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Mit tettünk és mit tervezünk
1999. júniusában költözött ki az iroda a
temetõi lakásban, hogy a kivitelezõ
megkezdhesse a Hitközség közösségi
házának felújítását.
A munkálatok eredményeként egy
nagyszerû épületet vehettünk birtokba
tavaly Hanukakor. A közösségi házhoz
hozzátartozik egy esztétikus kis zsinagóga mechicával (a férfiakat és a hölgyeket
elválasztó ráccsal), modern iroda,
konyha, mellékhelységek. A
kultúrterem ad helyet a Nõegylet
összejöveteleinek, a Hitközség
más rendezvényeinek.
A második ütemezésben
elkészült épületrészben egy nagyobb és egy kisebb termet alakítottunk ki, melyek fõleg muzeális és
egyéb kiállításoknak adnak
helyet. A közösségi ház hátsó
részében egy vendéglakás kapott
helyet. A vendéglakásban vendégszoba, zuhanyzó és mellékhelység
található, de a vendég a Hitközség
konyháját is használhatja. A
vendéglakásban jelenleg Éliás
Viktor, a Hitközség kántora száll
meg, de lehetõség van arra is,
hogy nagyobb ünnepekkor, vagy
egyéb alkalommal vidéki hittestvérek is igénybe vegyék ezt a
szállás lehetõséget.
A közösségi ház pincéjébe a
felújításig csak kívülrõl, az épület
melletti parkoló felõl vezettek le bejáratok. Ezeket megszüntettük, és egy új
bejáratot nyitottunk az udvar felõl. (A
képen a bejárattól jobbra.) Ez a lejárat
elvezet a mikvéhez. A mikve helyiséget
megtekintésre alkalmassá tettük, kellõen
megvilágítottuk, a díszrácsot megóvtuk a
további pusztulástól, a veszélyes vakolatdarabokat eltávolítottuk. A mikve

helysége ki lett takarítva, a mikve korlátját le lett festve, de a rituális fürdõ
még nem használható. A mikve teljes
felújítására akkor kerülhet sor, ha
használatára igény mutatkozik. Tudván
azt, hogy a környékünkön több olyan
síremlék van, melyet az ortodox
hittestvéreink rendszeresen látogatnak,
talán még egyszer felfedeznek bennün-

várható. Ezt a munkát meg kell elõznie a
nyugati oldalon szakszerûtlenül átalakított csapadék-elvezetõ rendszer megfelelõ kialakításának.
Az elõzõekben leírt felújításokra a
Megyei Fejlesztési Tanácstól pályázati
úton vissza nem térítendõ támogatást
kaptunk. A közelmúltban megtörtént
részükrõl a pénzügyi, mûszaki ellenõrzés, mely során semmilyen
kifogás nem merült fel.
Mindezek után a Hitközség
udvarának tereprendezésére,
parkosítására fog sor kerülni.
A Hitközség udvarát alkalmassá kívánjuk tenni szabadtéri programok, vagy akár
sporttevékenységek szervezésére is.
A temetõben idõközben
elkészültek a fakitermeléssel.
A veszélyessé vált fák kivágását vállaló vállalkozó a
megjelölt fákat egytõl-egyig
kitermelte, úgy hogy a munkálatok során egy síremlékben sem keletkezett kár.
Újabb facsemeték telepítése
is megtörtént. A temetõ látogatóit ezúton is szeretnénk
kérni, hogy a temetõkertben
lehetõleg csak az elhunyt
hozzátartozójuk síremléke
fotó: Csutkai Csaba
környékén tartózkodjanak,
ket...
mivel idõközben néhány fa ismét veszéAz enyhe õszi idõjárás lehetõvé tette, lyessé vált, de a fõ gond az, hogy a régi
hogy a zsinagóga keleti homlokzatát sírok igen könnyen kiborulhatnak. Ebbõl
felújítsuk. Sok pozitív visszajelzés adódóan a temetõi erdõt rendszeresen
érkezett a kedvezõ változásról. A zsina- karban kell tartanunk, másrészt anyagi
gógának ezen a falán egy a zsinagóga lehetõségeink függvényében a régi sírok
emlékmû jellegére utaló táblát helyez- megerõsítését is el kell végeztetnünk.
tünk el. A zsinagóga többi oldalának további javítása, átfestése a közeljövõben
Kertész G. - Tóth P.
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Kiállítások
a Hitközségben
Írisz Ambor, Izrael budapesti
Nagykövetségének elsõ titkára
február 5-én a nyíregyházi Izraelita
Hitközségben „Eredet“ címmel
fotókiállítást nyitott meg a helyi sajtó
képviselõi elõtt.
A kiállítást az izraeli Külügyminisztérium rendezte Hanan Isachar
izraeli fotográfus mûveibõl. A nyíregyházi kiállítás szervezését az
Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti
Kör vállalta fel.
A közel 30 kép egyrészt a keresztény vallás izraeli kegyhelyeit, vallási
motívumait mutatta be, de látható
volt a haifai Bahai templom és ter-

mészetesen a zsidó és iszlám vallás
egy-egy jellemzõ pillanata is.
Elmondhatjuk, hogy a kiállítást igen
nagy érdeklõdés övezte a nyitvatartás
két hete alatt. Körülbelül 600 fõ látogatta meg a Hitközséget, ebbe
belértve legalább 10 iskolai osztályt
is.
Volt, aki sírva emlékezett az elhurcolt zsidó szomszédaira, és egy idõs
úr a következõket jegyezte be a zsinagóga vendégkönyvébe: „ Köszönöm, hogy e helyen emlékezhettem
az odamaradt, gyermekkori barátnõmre!“
Kertész G. - Tóth P.

