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Több, mint kétezren ünnepeltek az EMIH széderein

Peszách talán a „legmacerá
sabb” zsidó ünnep: komoly elő
készületeket igényel, nagyobb 
odafigyelést az étkezésnél, rá
adá sul az ünnep csúcspontjá
nak számító széder estek is 
so kaknak kihívást jelentenek. 
Nem véletlen, hogy világszerte 
tízezrek köszöntik az ünnepet 
kisebbnagyobb közösségi szé
de reken Thaiföldtől Budapesten 
át Montreálig, sőt sokan egy kis 
külföldi vakációzással is össze
kötik az ünnepet. 

Természetesen Magyarorszá
gon is többféle széderből választ
hatnak azok, akik úgy döntenek, 
nem maguk rendeznék meg ezt 
az estet, azok a legkülönfélébb 
hangulatú széderestek közül vá
logathattak és akár mindkét es
tére találhattak maguknak társa
ságot, és az ünnephez elenged
hetetlen maceszt, bort és bőséges 
ünnepi vacsorát. Maradhattak 
Budapesten, vagy elutazhattak 
Debrecenbe, esetleg Miskolcra, 
ahol a helyi küldöttek, a Faigen 

család és a Fuchs család várták a 
résztvevőket szédereiken. Buda
pesten választhatták az érdeklő
dők Oberlander Báruch rabbi és 
Batsheva rebbecen 29. magyar
országi közösségi széderét, amit 
idén a Bét Menáchem Gyermek
oktatási központban rendez
tek vagy az óbudai zsinagóga 
már hagyományos ünnepségét, 
ahol Köves rabbi vezette mind
két este a szédert. Csatlakozhat
tak Faith Aserhez és családjá
hoz, akik most először a budai 
vár egyik ötcsillagos szállodájá
ban rendeztek szédert 130 főnek 
vagy akár Újlipótvárosban is ün
nepelhettek Glitsenstein Smuel 
rabbival és családjával. 

Magyarország kedvelt cél
pontja az izraeli turistáknak – 
amellett, hogy rengeteg diáknak 
és üzletembernek ad otthont, 
így nem csoda, ha a héber nyel
vű széderek nagyon népszerűek 
mind Budapesten, mind Deb
recenben. Emellett angol nyel
vű szédert is szerveztek a Bét 

Újra sábáton Ráckevén!
Ha egy igazi sábesz keretében 
emlékezetes hétvégét szeretnél 
kellemes környezetben, jó tár
saságban, családias hangulat
ban eltölteni, akkor Ráckeve a 
legjobb választás. A négycsil
lagos wellness hotel, a felejthe
tetlen sábáti hangulat, az érde
kes előadások és gyerekprog
ramok egyszerre adnak kikap
csolódást testnek és léleknek.

Időpont: május 17 -19. 
Részvételi díj: 15 000 Ft felnőt-
teknek, 10 000 Ft diákoknak, 6 
éves korig ingyenes (az ár pén-
tektől vasárnapig értendő)

Helyszín: Duna Relax & 
Event Hotel**** 

(Ráckeve, Dömsödi út 1.)
Jelentkezés és további infor-

máció: 268-0183 vagy 
a posta@zsido.com címen. 

Még lehet jelentkezni 
a Maimonidész 
Gimnáziumba

A nagy érdeklődésre való te
kintettel a Maimonidész An
golmagyar Kéttannyelvű Zsi
dó Gimnázium rendkívüli fel
vételi eljárást hirdet. A gim
názium 2019 szeptemberétől 
várja nyelvi előkészítő évében 
azokat a tanulókat, akik az ál
talános iskola elvégzését kö
vetően egy kétnyelvű okta
tást biztosító, a zsidó kultúrá
val és vallással kapcsolatban 
is komoly ismereteket átadó 
gimnáziumban képzelik el jö
vőjüket. Jelentkezni a www.
zsidogimnazium.hu olda lon 
ke resztül lehet. További részle
tek az eljárásról és az iskoláról 
újságunk hátoldalán olvasha
tóak. 

