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2022. év
Egyházi/felekezeti közösségszervező szak

Január

Február

Április

01.01 - 01.31. Vizsgaidőszak - minden hallgató
sikeresen vizsgázott

02.07. Ahol a zsidó hagyomány és a zsidó
tudomány találkozik 

címmel megrendezésre került az online
nyílt nap, az érdeklődők a szakunk
hallgatóitól is kérdezhettek.

https://or-zse.hu/online-nyilt-nap-az-or-
zse-judaiszitka-es-egyhazi-felekezeti-
kozossegszervezo-szakan/ 

Március

03.16. A Hunyadi téri zsinagóga mellett a Páva
utcai zsinagóga, a Szim Salom és a Bét
Orim Hitközségek tagjai, több, mint
huszonöt nő és férfi közösen olvasták fel
az Eszter könyvét. A nagyszabású
rendezvényhez sokan csatlakoztak a
hallgatók közül is. 

https://www.szombat.org/kozosseg/kozo
s-neolog-reform-purim-unnepseg

04.10. A hallgatók dr. Csáki Tamás
művészettörténész kiemelkedően magas
szintű idegenvezetésével betekintést
kaptak Lajta Béla zsidó származású építész
művészetébe. A séta alkalmával
megtekintettek három kiemelkedő zuglói
épületet. A Pesti Chevra Kadisa
Szeretetházat, A Wechselmann Ignác és
neje Neuschloss Zsófia Vakok Tanintézete
után a Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi
Főgimnáziumát is láthatták. 

https://or-zse.hu/torteneti-seta-lajta-bela-
zsido-vonatkozasu-epuleteinek-
nyomaban/

04.13. Kapusta Krisztina harmad éves hallgató az
Ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos
Galéria munkatársa nem csak
kezdeményezte, de közadakozást is
szervezett, melynek eredményeképp
emléktáblát avattak Ipolyságon, amin nagy
számban részt vettek az OR-ZSE hallgatói és
tanárai is. A rendezvényt egy
megvendégelés és egy kötetlen
beszélgetés zárta.

https://or-zse.hu/emlektabla-avatas/

https://or-zse.hu/egyhazi-felekezeti-kozossegszervezo/
https://or-zse.hu/torteneti-seta-lajta-bela-zsido-vonatkozasu-epuleteinek-nyomaban/


Március

Május

04.24. Lénárt G. József II. éves közösségszervező
szakos hallgató tanulmányi kirándulást
szervezett az OR-ZSE hallgatóinak Miskolcra.
Bemutatásra került az öt hektáron elterülő
temető területe a helyi Chevra Kadisa vezetője,
Ráckövesi Péter vezette a csapatot, majd
Markovics Zsolt főrabbi engedett betekintést a
zsinagóga és a zsinagógát körülvevő felújított
épületekbe, ahol az imaterem és egy múzeum
lett kialakítva. 

04.26. Az ortodox zsidó temetővel foglalkozó
hallgatónk tartalmas előadást tartott A
Gyulai Zsidó Alapítvány és Gyula Város
Önkormányzata “Történészek és
helytörténészek az eltűnt kistelepülési és
kisvárosi zsidóság nyomában” címmel
rendezett konferencián.

04.29. Lénárt G. József az OR-ZSE első Erasmus-on
részt vevő hallgatója, József öt hónapot
töltött Kolozsváron, ahol tapasztalatot és
tudást gyűjtött egy külföldi egyetem
életében. Az egyetem és a szak életében is
nagy esemény volt.  

Május

05.06. Dr. Biró Tamás és Dr. Goldmann Márta
vezetésével megrendezésre került a házi
Tudományos Diákköri Konferencia. A házi
fordulón hét előadó előadást hallgathattunk
meg, amit a közösség személyesen és
online is követhetett. 