Riczu Zoltán Holokauszt-kkiállítása

fotó: Csutkai Csaba

Napközi otthon a
Hitközségben?
Tájékoztatjuk Hitközségünk tagjait, hogy a közgyûlés által elfogadott költségvetés elõirányzatait a vezetõség maradéktalanul betartotta.
Jelenleg az ez évre vonatkozó programok, feladatok összeállításán gondolkozunk, hiszen csak addig nyújtózkodhatunk, amíg a takarónk ér. Többek
között felmerült - tekintettel a viszonylag nagy számú egyedülálló
hittestvérünkre - az, hogy igény esetén lehetõséget teremtünk napközi otthon
jellegû ellátás feltételeinek megteremtésére.
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A Hitközség
köszönetét
fejezi ki
Kovács László
hittestvérünknek a legutóbbi
kárpótlási
eljárásban kifejtett fáradozásaiért.

Közadományok
Ahogy azt a Sófár elsõ oldalán már
kifejtettük, a Hitközség közösségi
épületének hátsó szárnyában egy
vendéglakást alakítottunk ki azzal a
céllal, hogy akár több személy is
elszállásolható legyen a vendégszobában. Ehhez kaptunk segítséget
özv. Zauber Józsefné, Margitka
nénitõl, aki egy kanapét és két fotelt
adományozott a Hitközségnek.
Blayer Györgyné pedig ágynemûvel
látta el a vendégszobát. Adományaikat ezúton köszönjük meg.
Hitközségünk tervei között szerepel
egy olyan állandó kiállítás kialakítása is, amely bemutatja a judaizmust. Erre azért is van szükség,
mivel az iskolákba bevezetett hivatalos holokauszt-emléknap kapcsán
igen megnõtt az érdeklõdés az
iskolák részérõl a zsinagóga és a
zsidó vallás iránt.
Ezért ismételten kérjük hittestvéreinket, hogy ha a birtokukban van
olyan a zsidó vallással kapcsolatos
tárgy, amit szívesen elhelyeznének a
múzeumba, szíveskedjenek irodánkat felkeresni!
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Tóra, Próféták, Írások - תנ"ך

