L
É
V
E
L
R
HÍ

5778. ijár, XXI. évfolyam 2. szám, 2018. április

Nyírtelek

Lág Báomer

2018. 04. 16-án Nyírtelek Önkormányzata
és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség szervezésében
került sor a hagyományos varjúlaposi megemlékezésre.

Hitközségünk vezetése tisztelettel
meghívja tagjait
2018. május 3-án, csütörtökön,
az omerszámlálás 33. napján,
Lág báomer örömünnepére.

Az eseményen részt vett dr. Vinnai Győző országgyűlési
képviselő, Szekeres József polgármester. Jelen volt és beszédet tartott Glück Gábor a Tokaji Hitközség tagja. Hitközségünket Färber György elnök, György Miklós vezetőségi tag, Dienes Gábor és Asztalos Károly rabbi képviselte,
aki méltóságteljes gyászbeszédet tartott. A kántori teendőket Garai István látta el. A megemlékezésen elhangzott
Radnóti Miklós Razglednicák című verse Hamcsik Sándorné előadásában.
(A megemlékezésről készült fotósorozat a hitközség
új Facebook oldalán, régi név alatt tekinthető meg.)

Az ünnepség 11 órakor Asztalos Károly
rabbi vezetésével imával, tóraolvasással
és a Lág báomer ünnep méltatásával
kezdődik.
Ezt követően ünnepi ebédre várjuk
hitközségünk tagjait.

Nyírjes, Harangod, Simapuszta, Oros
A nyírjesi, harangodi, simapusztai, valamint A visszaérkezés után vendégül látjuk a hittestorosi emlékhelyeken 2018. május 4-én pén- véreket.
teken szeretnénk leróni kegyeletünket.
Az indulás időpontja a hitközség udvaráról (Megjegyezzük, hogy az eddigi szokásoktól eltérően
tartjuk a Lág báomert és a kegyeleti megemde. 10.00 óra. Kérjük, részvételi szándékukat külön
lékezést. Ennek oka, hogy május hónapban a vasármielőbb jelezni szíveskedjenek, hogy kellő napok programmal telítettek, másrészt rabbinikus tanácsra az örömünnepet elválasztjuk a gyásztól.)
számú gépkocsit biztosíthassunk.

Kisléta

„Élet Menete”

Kisléta önkormányzata 2018. május 6-án emléknapot rendez a község zsidó áldozatainak
emlékére.
Ez alkalommal emlékmű és emléktábla avatására is
sor kerül, melyen hitközségünket vezetőségi tag és
Asztalos Károly rabbi képviseli.
A közel félnapos rendezvényre további jelentkezőket is szívesen várunk.
A részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

2018. május 13-án 15.00 órakor
indul Budapesten az „Élet Menete”.
Kérjük hitközségünk azon tagjait, akik a rendezvényen részt kívánnak venni, szándékukat május
8-ig jelezzék, hogy a jelentkezők számától
függően szervezni tudjunk kisbuszt, vagy
személygépkocsikat.

Izrael 70

Sávuot

Izrael Állam megalakulásának 70. évfordulója alkalmából ünnepséget szervez az Eötvös Károly
Magyar-Izraeli Baráti Kör és a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség. Az ünnepség helye a Megyeháza díszterme, időpontja 2018. május 17., 17.00 óra.

Sávuoti imarend:
május 19. szombat 19.00: mincha, maariv,
május 20. vasárnap 8.30: sachrit,
19.00: mincha, maariv,
május 21. 8.30: sachrit, mazkir

Amegemlékezésen beszédet mond dr. Róna Tamás
főrabbi, fellép Nógrádi Gergely főkántor.
Az ünnepséget megelőzően 16 órakor hitközségünk emlékfát ültet Izrael Állam megalapításának tiszteletére a zsinagóga előtti parkban.

„Világtalálkozó”

Mindkét ünnepségre tisztelettel várjuk hitközségünk tagjait.

2018. 06. 03-án 14.00 órakor
rendezzük meg a 2. „Világtalálkozót”.
Ezen a rendezvényen a nyíregyházi
kötődésű, a 2. világháború után született
nemzedék tagjai találkoznak.

Mártírok Emléknap
Pályázatok

A Mártírok Emléknapja megrendezésére
2018. 06. 03-án kerül sor.
A hagyományoknak megfelelően
a megemlékezés a városi emlékműnél
kezdődik 9.30-kor.
Ezt követi a gyászistentisztelet a Kótaji úti
temetőnkben 11.00-kor.
A megemlékezésre tisztelettel várjuk
hitközségünk tagjait, nyíregyházi kötődésű
hittestvéreit és együttérző honfitársainkat.

Temetői nyitvatartás:
Temetőnk a nyári időszámítás alatt
az alábbiak szerint tart nyitva:
H-Cs: 9.00 - 16.00
Vasárnap: 9.00 -12.00
A temető elérhetősége: 06 20/4977 532
A telefont Csalószki István gondnok kezeli.

Tájékoztatjuk hitközségünk tagjait
nyertes pályázatainkról:
• A zsinagóga és a közösségi épület csapadékvíz
elvezetésének kivitelezésére 5 millió forint támogatást nyertünk az EMMI-től.
• A Sofár kiadását 2018-ban 400 ezer forinttal
támogatja a MAZSÖK.
• Ugyancsak 400 ezer forint MAZSÖK támogatást nyertünk egy egyszeri alkalomra tervezhető kulturális program lebonyolítására. Terveink szerint megtekintenénk a Dohány utcai zsinagógát, a Zsidó Múzeumot, ezt követően színházi programot tervezünk.
Mivel erre a rendezvényre csak az év második
felében kerülne sor, várjuk hittestvéreink véleményét, javaslatait.
A Sófár újság legközelebbi megjelentetését
közvetlenül a mártírok emléknapja utáni időszakra tervezzük.

SÓFÁR
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség folyóirata
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 6. • E-mail: sofarujsag@gmail.com • Tel./fax: (36)-42-417-939
Web: www.sofar-ujsag.hu • Számlaszám: OTP 11744003-20331427 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó a Nyíregyházi Zsidó Hitközség • Tördelés, nyomtatás: Gprint Iroda (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 7/A)
A folyóirat ingyenes!

A lap MAZSÖK támogatásból valósult meg.