05.09. A kassai kiránduláson rekord számmal
negyven fővel képviseltette magát a hallgatói
közönség. Salamon Pál levéltáros és a helyi
hitközség elnöke, Ivan Skljarszky baráti
szeretettel fogadott minket majd röviden
bemutatták nekünk a Kassai zsidóság és
zsinagóga történetét. Szerencsénk volt látni a
Harang utcai ortodox zsinagógát, a Puskin
utcai ortodox zsinagógát majd Feld Galériába
látogattunk. Azért, hogy Kassa belvárosa se
maradjon ki, Balassa Zoltán gondoskodott a
hihetetlen tudásával és történeteivel. 

Június

06.13. A 2021/22-es tanéveben online oktatás
mellett is kiemelkedő eredménnyel, hat
hallgató tett sikeres záróvizsgát és védte meg
szakdolgozatát.A hallgatók alapos,
lelkiismeretes felkészültségét bizonyítja, hogy
négy kiváló, egy jeles és egy jó eredmény
született.

06.26. Wallenberg Egyesület és az OR-ZSE által
közösen támogatott kiránduláson, Ember
Mária szülővárosában, a Tisza-tó partján fekvő
Abádszalókon került megrendezésre, az írónő
életművének feldolgozásával még a tavalyi
évben kezdődött, kutatási témakört lezáró
ünnepi díjátadó alkalom. A kutatásokat, egy
pályázattal is ösztönözte a két intézmény,
melyen Herczeg Róbert , különdíjban
részesült, Bruder Edit pedig oklevelet kapott a
teljesítményéért. Mindketten az OR-ZSE
másodéves közösségszervező szakos
hallgatója. Herczeg Róbert egy előadás
keretei között bemutatta a kutatását a
hallgatótársainak. 

https://or-zse.hu/miskolc-zsidosaga-multjanak-
es-jelenenek-nyomaban/

https://or-zse.hu/erasmusszal-nyitrara-es-
kolozsvarra/

https://or-zse.hu/tanulmanyi-kirandulas-
kassan-beszamolo/

https://or-zse.hu/majus-6-an-tdk-hazi-
konferenciat-tartottak-egyetemunkon/

https://or-zse.hu/2022-junius-13-an-lezajlott-
az-orszagos-rabbikepzo-zsido-egyetem-
egyhazi-felekezeti-kozossegszervezo-
alapszak-online-zarovizsgaja/

https://or-zse.hu/dijatado-es-tanulmanyi-
kirandulas-abadszalokon-ember-maria-
nyomaban/



07.01.

Július

Különösen is sikeres tanévet zárt az OR-ZSE,
rendkívüli rektori kitüntetést kapott négy
végzős hallgató dr. Csomós Rita, Harsányi
Lajos, Suhajda Attila valamint Tamásné
Jámbor Andrea

Önkéntes munkákat végeztek hallgatóink.

Augusztus

Szeptember

09.04. Dr. Goldmann Márta szakfelelős
szervezésében a hallgatók Tatára
látogattak, ahol közösen káddist mondtak
prof. dr. Oláh János z'l egyetemünk egykori
rektorhelyettesének és tanszék vezetőjének
sírjánál, majd emlékköveket helyeztek el. A
tanulmányi kirándulás keretében
megismerkedtek a város épített zsidó
örökségével. A negyvenhat fős csoportot
Szűcs József a Kuny Domokos Múzeum
munkatársa fogadta és vezette végig az
úton, megállva a nevezetességeknél és
mesélt a látottakról. Megnéztük a
Wechselmann Ignác tervezte egykori
zsinagóga épületét, méltatlan körülményeit
majd Szűcs József “A legszilárdabb
talapzat” A Tata-Tóvárosi izraeli népiskola
története 1851-1944. c. könyv bemutatóján
vettünk részt.

09.23. Botlatókő emlékeztet Berczeller Lajosra, a
holokauszt áldozatára Ipolyságon. Kutak
Adrienn keramikusművész által fémből
készített kis emlékkövet az egykori ortodox
zsinagóga tőszomszédságában, a volt
ipolysági gettó kapujánál helyezték el
szeptember 23-án, melyen az OR-ZSE
harmad éves hallgatója, Kapusta Krisztina is
beszédet mondott.

