
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Szociálismunka és Társadalomtudományi Tanszék

Tantárgy neve: Zsidó környezetünk védelme 3.

Tantárgy neve angolul: The Protection of our Jewish Environment Kredit: 3

kötelezően  választható 3.

Tantárgyfelelős: Dr. Goldmann Márta

Heti óraszámok: Előadás Gyakorlat 2

gyakorlati jegy

Félévközi követelmények

2 hiányzás után külön feladatot/beszámolót kell készítenie a hallgatónak

orvosi igazolás

kettő prezentáció + egy esszé elkészítése

A tárgy rövid leírása,fontosabb témák, témacsoportok:

Témakör

Irodalom

Kötelező: 

Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867-1940

 Simon Philip De Vries: Zsidó Rítusok és jelképek, Talentum 2000

Oktatásért felelős 
szervezeti egység

Tárgy Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Jelleg:                                  
                                     
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon 
választható)

Félév a 
mintatantervben:

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:

Előfeltétel Neptun 
kódja (TO tölti ki)

Félév végi számonkérés 
típusa (ai, v, gyj, sz ) :

A foglalkozásokon való 
részvétel követelményei és 
a távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

A félévközi ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és időpontjai, 
pótlásuk és javításuk 
lehetősége:

A hallgatók a félév során egy prezentációt tartanak + egy írásbeli dolgozatot készítenek el. Félév 
közben és a félév végén.

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó 
feladatainak száma, 
típusa:

Osztályzat kialakításának 
módja:

egy prezentáció + esszé értékelése 60%, valamint a félév során munka 40%-ban alakítja ki a végső 
érdemjegyet

Előadás, gyakorlatok témakörei:

3. félév: A távolabbi környék –  Dohány utcai zsinagóga (Herzl, Emanuell, Levéltár, Múzeum) 4 ó, Rumbach utcai zsinagóga 2 ó, 
Kazinczy utcai zsinagóga 2 ó, Mikve 2 ó, Hegedűs Gyula utcai zsinagóga 2 ó



Ajánlott:

 Zsidó lexikon

 Raj Tamás: Amit tudni kell a zsidóságról

Oláh János: Judaisztika II. A mindennapok világa

Egyéb segédletek: 

Dr. Schweitzer József: A Pécsi Izraelita Hitközség története Balogh István: A Tótkomlósi zsidók története
Majdán Béla: A Balassagyarmati zsidó közösség emlékezete
Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén
Történelem, Kultúra, Közösség, Válogatás Konferenciák anyagából (2009-2010)
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