Ezer emberre terítettek a Keren Or zsinagóga által szervezett széderen

Menáchemben, amit nem más, 
mint Oberlander Batsheva reb
becen édesapja, milánói fő rab bi 
vezetett. Ő rövid időre csatlako
zott a magyar „nagy széderhez” 
is, ahol bécsi gyerekkora egyik 
emlékét osztotta meg: Hitler be
vonulásakor maga is ott állt kis
fiúként a tömegben, és amikor 
a többiekkel együtt karlendítés
sel üdvözölte a diktátort, nővé
re rácsapott a kezére, hogy ne 
tisztelegjen „annak az ember
nek”. „Ma is érzem ezt az ütést” 
– mondta a magyar felmenők
kel rendelkező rabbi hozzáté
ve, hogy amikor a hágádában 
a Vehi seámdá részhez ér, ahol 
az szerepel, hogy minden kor
ban lesz, aki ki akar irtani min
ket, neki mindig ez a jelenet jut 
eszébe. Ugyanakkor – tette hoz
zá –, ahogy a széderre összegyűlt 
zsidókat látja itt Budapesten, az 
bizonyítéka annak, ami ugyan
ebben a versben szerepel: hogy 
a zsidók örökre megmaradnak: 
„Izrael népe él”, ám Jiszráél cháj!
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-csütörtök: 8.00 Reggeli ima 
  19.40 Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Bemenni a szentek szentélyébe 
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.30 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus
Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
Folytatódik a hitközség 
a közösségért program

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus

Amint arról korábban be
számoltunk, különleges or
szágjárásra indult az Egysé
ges Magyarországi Izraelita 
Hitközség. A túrák résztve
vői felkeresik azokat helyszí
neket, amelyek egykor pezs
gő zsidó közösségi életnek 
adtak otthont, és adományo
kat visznek a rászorulónak. A 
„Hitközség a közösségért” el
nevezésű program célja, hogy 
a szociális, kulturális és ok
tatási együttműködés közel 
hozza egymáshoz a főváros 
zsidó közösségét Szabolcs
SzatmárBereg, BorsodAba
újZemplén és Heves megye 
kistelepülésének lakóival. 

„Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat. Ez a zsidó 
hagyomány legfontosabb pa
rancsa. Zsidó közösségként  
kétszeres a felelősségünk, hogy 
a segítségnyújtás ne álljon meg 
közösségünk falainál”. A prog
ram egy másik parancsot is 
követ: „Szebb dolog nincs an
nál, mint amikor az ember 
ad”. A zsidóság egyik alapér
téke a jótékonyság, amit hé
berül cedákának neveznek. 

Cedáká, azaz igazságtétel. A 
tanítás szerint azért rendezte 
az Isten úgy, hogy az emberek 
között egyenlőtlenségek legye
nek, hogy azokat majd egymás 
között kiegyenlíthessék.

Ennek szellemében látogat
ja végig az 1 százalékos adófel
ajánlásoknak köszönhető ado
mányokkal és az együttmű
ködés szándékával az EMIH 
Magyarország legszegényebb 
régiójának településeit, Sza
bolcsSzatmárBereg, Borsod 
AbaújZemplén és Heves me
gye falvait. Legutóbb Faith 
Aser,  a budavári zsinagóga 
rab  bija tett látogatást Szorgal
ma  toson és Tiszadobon. A 
rab  bi együttműködési megál
lapodást írt alá a települések 
polgármestereivel. 

„Adományt elfogadni nem 
szégyen, tudjuk, hogy jó szív
vel hozták a vendégeink” – 
mondta a Tiszadob polgár
mestere, Bán György az ado
mányosztáson résztvevőknek. 
A kis településen még él olyan 
idős asszony, aki név szerint 
emlékszik az egykor itt élt zsi
dó családokra.

Párhuzamos szerepek

A főpap jom kippuri szolgálatát 
illetően a Tóra azt mondja, hogy 
az nemcsak magának a főpap
nak, de bizony egész családjának 
és közösségének is engesztelést 
szerzett. A kollektív felelősség 
érzete szerencsére nagyon fej
lett a zsidóságban, legyen szó 
akár Izrael közügyeiről, a kór
házak vagy idősek otthonának 
fi nanszírozásáról, esetleg a zsi
nagógáknak és a jesiváknak a 
tá mogatásáról. A közös túlélésre 
haj tó ösztönünk és a vágyunk, 
hogy eszményeinket és hagyo
mányainkat továbbörökíthes
sük, erős motiváló tényezőként 
hat nak. Az élet eme szegmensé
ben meghozott erőfeszítéseink 
pe dig mindig kiemelt jelentő
séggel fognak bírni.