Saul, az ellentmondásos király I.
Saul és a vele maradt sereg GilgálAmikor Smuél próféta megörege- találkozni. Így is történt. A próféták
dett, fiai kezdtek bíráskodni Izrael fe- éppen zenéltek, és prófétáltak. nál várakozott Smuél prófétára. A
lett. Smuél fiai azonban nem követ- Amikor Saul a közelükbe ért, rá próféta azt ígérte, hogy hét nap
ték apjuk istenfélelmét, és korrupttá szállt I-ten Szelleme és más emberré múlva érkezik meg a táborba. A
katonák rettegtek az ellenségtõl, és
váltak. Ajándékot fogadtak el, és ez változott.
Smuél ezután összehívta a népet el-el szálingóztak a seregbõl. A haralapján ítélkeztek. Izrael vénei megkeresték ezért Smuélt és panaszt tet- Mispába, hogy sorsvetéssel királyt cot azonban addig nem akarták
válasszanak. Felálltak a törzsek és az megkezdeni, amíg elõtte áldozatot
tek nála:
- Íme te megöregedtél, és fiaid nem elsõ sorshúzás Benjámin törzsét nem mutatnak be Izrael I-tenének.
a te utadon járnak. Adj nekünk most jelölte ki. A következõ sorshúzások Végül Saul nem tudott többet várni;
királyt, hogy õ ítéljen minket, mint Saulig vezettek, azonban õt magát bemutatta az áldozatot, ami egyébsehol sem találták. Kiderült, hogy ként a próféta tisztje volt.
ahogy ez a többi népnél szokás!
Smuél azonban megérkezett és igen
Smuélnek azonban nem tetszett ez egyszerûen elbújt. Mikor elõkerült,
a dolog és imádkozott felette az Ö- és Smuél a nép elé állította, a nép így felháborodott azon, hogy Saul nem
várta meg õt az áldozat bemuökkévalóhoz. Az Ö-ökkévaló
tatásával. Ítéletet kimondó
azonban azt válaszolta neki,
próféciája Saul király bukását
hogy hallgasson a nép szavára,
vetítette elõ. Ezután Saul visszamert nem Smuélt veti el a nép,
vonult Benjámin földjére Giváhanem azt, hogy I-ten uralba, a filiszteusok pedig Michkodjon felette.
másznál táboroztak.
Saul királlyá választása a
Jonatán, Saul király fia nem
következõk szerint történt.
tudta ezt a tétlenséget nézni és
Saul derék, jóképû, magas
önálló akcióba kezdett. Fegyfiatalember volt, és Benjámin
verhordozójával lopva megkötörzsébõl származott. Apja
zelítették a filiszteusok elõõrsét.
gazdag ember volt.
Karcolt elefántcsont Megiddóból: ajándékok és hadifog-llyok
Jonatán megbeszélte a fegyverTörtént, hogy egy nap elkalegy kánaáni király elõtt
hordozójával, hogy azt telódtak Saul apjának szamarai,
kintsék az Ö-ökkévaló kedvezõ
és az apa Sault bízta meg azzal, hogy kiáltott fel:
jelének, ha amikor a filiszteusok
- Éljen a király!
a szamarakat megkeresse. A fiú
Saul elsõ közmegmozdulását siker meglátják õket, azt mondják, hogy
sokáig kereste a szamarakat, de csak
nem találta meg õket. A vele lévõ övezte. Sikerült sereget toboroznia és jöjjenek oda „egy kicsit“ hozzájuk.
Így is történt. Jonatán „komszolga azt tanácsolta neki, hogy ker- legyõznie az amonitákat, akik az
essék meg Smuél prófétát, hiszen õ izraeli Jábes-Gilád települését akar- mandós“ akciója során húsz filiszbiztos meg tudja mondani, merre ták leigázni. Ezek után Saul el kezdte teust vágott le a fegyverhordozójával.
kiépíteni a kornak megfelelõ királyi Ez egyfelõl megrémisztette a filiszvannak a szamarak.
teusokat, másrészt felbátorította a
Eközben az Ö-ökkévaló szólt udvarát.
Abban az idõben Izrael legnagyobb héber sereget. A filiszteusok táborába
Smuélhez, hogy érkezik hozzá egy
fiatalember Benjámin földjérõl, õt ellenségei a filiszteusok voltak. Saul olyan zûrzavar támadt, hogy más a
kenje fel királlyá Izrael felett. Ami- fia Jonatán egy katonai akció során katonák – nem tudva, ki ellenség, ki
kor Smuél meglátta Sault, rögtön szétverte a filiszteus sereg elõõrsért. nem – egymásra támadtak. Ezt
érezte, hogy õ a kiválasztott. El- Ez persze nem aratott tetszést a fi- kihasználva Saul király megtámadta
mondta neki, hogy a szamarak idõ- liszteusok elõtt, és fel is vonult a a filiszteus sereget, és hatalmas
közben már elõkerültek, majd elõvet- seregük Izrael ellen: 30.000 lovas, gyõzelmet arattak felettük.
A filiszteusok elleni harc azonban
te az olajat, a fejére öntötte, és tud- 6.000 szekér, és a gyalogság mint a
tára adta, hogy mi fog történni vele a tenger fövénye. Amikor a héberek nem ért véget, Saul királynak mindközeljövõben. A prófécia szerint Saul meglátták ezt a hatalmas sereget végig erõsítenie kellet haderejét.
hazafelé menet eljut az I-ten hegyére, annyira megijedtek, hogy barlangokTóth Péter
ahol egy csapat prófétával fog ban rejtõztek el.
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Temetõi nyitvatartás
2001-b
ben

Meghívó
A nyíregyházi Izraelita Hitközség szeretettel meghívja tagjait

március 3-áán, szombaton
Zájin Ádár alkalmán rendezett emléknapra!
Program:
8:30-ttól dávenolás, Tóra-oolvasás, magyarázás, majd közös
étkezés, menü: kocsonyás hal.

Kérjük azokat, akik részt akarnak venni a közös
étkezésen, ezt

m á r c i u s 1 -ii g

jelezzék a Hitközség irodájában!

Meghívó
A nyíregyházi Izraelita Hitközség szeretettel meghívja tag jait

március 10-é
én, szombaton
16:00-rra

Purr im
alkalmán rendezett ünnepségre!
Program:

vendéglátás, vetélkedõ

Sófár

A nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata.

Sófár

A Sófárt alapította: Tóth Péter

téli nyitvatartás:
hétfõ-csütörtök: 10:00 - 13:00
vasárnap: 9:00 - 12:00
nyári nyitvatartás:
hétfõ-csütörtök: 10:00 - 18:00
vasárnap: 9:00 - 12:00
A n y á r i n y i t v a t a r t á s azon a héten
kezdõdik, amire Peszách elsõ napja
esik, és azon a héten végzõdik, amire
Szukot utolsó napja esik, 2001-bben
tehát április 2-ttól október 14-iig tart.
A temetõ mindig zárva van:
- pénteken, szombaton és a zsidó
fõünnepeken
- az állami ünnepeken: jan. 1., márc.
15., húsvéthétfõ, máj. 1., pünkösdhétfõ, aug. 20., okt. 23., nov. 1., dec.
25-26.
- a temetõgondnok szabadsága idején: december 6-tól, 28-ig

Megila
olvasás:
március 8-aa,
csütörtök,
16:30
március 9-ee,
péntek,
8:30
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.

