen a Klafter nyomda mûködött

magáénak. Bokor bácsi a fiaival
Bujtóson mûködött, Hofmannak a
selyem, Bimbiéknek a Szarvas utcában
volt a mûhelye.
A kárpitosok közül kettõre emlékszem. A nyolc gyermekes özvegyember
Schwartz bácsi szinte a házi kárpitosa
volt a városszépítõ polgármesternek
Bencs Kálmánnak. Tevékenykedését
1939-ben Budapestre a Bérkocsis utcába tette át. Igen jó nevû kárpitos volt
Kardos is a Selyem utcában. A város
egyetlen rézmûves mestere Swartz
Ernõ a Vay Ádám utcában dolgozott.
Szerették a halk szavú szorgalmas
mestert a környezetében.
A felsõrészkészítõk közül Kampf
Sámuel volt a legismertebb, sok alkalmazottal dolgozott a Bessenyei téri
mûhelyében.
A Klafter nyomda a Takarék palota
átjárójában a legnagyobb volt a városban. Még két kisebb zsidó kézben levõ
nyomda mûködött, Burger az Ér
utcában és Nágler Jenõé a Bessenyei
téren. A Bessenyei téren találhattuk
Friedmann mûszerész kerékpár javító
mûhelyét. Három bádogos mestere
emlékszem név szerint: Katz,
Grünwald és Weiszhaus. A Zöldség
téren találhattuk Weisner kis szappanfõzdéjét is. A Selyem utca elején volt
Schlésinger kosárfonó mûhelye és
üzlete. Kepes órás mester két fiával a
Kossuth téri helyiségûkben folytatták
tevékenykedésüket. Guttmann nõfodrászata és a „metszõ“ leányoké (hogy
mely metszõ nem tudom) elsõk voltak
a városban. A szikvíz gyártásban is
találhattunk zsidókat. Zoldán üzeme
elég sok munkással dolgozott.
Jakabovitsé lényegesen szerényebb
családi vállalkozás volt.
Meg kell még említenem a neves
Róna sírkõfaragó mestert is. Neves asztalos mesterek voltak Freifeld és Huber.
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Mártírok emléknapja Nyíregyházán
A 2005. évi nyíregyházi holokauszt-megemlékezés a nyíregyházi
Soá-emlékmûnél kezdõdött, ahol a
város és a pártok képviselõi megkoszorúzták az emlékmûvet, míg mások
zsidó szokás szerint az emlékezés
köveit helyezték el. A felszólalók
között volt Riczu Zoltán történész,
aki beszédében felhívta a figyelmet a
Vészkorszak idején hatalomban lévõk
felelõsségére. Ezt követõen Gerendás
Péter elõadásában hallhattunk egy
szívszorítóan gyönyörû Jidise Mámét.
Ezután a nyíregyházi zsidó temetõben folytatódott a megemlékezés,
ahol Kertész Gábor hitközségi elnök
megemlékezését követõen Suchman
Tamás a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára mondott beszédet. Az államtitkár a
zsidó történelem fájdalmas és tragikus eseményeit
felelevenítve emlékezett meg a Soáról. A gyászbeszédet Fröhlich Róbert fõrabbi tartotta, a K’Él málé
ráchámimot és a Kádist Fekete László fõkántor recitálta.
A temetõi megemlékezésen megjelent Tordai Péter
MAZSIHISZ alelnök, Csabai Lászlóné polgármester,
továbbá részt vettek az Eötvös Károly Magyar-Izraelita
Baráti Kör, az evangélikus egyház, és a roma szervezetek képviselõi is.
T-Á. P.

K’Él málé ráchámim...

Gerendás Péter: Jidise Máme...

Suchman Tamás

Sófár
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Négy év az OR-ZSÉ-n
A helyzet az, ha valaki zsidó akar
lenni, akkor tanulni kell. E nélkül
nem megy. Ezért is örömmel vettem
a kezembe négy évvel ezelõtt az
Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egye-

jelent pontosan, mert nem tudom. A
szak megfelelt nekem, mert levelezõ
képzés keretében indult, és úgy döntöttem, hogy a jogi tanulmányaim
utolsó évében már elkezdem - vállal-

Az OR-ZSE egyik folyosója

tem (OR-ZSE) felvételi tájékoztatóját. Az értesítés hírt adott egy nemrég
megindult szakról, melynek elnevezése liturgiatörténet-elõadó. Ne
tessék megkérdezni tõlem, ez mit

va a párhuzamos tanulás nehézségeit
-, hogy minél hamarabb befejezzem.
A tanterv igen érdekes tantárgyakkal kecsegtetett: a zsidó vallás
törvényei, zsidó filozófia, a héber