Zsidóként azonban a fenti
ek megcselekvése bár szükséges, 
még korántsem elégséges. A kö
zösség érdekében viselt terhein
ken túl életünkben még mindig 
marad egy kis szelet, ahol fontos 
szerep hárul majd ránk: a na
gyobb közösségben végzett tevé
kenységeink csak akkor nyernek 
értelmet, ha az mintegy szerves 
folytatása az otthoni és a szű
kebb közösségben betöltött sze
repünknek. A zsidóság megélé

se ugyanis életünk szövetét kell 
hogy alkossa, és nem pedig csu
pán egy elkülönült szegmen
sét. Ezt a szövetet pedig azok az 
érzelmi szálak fűzik szorosra, 
amelyek a családunkhoz, ottho
nunkhoz kötnek minket.

Beszéljünk bármilyen pro
jektben, elnökségben – tehát a 
közösségben – betöltött szere
pünkről, az sosem válthatja ki 
azt, hogy szüleinknek jó gyer
mekeik, gyermekeinknek jó szü
leik és a hozzánk közel állóknak 
megértő barátai legyünk.

És persze a fentiek szellemé
ben: semmilyen siker sem he
lyettesítheti a parancsolatok 
meg tartását és azt az Isten és a 
tör vényei iránti mély elkötelező
dést, ami még akkor is láthatat
lan kötelékkel köt minket, ami
kor senki más nem láthat.

Felelősségeink több réteg
ben jelennek meg az életünk
ben, és ezeknek mind egyszer
re kell hogy megfeleljünk, csak 
úgy, ahogy azt a főpap is tette, aki 
saját magán túl egész családja és 
egész közössége felől is gondos
kodott.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Zalman Posner rabbi írása 

nyomán
 



continued on reverse

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE TASKFORCE
 MR. BENTZION BERNTSEIN

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת ויצא, ט‘ כסלו, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Vayeitzei, December 9, 2016

Iwas born, raised and educated in England, earning 
a law degree from London University. But, early 
on, I became disillusioned with practicing law 

and, in 1959, I decided to pursue a career in Jewish 
education instead.
About this time, I was introduced to Chabad 
Lubavitch, when I was invited to participate in 
the organization of the first Lag B’Omer children’s 
parade in London. This type of parade — where 
Jewish children publicly proclaimed their allegiance 
to Torah — was very successfully staged by Chabad 
in New York, but many Jews in London, didn’t think 
it would be popular here.
Despite this skepticism, Chabad pressed on with 
parade plans and word went out that they were 
seeking counselors to look after the children who 
would be participating. To make a long story short, 
I signed up and the experience was most inspiring. 
Nearly one-thousand children marched, openly 

affirming their connection to Yiddishkeit, and it was 
something most amazing to see.
The following year, on the urging of my new 
Chabad friends, I came to New York to explore 
the possibility of studying at the Chabad yeshivah 
in Crown Heights. This is when I met the Rebbe 
for the first time, and I have no words to describe 
what that was like. Suffice to say, it was very, very 
special.
I had not known what to say to the Rebbe or what 
to request of the Rebbe, so I asked advice of the 
mashpia — the yeshiva’s spiritual mentor — and 
he said, “Ask the Rebbe how you can be joyful all 
the time, the way a chasid is supposed to be.” The 
mashpia sized me up correctly; I was not a joyful 
sort of fellow, and I needed advice in this regard.
When I asked this question of the Rebbe, he 

answered me as follows: “If you keep in mind that 
the soul of a Jew is a part of G-d above, how can 
you not be constantly joyful?” Then he added, “I see 
that you are by nature a melancholy type of fellow, 
but if you bear this fact in mind at all times, you will 
be joyful.”
After this audience, the Rebbe looked out for me. 
Whenever the Rebbe was handing out wine from 
his cup — what is known as Kos Shel Bracha — he 
would say to me “Un vos iz mit simcha? — And 
what’s with the joy?”
And then came the audience that changed my life, 
when the Rebbe told me that, instead of pursuing a 
career in education, I should take steps to qualify as 
a lawyer. The Rebbe wanted to create a “taskforce” 
(as he put it) of religious Jews in the sciences and 
professions. He explained, “I want to build up a 
group of Torah observant people who would be 
able to relate to those in the sciences and in the 

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1400 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe elit csapata
Londonban születtem és nevelkedtem. A 
Londoni Egyetemen szereztem jogi diplo
mát, de 1959re megcsömörlöttem, és úgy 
döntöttem, hogy a zsidó oktatásban he
lyezkedem el. Ekkor ismerkedtem meg a 
ChábádLubavics mozgalommal. 

