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 A NARANCSLIGET ADOMÁNYKÖZPONT KÖZLEMÉNYE 

  

        

A JDC-MAZS Alapítvány által működtetett adományközpont küldetésének középpontjában nehéz helyzetben lévő, gyermeket nevelő családok támogatása áll. A cél elérése érdekében létrehozott, hazánkban viszonylag újszerű adományozási mechanizmus több lépcsőből áll.

A jó minőségű tárgyi adományok folyamatosan érkeznek főként a zsidó közösségből és a közösséggel kapcsolatban álló adományozóktól ,az állandó társszervezetektől: a finn Fida International és az osztrák Hilfe undHoffnung nemzetközi szervezetektől.

A portékák a rendszeresen megtartott, szerdai ruhabörzén ajánlott összegű pénzadományért cserébe gazdára találnak.

A befolyt összeget a szintén a JDC-MAZS Alapítványhoz tartozó JaffeZsidó Családsegítőn keresztül olyan családokra fordítják, ahol jól jön az anyagi támogatás.

A Narancsliget, Budapest, VII. kerületi, Síp utca 17. szám alatt működő adományközpontjában egész héten zajlik az élet, de benézni keddi és szerdai napon 9 és 16 óra között, a ruhabörze ideje alatt érdemes.Adományfelajánlások ügyében az alábbi telefonszámon munkaidőben várják a jelentkezőket: +36 20 400 6741

Az adományközpont munkatársai azt vallják: adni és kapni is felemelő érzés.

VENDÉGTANÁR
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Március 7-én és 8-án  Dr. Kotel Dadon,  zágrábi főrabbi, egyetemünk doktori iskolájának végzettje, a Zágrábi Egyetem Judaisztika Tanszékének professzora az évente esedékes előadásait tartotta meg. A doktori iskola hallgatónak és a rabbi hallgatóknak a Talmudról tartotttömbösített órát.

FELVÉTELIK

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem felvételt hírdet a 2015/16-os tanévre.

Részletes tájékoztatónkat lásd honlapunkon:

http://www.or-zse.hu/felvtaj2016.htm

SZABADEGYETEM

Or-ZSE

Március 21.  Friedemann  Sándor : A Haggadák szimbólumai
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Hegedűs Gyula utcai zsinagóga kultúrterme

elhangzott:

Prof. dr. Hunyadi László, egyetemünk doktori tanácsának tagja: Az        amszterdámi zsinagógák

Dr. Nádor Éva:  A karib tengeri zsinagógák

Székesfehérvár

Március 17. Balázs Gábor:  Bibliai gyilkosságok

A KÖNYVTÁR HÍREI
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Örömmel számolunk be, hogy megújult a Zsoldos-szoba tűzjelző és biztonságvédelmi rendszere, amelynek kialakítását az Egyetem vezetése támogatta. Ezáltal az OR-ZSE Könyvtárának legbecsesebb állományrésze - a középkori és koraújkori héber kéziratok, a héber ősnyomtatványok és régi nyomtatványok – még gondosabb védelemben részesülhet. A közelmúltban ismét illusztris külföldi vendégek látogatták meg a Könyvtárat. Ada Rapoport-Albert a University College London tanszékvezető professzora, akinek főbb kutatási területei a haszidizmus kelet-európai története, Sábbátáj Cví messiási mozgalma, továbbá a nemek szerepe a zsidó aszketizmusban és miszticizmusban. Az utóbbival kapcsolatos műve - Female  Bodies - Male Souls: Asceticism and Gender in the Jewish Mystical Tradition - elérhető a Könyvtár olvasótermében. Másik vendégünk Prof. Maren R. Niehoff volt, aki a Jeruzsálemi Héber Egyetem tanára és Alexandriai Philón életművének egyik legelismertebb mai kutatója. Könyvtárunk újabb külföldi könyvadományban részesült Prof. Dr. Walter Homolka a berlini Abraham Geiger Rabbi-szeminárium rektorának jóvoltából. Az általa írt és szerkesztett ajándékkötetek közül kiemelnénk a rabbiság intézményével is foglalkozó Rabbi - Pastor – Priest : Their Roles and Profiles Through the Ages című kötetet, amely a De Gruyter kiadónál 2013-ban jelent meg. (Dr. Tamási Balázs)

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

Az OR-ZSE szabadegyetemének és különböző szakjainak hallgatói március 13-14-én, tanulmányi kiránduláson vesznek részt, Szántóné dr. Balázs Edit tanárnő vezetésével. Meglátogatják Nyugat-Magyarország és Burgenland zsidó emlékeit, és kiállításait (Eisenstadt, Balf, Sopron,Detschkreutz, Stadtschlaining, Kőszeg, Rohonc, Szombathely).

A zsidó közösségszervező szak március 13-16-áig a zsidó környezetünk védelme tantárgy keretében tanulmányi kirándulást szervez Erdélybe, Sommer László  tanár úr vezetésével.

A kirándulásokon tanultakról részletes beszámolót közlünk a későbbi számainkban, illetve a honlapunkon.

JAHRZEIT

Egy éves jahrzeitje volt Dr. Domán Istvánnak . Közösségében, aHunyady utcai körzrtben, és az egyetemen is megemlékeztek az OR-ZSE tanáráról, aki éveken keresztül Talmudot oktatott.

ÚJ ZSIDÓSÁGGAL FOGLALKOZÓ MŰSOROK A MÉDIÁKBAN
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Az Utódok reménysége –a zsidó hitközségek műsorában, ( szerk. Kocsi Zsolt) az MTVA-n

  

vasárnap 11.00 órakor, a Purimról és az OR-ZSE

  

eredményeiről beszél Dr. Schőner Alfréd rektor, főrabbi,

  

A Hatoscsatorna, Vallás és kultúra, műsorvezetők Dr. Szigeti jenő és Dr. Tokics Imre

  

ATV, Kipa,  vasárnap délelőtt 10.00 órakor. Főszerkesztő Eperjes Ildikó, szerkesztő Breuer
Péter.

  

MTV1 minden nap a Ma reggel című műsorában.

  

  

 Az ALAPÍTVÁNY A  ZSIDÓ EGYETEMÉRT

  

  

Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2014. évi adójuk 1 %-át összesen

  

121 509 forintot az
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Alapítványnak ajánlották fel. 2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk! Számlaszám:            
        14100457 – 85529149 01000000

  

A nyilatkozat letölthető a honlapunkról!

  

www.or-zse.hu

  

  

  

  

  

Sabbat Salom! Gut Sabesz!

  

  

Szántóné dr. Balázs Edit
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