A záróvizsga eredményhirdetése a tanácsteremben

imák nyelve, bevezetés a bibliai és
talmudi irodalomban, a zsidó történelem súlypontjai, liturgia és még
más tantárgyak.
Az elsõ pár konzultáción megállapítottam, hogy az OR-ZSE hallgatói, és így a mi osztályunk tanulói
is rendkívül változatos háttérbõl jönnek. Nem csak zsidó vallásúak jelentkezhettek a szakokra, így voltak
páran nem „háláchikus zsidók“
(értsd: van zsidó származásuk, de a
háláchá szerint nem számítanak
zsidónak), illetve nem zsidók is.
(Például a zsidó mûvelõdéstörténet
szakon egy református lelkész és egy
katolikus plébános is átvehette az
idén diplomáját!)
Az osztálytársaim között nagyon
sok értékes emberrel ismerkedhettem
meg. Volt közöttük például neves
fogorvos, ügyvéd, festõmûvész és
filozófus is.
Maga az egyetem épülete rendkívül
érdekes légkört hordoz a múltja és a
padlóit koptató híres professzorok,
tanárok miatt. Már önmagában az is
élmény volt, hogy elmondhattam: az
OR-ZSE hallgatója vagyok.
Az egyetem külön szolgáltatásként
elõször kóser szendvicseket, majd
melegételt biztosított ebédre.
Miután elmélyedtünk tanulmányaikban hamarosan kiderült,
hogy egy-két tantárgy nem váltotta
be a hozzáfûzött reményeimet.
Sokkal többet vártam a héber imák
nyelve, a bibliai és a talmudi irodalom, illetve a liturgikus dallamok
területén.
A zsidó filozófia elõadások - ahol
szeretném kiemelni Babits és Dr.
Staller tanárurakat - rendkívül
érdekesek voltak. Felejthetetlennek
bizonyultak Deutch Gábor tanárúr
háláchá órái, és hasznosak voltak
ebben a témakörben Markovics Zsolt
fõrabbi elõadásai is. Szeretném
megemlíteni Darvas István rabbi-
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jelöltet is, akinek az elõadásait igen
élveztem. Klein Ervin tanár úr igen
nagy türelemmel tanította a megfelelõ dallamokat sokszor szembesülve
azzal, hogy egyesek még énekelni
sem tudtak, bár ennek a szaknak nem
volt célja a kántorképzés. Természetesen vannak az OR-ZSÉ-n is - mint
minden más oktatási intézményben szerényebb képességekkel rendelkezõ elõadók, akik unalmas, és nehezen jegyzetelhetõ órákat tartanak.
Szomorúan kell megemlítenem azt
is, hogy a magyarországi budapestközpontúság alól sajnos a zsidóság
sem kivétel. Nekem is tapasztalnom
kellett azt, hogy - természetesen ez
alól voltak kivételek (!) - az OR-ZSE
tanárai könnyebben és gyakrabban
kommunikáltak azokkal a hallgatókkal, akiket a budapesti zsinagógákból ismertek.
A négy év elteltével került sor az
izgalmas záróvizsgára, mely az ORZSE patinás tanácstermében folyt le
igen jó hangulatban.
A diplomát a MAZSHISZ dísztermében vehettük át megható ünnepség
keretében, melyen részt vett Zoltai
Gusztáv a MAZSIHISZ ügyvezetõ
igazgatója, és David Admon Izrael
Államának magyarországi nagykövete is. Az ünnepség végén Fröhlich
Róbert fõrabbi Áron áldásával bocsátotta el a végzõsöket.
Tóth-Ábri Péter

Sófár

A MAZSIHISZ díszterme

Jevárechechó ... (Áldjon meg téged az Ö-ó...)

Az ünnepség prominens vendégei

Sófár
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Zsidós Vidor
Már több éves hagyomány Nyíregyházán a Vidor Fesztivál. Az igen
színvonalas, egyhetes rendezvénysorozat igazi kulturális csemegékkel
kecsegteti az odalátogatókat. A színházi elõadások mellett a Nyíregyháza
központjában lévõ Kossuth téren
felállított színpadon minden este több
zenei fellépést hallgathat meg a
közönség.
A fesztivál közepén Maurice El
Médioni, napjaink egyik legnagyobb
élõ zongoristája adott koncertet. A
spanyolos hangzású név világhírû
zongoramûvészt takar, aki mellesleg
szefárd zsidó családban született Algériában. Már a 40-es években szülõvárosában, Orán kikötõjében szórakoztatta az angol-amerikai katonákat.
Páratlanul eredeti zenéjében keverednek az arab és a klezmer hatások a
kubai rumbával és az amerikai boogie-woogieval és swinggel.
A mûvész a koncert elõtt egyetlen
programot iktatott be: meglátogatta a
zsinagógát. Szemmel láthatóan
otthon érezte magát. Bemutatta
hitközségünknek arab zenésztársait is
megjegyezve, hogy ha ilyen jó kapcsolat lenne zsidók és arabok között,
mint közöttük, akkor semmi probléma nem lenne a Közel-Keleten.