A szombatfogadással és kiddussal
egybekötött program alkalmával vetített
előadást tartott Dr. Tamási Balázs
könyvtárigazgató az OR-ZSE Könyvtár
ritkaságairól, kéziratairól és újdonságairól, A
Bét Jehuda zsinagóga és az OR-ZSE
Könyvtár közös rendezvénye által.

Október

10.19. Az Élet Menete Alapítvány és az OR-ZSE
együttműködéséről még a nyáron
egyeztetett a két intézmény (itt olvasható),
melynek eredményeként október elején két
közösségszervező szakos hallgató, akik
korábban szakmai gyakorlatukat az Élet
Menete Alapítványnál végezték, (Suhajda
Attila és Herczeg Róbert) is meghívást
kaptak a ravensbrücki koncentrációs tábor
emlékhelyén tartott továbbképzésre.

10.20. OR-ZSE könyvtár bemutató Dr. Tamási
Balázs könyvtár igazgató vezetésével a
közösségszervező szak hallgatói részére

https://www.youtube.com/watch?
v=doWK9lHQU6A

https://or-zse.hu/megemlekezes-es-evnyito-
tanulmanyi-kirandulas-tatan/

https://felvidek.ma/2022/09/galamb-a-
szikla-hasadekaban-botlatokovet-kapott-
ipolysagon-berczeller-lajos/

https://or-zse.hu/az-or-zse-konyvtaranak-
ritkasagai-es-szombatfogadas/

https://or-zse.hu/a-ravensbrucki-
koncentracios-tabor-tovabbkepzes-
beszamolo/



November

11.06. Az OR-ZSE egyházi/felekezeti
közösségszervező szak és judaisztika szak
hallgatóiból, valamint tanárokból álló
csapat Dr. Goldmann Márta vezetésével
tanulmányi kiránduláson vett részt
Szlovákiában. A tanulmányi kirándulás célja
a galántai és a szeredi zsidó emlékhelyek
felkeresése, kapcsolatfelvétel az ottani
hitközséggel. Látogatást tettek Szereden a
Holokauszt Múzeumba, Galántán az
Eszterházy kastélyba, zsidó temetőbe, a
galántai hitközség imaházába. A Pázmány
Péter Alapítvány székházában az OR-ZSE
egyik hallgatója színvonalas előadást
tartott.

"A Budapesti Országos Rabbiképző – Zsidó
Egyetem (továbbiakban OR-ZSE) tanárai és
hallgatói látogattak el Galántára
novemberben, hogy minél többet
megtudjanak a galántai zsidóságról, amely
túlzás nélkül Közép-Európa legerősebb
zsidó hitközségei közé tartozott a
holokausztig. A tanárokat és hallgatókat
Hrbácsek Noszek Magdaléna, az OR-ZSE
felvidéki tanára vezette körbe nem csupán
Galántán, hanem látogatást tettek a Szeredi
Holokausztmúzeumban is. Az előadást az
OR-ZSE harmadéves hallgatója, Lénárt G.
József tartotta, melyet közel száz résztvevő
hallgatott végig lelkes figyelemmel." 

11.20. Ezen a napon közel negyven hallgató és
rajtuk kívül tanárok is, egy igazán izgalmas
élménynek lehettek részesei a
közösségszervező és judaisztika szakos
hallgatók közül, akik ellátogattak Budán, a
Csörsz utcában található ortodox zsidó
temetőbe. Az idegenvezetést a téma egyik
hazai szakértője és kutatója dr. Bányai
Viktória tartotta.

11.24. A Holokauszt Emlékközpont és a Yahad-In
Unum megtartotta Patrick Desbois: A golyók
általi holokauszt előadását. 

Halál fényes nappal 
című könyv hivatalos bemutatójával
egybekötve. A kötetet előadás keretében
ismerteti a szerző, Patrick Desbois atya.
Ezen eseményen az OR-ZSE hallgatói nagy
létszámmal képviseltették magukat.