A következő évben, a lu ba vicsi bará
taim ösztönzésére, New Yorkba utaztam, 
hogy megnézzem a Chábád jesivát, hátha 
nekem való lenne. Ekkor találkoztam elő
ször a Rebbével. Felejthetetlen élmény volt, 
amit nehéz szavakba önteni. Az igazi fordu
lópontot a következő találkozó jelentette a 
Rebbével. 

Azt javasolta, hogy ne a zsidó oktatás
ban dolgozzam, hanem tegyem le az ügy
védi vizsgát. Azt mondta, hogy szeretne egy 
élcsapatot. Vallásos zsidókat akar látni tu
dományos és értelmiségi munkakörökben. 
„Fel szeretnék építeni egy olyan elitcsapatot, 
mely vallásos zsidókból áll, akik belülről ké
pesek hatni a tudományos és értelmiségi pá
lyán dolgozó zsidókra. Azt szeretném, hogy 
ezek a vallásos zsidók példaképpé váljanak, 
és megmutassák, hogy a zsidósághoz való ra
gaszkodás és a világi karrier nem zárja ki egy
mást” – mondta.

A Rebbe tudta, hogy elvégeztem a jogi 
egyetemet és csak az ügyvédi szakvizsgám 
volt hátra. Arra biztatott, hogy kezdjek el 
praktizálni és inspiráljak másokat is.

Felmértem, hogy milyen lehetőségeim 
lennének az Egyesült Államokban és Kana
dában, de rájöttem, hogy Angliában lenne a 
legegyszerűbb letennem a vizsgát. A Rebbe 
azt mondta, hogy utazzak haza.

Így tehát, miután két évet tanultam a 
Chábád jesivában, visszatértem Londonba, 
és megkezdtem az ügyvéddé válás hosszú 
és nehéz folyamatát. Időközben megháza
sodtam, és családot alapítottam, a keresetem 
pedig nem volt elég. Írtam erről a Rebbének, 
aki azt válaszolta, hogy segít megszereznem 
egy ösztöndíjat. Ezzel a jövedelemmel már 
nem okozott gondot befejezni a tanulmánya
imat, és hamarosan munkába tudtam állni. 
Ennyire fontos volt a Rebbe számára az el
érendő cél.

Voltak nehéz pillanatok, amikor legszíve
sebben feladtam volna az ügyvédi munkát, 
például, amikor kecsegető üzleti lehetőségek 

kínálkoztak, de a Rebbe mindig emlékezte
tett rá: „Nem, Önnek ezen a pályán kell ma
radnia. Önnek ez a küldetése az életben”.

Az utolsó alkalommal, amikor találkoz
tam a Rebbével, ezt mondta: „Ügyvéd lesz. Jó 
ügyvéd”. Ezzel áldott meg, majd átadott egy 
üveg vodkát. „Mivel érdemeltem ki egy egész 
üveget?” – kérdeztem. „Meg kell osztania a 

többi ügyvéddel, hogy mindannyian mond
hassanak lechájimot!” – felelte.

Van még egy rövid történet, amit el sze
retnék mondani.

Az az éjjel, amikor a Rebbe közölte, hogy 
mi a küldetésem, éppen a kidus leváná, az 
újhold megszentelésének ideje volt. Az 
ilyenkor mondott ima szövegének a része, 
hogy három emberre ráköszönünk: „Sálom 
áléchem – béke legyen veletek” és ők vissza
köszönnek: „Áléchem hásálom – legyen ve
letek béke”.

Amikor a hászidok összegyűltek a szer
tartásra, egyszer csak a Rebbe hangját lehe
tett hallani: „Hol van Bernstein?  Elkezdtek 
keresni, majd amikor előkerültem, a Rebbe 
így szólt: „Sá lom áléchem”. „Áléchem há sá-
lom” – feleltem. Ezután megkért, hogy álljak 
mellette a szertartás alatt. Erről azt mond
ták a hászidok, hogy ez szokatlan, sőt talán 
egyedülálló dolog. Nagy becsben is tartom 
az emlékét.

Vajon miért választott ki a Reb be éppen 
engem? Azt hiszem, búcsúajándékot akart 
átadni ezzel és jó utat kívánni: menjek béké
vel és teljesítsem be az életem küldetését. Na
gyon nagyra értékeltem ezt a gesztusát.