A Vodku V Glotku zenekar

Maurice El Médioni

Pár nappal késõbb a Vodku V Glotku zenekar lépett fel. Az együttes
repertoárjába klasszikus klezmer
darabok, odesszai kocsmadalok, balkáni, moldvai, magyar és
más közép-európai népzenei darabok szólalnak meg
sajátos, egyéni felfogásban. Zenéjükben a Jazz és
más progresszív mûfajok
stílusjegyei is felfedezhetõk. Megjegyzendõ, hogy a
klezmerdarabok szólaltak

meg a legjobban. Forrás és további
információ: www.vidorfest.hu.
K. G. - T-Á. P.

A zongoramûvész játék közben
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A DAVID KLEZMER QUINTET
k o n c e r t e t a d a n y í re g y h á z i
zsinagóga udvarán
- esõ esetén a zsinagógában -

szeptember 18-án, 17:00-tól

A belépés ingyenes!
Szervezõk:
Nyíregyházi Zsidó Hitközség,
Eötvös Károly Magyar-IIzraeli
Baráti Kör
A zsinagóga a Mártírok tere 6. szám
alatt található.
A koncertet a Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány támogatja.
Fotók: Mészáros Anna Rózsa, Tóth-Á
Ábri Péter

Sófár

10. oldal

HITKÖZSÉGI INFORMÁCIÓ

Ünnepi imarend - סדר התפילות

5766. év

Ros Hásáná, Jom Kipur, Szukot -  סוכות, יום כפור,ראש השנה

Október:

2-a, vasárnap: Szlichot
Sáchrit: 08:00
3-a, hétfõ: Erev Ros Hásáná
AZ ÜNNEP BEJÖVETELE:

17:51

Minchá, Mááriv: 17:45
4-e, kedd: Ros Hásáná I.
Sáchrit: 08:30
Minchá, Táslich, Mááriv:
17:45
5-e, szerda: Ros Hásáná II.
Sáchrit: 08:30
Minchá, Mááriv: 17:45
AZ ÜNNEP KIMENETELE:

18:51

6-a, csütörtök: Gedáljá böjtje
A BÖJT VÉGE:

18:43

7-e, péntek: erev Sábát suvá
minchá, kábálát sábát:
17:30
8-a, szombat: Sábát Suvá
Sáchrit: 08:30
12-e, szerda: Erev Jom Kipur
Kol Nidré: 17:20
AZ ÜNNEP BEJÖVETELE:

Sófár

17:34

A Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata .

13-a, csütörtök: J om Kipur
Sáchrit: 08:30 Mázkir!
AZ ÜNNEP KIMENETELE:

18:36

17-e, hétfõ: Erev Szukot
Minchá, Mááriv: 17:00
18-a, kedd: Szuk ot I.
Sáchrit: 08:30
Minchá, Mááriv: 17:00
19-e, szerda: Szuk ot II.
Sáchrit: 08:30
Chol hámoéd: október 20.-23.
21-e, péntek: erev Sábát chol
hámoéd
minchá, kábálát sábát:
17:00
22-e, szombat: Sábát chol hámoéd
sáchrit: 08:30
24-e, hétfõ: Hosáná Rábá
Sáchresz: 08:30
Minchá, Mááriv: 17:00
25-e, kedd: Smini Ácérét
Sáchrit: 08:30 Mázkir!
Minchá, Mááriv: 17:00
26-a, szerda: Szimchát Torá
Sáchrit: 08:30
A Hitközség címe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6., e-mail:

nyirzsido@freemail.hu, tel./fax: (36)-42-417-939, számlaszáma: OTP 11744003 - 20331427
Az újságot szerkeszti a szerkesztõbizottság. A Sófárt a Gprint Iroda nyomtatja (Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.). A Sófárban megjelenõ fotókat - ha az másként nincs feltüntetve Tóth-Ábri Péter készítette. Az újság ingyenes.
A Sófár 2005-ben a MAZSIHISZ és a MAZSÖK támogatásával jelenik meg.