11.27. Az OR-ZSE egyházi/felekezeti
közösségszervező szak mindhárom
évfolyam hallgatói Dr. Goldmann Márta
szakfelelős irányításával, a 

Zsidó környezetünk és védelme 
tantárgy keretében hallgatói konferenciát
szerveztek, a JCC Budapest - Bálint házban. 

December

12.07. Ötödik alkalommal tartották meg az Alsó-
Garam és Ipoly menti helytörténészek
konferenciáját, melyen az OR-ZSE
harmadéves hallgatója, Kapusta Krisztina az
ipolysági ortodox zsidó temetőről adott elő.

https://or-zse.hu/tanulmanyi-kirandulasunk-
szlovakiaba-galanta-szered/

https://or-zse.hu/a-szovakiai-ma7-sk-
hirportal-beszamoloja-az-or-zse-
hallgatoinak-galantai-tanulmanyutjarol/?
fbclid=IwAR31QGEUIqYPB8EvccEoLrsoSu
wmshsE7VriJ6fnCmFVNMuscMJI0kzWzhE

https://or-zse.hu/tanulmanyi-latogatas-a-
csorsz-utcai-ortodox-temetoben/

https://or-zse.hu/a-golyok-altali-holokauszt-
halal-fenyes-nappal-meghivo-
konyvbemutatora/ 

zhttps://or-zse.hu/or-zse-hallgatoi-
konferencia-vegre-ujra-szemelyesen/

https://felvidek.ma/2022/12/5-alkalommal-
tartottak-meg-az-also-garam-es-ipoly-menti-
helytorteneszek-konferenciajat/

https://or-zse.hu/a-szovakiai-ma7-sk-hirportal-beszamoloja-az-or-zse-hallgatoinak-galantai-tanulmanyutjarol/?fbclid=IwAR31QGEUIqYPB8EvccEoLrsoSuwmshsE7VriJ6fnCmFVNMuscMJI0kzWzhE


12.09. Egyetemünk idei TDK-konferenciája, 2022.
december 9-én került megrendezésre az
Izraeli Kulturális Intézetben. Az eseményt Dr.
Biró Tamás tudományos rektorhelyettes, az
intézményi Tudományos Diákköri Tanács
elnöke nyitotta meg. A szervezők és
lebonyolítók az Egyházi/felekezeti
közösségszervező szak harmadéves
hallgatói voltak. A hat versenyzőből öten
tovább is jutottak a következő fordulóra.

12.09. Lénárt G. József, a közösségszervező szak
harmad éves hallgatója ismét megtartotta
előadását a galántai jesiva történetéből,
ezúttal nem Galántán, hanem a Hunyadi téri
zsinagógában.

Publikációk

Herczeg Róbert: A Holokauszt sajátos
megjelenítése Ember Mária és Ember Judit
életművében, in: Barátság folyóirat 2022. XXIX.
évf. 4.szám 10832-10837.

Kapusta Krisztina: Egy ipolysági talmud-tudós
és polihisztor, in: Felvidék.ma 2022. 01.21.

Lénárt G.József: A kolozsvári zsidó kórház, in:
Szombat folyóirat 2022. 05.25.

Lénárt G.József: Karácsony Benő,Kolozsvár
hányatott sorsú írója, in: Szombat folyóirat
2022. 06.07.

Lénárt G.József: Zsidó színház Kolozsváron, in:
Szombat folyóirat 2022. 07.04.