Bentzion Bernstein

Bentzion Bernstein Londonban 
ügyvédként praktizál. 

Az interjú 2010 februárjában készült.

Heti útravaló az 
omerszámláláshoz

Ahogy a tavalyi évben, idén is hétről 
hétre nyújtunk olvasóinknak egy rövid 
inspirációt az omer idejére. A zsido.com  
oldalon nap mint nap elolvashatják az 
idézetek teljes verzióját is. 

Második hét: gvurá 
– igazságosság és fegyelem

A fegyelem (gvurá) az a csatorna, melyen 
át kifejezzük a szeretetet. Irányt és fókuszt 
ad az életünknek és a szeretetünknek. Má
sik aspektusa a tisztelet és a tiszteletteljes 
félelem. Az egészséges szeretethez szükség 
van arra, hogy tiszteljük azt, akit szeretünk.

8. nap: a fegyelem kedvessége 
(cheszed sebegvurá)

A fegyelmezés mögött meghúzódó szándék és 
motiváció a szeretet. A gvurában megmutatko
zó cheszed nem más, mint a tudat, hogy a fe
gyelmezést és az ítéletet a belső szeretet táplálja. 

9. nap: a fegyelem fegyelme 
(gvurá sebegvurá)

Vizsgáljuk meg a fegyelmezésben levő fe
gyelmezési faktort. Fegyelmezetten fegyel
mezek vagy túlzóan? Szakítsunk időt tet
teink értékelésére, hogy megtanulhassunk 
fegyelmezetten fegyelmezettnek lenni.

10. nap: a fegyelmezettség együttérzése 
(tiferet sebecheszed)

Fontos, hogy a szeretet mellett az együtt
érzés motívuma is hajtsa a fegyelmezést. A 
szeretet abból származik, hogy felismerjük 
mások érdemeit és pozitív tulajdonságait. 

11. nap: a fegyelem kitartása 
(necách sebegvurá)

A hatékony fegyelmezés kitartó és tartós. 
Nézzünk magunkba: konzisztens a fegyel
mezésünk vagy csak akkor fordulunk eh
hez, ha rá vagyunk kényszerítve?

12. nap: a fegyelem alázatossága 
(hod sebegvurá)

A legnagyobb katasztrófák abból adód
nak, hogy az emberek arrogánsan ítéletet 
hoznak mások felett. 

13. nap: kötődés a fegyelemben 
(jeszod sebegvurá)

Ahhoz, hogy a fegyelmezés hatékony legyen, 
elkötelezettséggel és kötődéssel is párosulnia 
kell. A lényeg nem az, hogy én fegyelmezek 
valakit, hanem az, hogy együtt éljük át ezt a 
folyamatot, mindkettőnk közös hasznára.

14. nap: vezetés a fegyelmezésben 
(málchut sebegvurá)

A fegyelmezésnek a személyes méltóságot 
kell javítania. Ha a fegyelmezés megtöri az 
emberi lelket, az a fegyelmezőt és a fegyel
mezni kívánt személyt egyaránt gyengíti.
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Kóser konyha

Minestrone 
leves loksnnal

A múlt héten ajánlott pe szá
chi levesbetét, a loksn kiváló 
kiegészítője ennek a tartal
mas levesnek, ami – mivel 
semmilyen chomecot nem 
tartalmaz – kifejezetten al
kalmas a peszáchi menübe, 
de egész évben is készíthet
jük. Ha még ezen a héten 
megfőzzük, ügyeljünk arra, 
hogy a felhasznált hozzáva
lók peszáchra kóser minő
sítéssel rendelkezzenek.

párve, gluténmentes
 

10 répa
2 fehérrépa
2 krumpli
1 batáta
1 nagy fej hagyma
2 cukkini
1 zellergumó
3 gerezd fokhagyma
2 ek. olívaolaj
200 gramm paradicsompüré
egy darab gyömbér
só, bors ízlés szerint
1 dl vörösbor

A zöldségeket megpucoljuk 
és felkockázzuk, majd az ola
jon, kevergetés mellett meg
pároljuk. Ha kissé megpu
hultak, felöntjük őket vízzel, 
hozzáadjuk a paradicsom
pürét és a fűszereket, és 40
50 perc alatt készre főzzük. 
Hozzáöntjük a bort, még 
egyet forralunk rajta, és for
rón tálaljuk. 