Kapusta Krisztina: Ipolyságról Šahy-ba,majd új
hazába, in: Szombat folyóirat 2022. 07.23.

https://or-zse.hu/or-zse-intezmenyi-tdk-
konferencia-2022/

https://www.facebook.com/gabriel.finali/vid
eos/549455980013590

https://felvidek.ma/2022/01/egy-ipolysagi-
talmudtudos-es-polihisztor/

https://www.szombat.org/tortenelem/a-
kolozsvari-zsido-kozkorhaz

https://szombat.org/kultura-
muveszetek/karacsony-beno-kolozsvar-
hanyatott-sorsu-iroja

https://szombat.org/kultura-muveszetek/zsido-
szinhaz-kolozsvaron

https://www.szombat.org/tortenelem/ipolysag
rol-sahy-ba-majd-uj-hazaba

http://nemzetisegek.hu/repertorium/2022/04/
belivek_30-35.pdf



 
  Hallgató

  

 
  Időpont

  

 
  Intézmény

  

 
  Feladat

  

 
  Antal Zoltán

  

 
  2022. 02. 21.
  2022. 02. 23.
  2022. 05. 29.

  

 
  Izraeli

  Kulturális Intézet
  1061 Bp., Paulay Ede u. 1.

  

 
  Az intézmény

  által szervezett
rendezvények segítése, a
lebonyolításukban való

  közreműködés.
  

 
  Banyák Mónika

  

 
  2022.03.10-11/13.

  2022. 04. 05.
  

 
  MAZSIHISZ

  Közép-magyarországi
Területi Csoportja

Kunszentmiklós
  

 
  Közösségi

  gyerekprogramok
szervezése, segítségnyújtás

  Széder este
  lebonyolításának segítése.

  

 
  Bruder Edit

  

 
  2022.02.21.
  2022.02.27.
  2022.05.29.

  

 
  Izraeli

  Kulturális Intézet
  1061 Bp., Paulay Ede u. 1.

  

 
  Az intézmény

  által szervezett
rendezvények segítése, a
lebonyolításukban való

  közreműködés.
  

 
  Fekete Gábor

  

 
  2022.02.26.
  2022.03.17.
  2022.05.29.

  

 
  Izraeli Kulturális

  Intézet
  1061 Bp., Paulay Ede u. 1.

  

 
  Az intézmény

  által szervezett
rendezvények segítése, a
lebonyolításukban való

  közreműködés.
  

 
  Herczeg
  Róbert

  

 
  2022.03.16.
  2022.04.14.
  2022.05.10.

  

 
  Hont Múzeum,

  Ipolyság
  

 
  Hont Múzeum
  baráti körének

programjaival kapcsolatos
feladatok és részvétel az

Ipolysági
  gettó emléktábla

avatásához kapcsolódó
feladatokban.

  

Szakmai gyakorlatok

2021/22 II. félév



 
  Kapusta
  Krisztina

  

 
  2022.03.01.
  2022.03.17.
  2022.04.12.

  

 
  Menora Saag
  Artis Centrum,

Šahy
  

 
  Levéltári

  adatbázis elkészítése,
levéltárakban fellelhető adatok

alapján. (Nyitra,
  Léva)

  

 
  Kiss-Szilágyi

  Judit
  

 
  2022.03-06.

  hó
  

 
  Zachor

  Alapítvány a
Társdalmi

Emlékezetért
  Bp., Csalogány

u. 13-19/B.
  

 
  USC Soá

  Alapítvány Vizuális Történelmi
Archívuma anyagából, héber nyelvű

videó
  interjúk meghallgatása,
feldolgozása, fordítása.

  

 
  Kocsis Attila

  

 
  2022.03.01.
  2022.03.17.
  2022.04.12.

  

 
  Hont Múzeum

  és Galéria Baráti
Köre, Ipolyság

  

 
  A múzeum

  rendelkezésére álló adatbázisban a
látogatók részére a keresés

  megkönnyítésére, kapcsolási rajz
készítése.

  

 
  Lénárt G.

  József
  

 
  2022.03.10.
  2022.03.10.
  2022.04.17.