Maimonidész Gimnázium: nem csak iskola – közösség 
Különleges széderesten vehettek részt a Maimonidész Gimnázium tanulói és családjaik. Az Óbudai 
zsinagógában az ünnep második estéjén látták vendégül a diákokat. Az iskola közösségépítő munká-
járól és a rendkívüli felvételi eljárásról Szilánk Zsuzsa igazgatónőt kérdeztük. 

– Gyakran szervez az iskola ilyen 
tanításon kívüli programot a di-
ákoknak?
– Évente több ilyen különleges 
alkalmat is kínálunk. Az iskola 
profiljához tartozik a közösség
építés, hogy a gyerekek családja
inak is lehetőséget adjunk arra, 
hogy csatlakozzanak a közösségi 
élethez. Azt tapasztaljuk, hogy 
a legtöbben örömmel vesznek 
részt ezeken a programokon, 
ahol megismerhetik a gyöke
reiket. Sok család például most 
először ült végig egy autentikus 
széderestét, és a diákok nagy 
örömmel mutatják be tudásukat 
a szüleik előtt.

– Szoros kapcsolatot tartanak 
fent az Óbudai zsinagógával?
– Az Óbudai zsinagóga nagyon 
közel van az iskolánkhoz, így 
adja magát, hogy rajtuk keresz
tül nyújtsunk lehetőséget a gye
rekeket körülvevő családoknak, 
hogy betekintést nyerjenek a 
közösségi életbe. Ráadásul a 
helyreállított zsinagóga gyönyö
rű környezet is ehhez.  

– A közösségépítés más módon is 
megjelenik az iskola életében?
– A gyerekeken és a családjai
kon kívül a munkatársainkkal 
kapcsolatban is megjelenik ez. 
Idén például a mádi Csodarab
bik útja fogadóban fogunk csa
patépítő tréninget tartani. 

– Úgy tudom, még mindig nem 
késő, ha valaki szeretné jövőre 
ide járatni a gyerekét iskolába.
– Igen, rendkívüli felvételi eljá
rás keretében még mindig lehet 
hozzánk jelentkezni. Ez a köz

ponti felvételi mellett egy másik, 
törvényben szabályozott lehe
tőség azoknak, akik az eredeti 
jelentkezés során nem jelölték 
be az iskolánkat, de mégis sze
retnének hozzánk járni. Ezen a 
rendkívüli felvételi eljáráson is 

vagy rettenetesen, és nem tud
ja kihozni magából azt, amire 
amúgy képes lenne. Anyuka
ként személyesen is tapasztal
tam, hogy mekkora stresszt tud 
okozni még egy amúgy nyugodt, 
vizsgarutinnal rendelkező gye

ugyanazokat a kompetenciákat 
mérjük, mint korábban a szóbe
liken. A gyerek vitakultúrájára, 
társas viselkedésére, reflektáló
képességére, logikai képességére 
vagyunk kíváncsiak. 

– Miben más ez, mint a központi 
felvételi?
– A januárban megírt felvételi 
eredménye egy támpont az is
koláknak, ami alapján behívják 
a saját felvételire a diákokat, de 
ennek megvannak a korlátai. 
Ahogy mondtam, a mi isko
lánkban nem feltétlenül arra 
vagyunk kíváncsiak a felvéte
li eljárás során, amit az egész 
országban egységes központi 
írásbeli mér. Tisztában vagyunk 
vele, hogy nagyon sok diák éle
tében ez az első komoly meg
mérettetés, a gyerek meg vagy 
jól működik ebben a helyzetben 

reknek is az egész eljárás, ami 
aztán elvezethet oda, hogy pont 
azon a felvételi napon nem tudja 
a maximumot hozni. A mi felvé
telink kötetlenebb környezetben 
zajlik, és nem kifejezetten a tár
gyi tudás, inkább a világra való 
nyitottság érdekel bennünket.

– Hogy lehet részt venni ezen a 
rendkívüli felvételi eljáráson?
– A legfontosabb, hogy aki jelent
kezni szeretne, az a weblapun
kon – www.zsidogimnazium.hu  
– töltse ki az online jelentkezé
si lapot. Miután ez beérkezett, 
mi fogjuk keresni a jelentkezőt 
a további tudnivalókkal. Ha 
valami segítségre van szükség 
a jelentkezési lap kitöltésével 
vagy más kérdés merül fel, ak
kor az info@zsidogimnazium.
hu emailcímen keresztül lehet 
minket keresni. 

Maimonidészes osztálykirándulás New Yorkba