  

 
  Zsidó Múzeum

  Miskolc
  

 
  Múzeumi

  anyagok katalogizálása és
egyeztetése a zsidó temető

anyagával,
  Idegennyelvű
  tárlatvezetés

  

 
  Pintér Andrea

  

 
  2022.02.26.
  2022.03.17.
  2022.05.29.

  

 
  Izraeli

  Kulturális
Intézet

  1061 Bp.,
Paulay Ede u. 1.

  

 
  Az intézmény

  által szervezett rendezvények
segítése, a lebonyolításukban való

  közreműködés.
  



 
  Hallgató

  

 
  Időpont

  

 
  Intézmény

  

 
  Feladat

  

 
  Bese Rebeka

  

 
  2022.11.03.
  2022.11.08.
  2022.12.11.

  

 
  MAZS

  Alapítvány
1075 Bp., Síp u.

12.
  

 
  Együttműködés

  a Narancsliget Adományközponttal
– boltvezetők munkájának a segítése

  és
  együttműködés a JAFFE

családsegítő szolgálatával –
programszervezés és

  lebonyolítás segítése
  

 
  Farkas Róbert

  

 
  20232.11.25.
  2022.12.05.
  2022-2023.

   
  

 
 

 Balassagyarmati
  Zsidó Hitközség

  

 
  Hitközség

  együttműködése keretében, a
Kertész István Alapítvány nemzetközi

  megismertetése céljából, annak
honlapjának aktualizálása,

fejlesztése és
  közkinccsé tétele, megjelentetése,

közösségi médiákban.
  

 
  Lübeck Judit

  

 
  2022.10.19-

12.12.
  2022.12.12.

  

 
  JCC Bálint

  Ház 1065 Bp.,
Révay u. 16.

  

 
  Amerikai

  önkéntes betanítása a zsidó
közösségbe
  A Bálint Ház

  203-as termékeinek előkészítése,
tervezése

  

 
  Reich Judit

  

 
  2022.11.03.
  2022.11.08.
  2022.12.11.

  

 
  MAZS

  Alapítvány
1075 Bp., Síp u.

12.
  

 
  Együttműködés

  a Narancsliget Adományközponttal
– boltvezetők munkájának a segítése

  és
  együttműködés a JAFFE

családsegítő szolgálatával –
programszervezés és

  lebonyolítás segítése
  

2022/23 I. félév



 
  Reith-Bán Éva

  

 
  2022.11.04.
  2022.11.11.
  2022.11.18.

  

 
  MAZSIHISZ

  Szeretetkórház
  1145 Bp.,

  Amerikai út 53-
55.

  

 
  Segítség

  nyújtása önkéntesként, a kórház
geriátriai részlegének munkájában,

az idősek
  gondozásban, étkeztetésében, a

velük való kommunikációban.
  

 
  Szabó

  Gabriella
  

 
  2022.11.04.
  2022.11.11.
  2022.11.18.

  

 
  MAZSIHISZ

  Szeretetkórház
  1145 Bp.,

  Amerikai út 53-
55.

  

 
  Segítség

  nyújtása önkéntesként, a kórház
geriátriai részlegének munkájában,

az idősek
  gondozásban, étkeztetésében, a

velük való kommunikációban.
  

 
  Vass Orsolya

  

 
  2022.11.04.
  2022.11.11.
  2022.11.18.

  

 
  MAZSIHISZ

  Szeretetkórház
  1145 Bp.,

  Amerikai út 53-
55.

  

 
  Segítség

  nyújtása önkéntesként, a kórház
geriátriai részlegének munkájában,

az idősek
  gondozásban, étkeztetésében, a

velük való kommunikációban.
  

 
  Zentai József

  

 
  2022.09-12.

  hó
  

 
  Élet Menete
  Alapítvány 
  1132 Bp.,
  Váci út 4.

  

 
  Az Élet Menet

  Klubban lévő Auschwitz-Birkenau
maketthez kapcsolódó oktatási

munka segítése
  

Készítette: Antal Zoltán, Baranyi Edit, Pánya Noémi




