
 
 

MEGHÍVÓ 
 

Mit keresünk mi itt? - Alternatív oktatás és kutatás a zsidó negyedben 

2016. Április 29-30. 

 

Szeretettel meghívunk “Mit keresünk mi itt? - Alternatív oktatás és kutatás a zsidó 

negyedben” című szakmai programunkra, mely a MAROM Egyesület szervezésében valósul 

meg 2016 április 29-30-án. 

 

A szakmai napok a MAROM Egyesület Időutazó - interaktív oktatási anyag Budapest 

zsidó örökségéről c. projektjének keretében valósulnak meg, annak lezárásaként. A 
programra olyan kezdeményezéseket hívunk meg, amelyek helyspecifikus pedagógiával, 
hely- és várostörténettel, azon belül is a történelmi zsidó negyeddel, és az ahhoz kötödő 
társadalmi emlékezettel foglalkoznak a környezeti nevelés és az élményalapú oktatás 
módszerein keresztül. A program során kiemelt figyelmet fordítunk a projektek módszertani 
hátterének megismerésére is.  
 
Mit tanít, miért értékes a pesti történelmi zsidó negyed? Milyen eszközöket, felületeket 
használnak a projektek mondanivalójuk szemléltetésére és mitől innovatívak? Hogyan 
reflektálnak a projektek a történelem és emlékezet, dokumentum és fikció, művészet és 
tudomány viszonyára? Mennyiben tekinthetőek a zsidó negyedben zajló alternatív oktatási 
projektek a ellenemlékezet megnyilvánulásainak?  Hogyan viszonyul egymáshoz a városi 
tér, az emlékezet és a történelmi tudat és hogyan lehet ezt egy oktatási projekt nyelvére 
lefordítani? Értelmezhető-e a városi tér alternatív törtténelemkönyvként? Mi a művészet 
szerepe a történelmi szemlélet (és képzelet) kialakításában? Ezekre és ehhez kapcsolódó 
kérdésekre keressük a választ közösen a kétnapos program során.  
 

Időpont: 2016. Április 29-30. 

Helyszín:  Izraeli Kulturális Intézet 1061. Budapest Paulay Ede utca 1. 

  



 
 

Program - 2016. Április 29. Péntek 

 
Az előadások során a résztvevők kb. 15 percben ismeretik a projektjeiket a megadott 
szempontok szerint.  
 

I. Szekció 

Élő örökség - tananyag és városi játék a régi pesti zsidónegyed 

történetéről 

10:00-11:50 

10:00 - 10:10 Susán Eszter - Köszöntő 

 

10:10 - 10:30 Susán Eszter – Időutazó - interaktív oktatási anyag budapest zsidó 

örökségéről 

 

10:30 - 10:50 Szívós Erika (PhD, ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék, egyetemi 

docens) - Csapatban a történész: új tapasztalatok 

 

10:50 - 11:10 Fenyves Katalin (PhD, ORZSE): Módszertani javaslatok egy interdiszciplináris 

oktatási projekt kapcsán 

 

11:10 - 11:30 Lénárt Adrás (1956-os Intézet, Csillagos házak projekt): Magángyakorlatok - az 1948 

utáni hazai zsidóság kutatásának forrásai 

 

11:30 - 11:50 Kérdések, vita 

 

Kávészünet 

 



 
II. Szekció 

Testet öltő emlékezet - kutatás a zsidó negyeden innen és túl 
12:05 - 13:25 

12:05 -12:25 Dombi Gábor (Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár): Minden másképpen igaz? A 

pesti zsidóság eredete, avagy mit tudunk és mit nem az Orczy-házról 

12:25 - 12:45 Perczel Anna (ÓVÁS! Egyesület): Kik éltek, kik építettek itt? Zsidó részvétel 

Budapest világvárossá válásában  

 

12:45 - 13:05 Kenesei Marcell (Centropa): Tanítsuk azt, hogyan éltek a zsidók, ne csak azt, 

hogyan haltak meg 

 

13.05 - 13:25 Mayer Gábor (Gláser Jakab Emlékalapítvány): Azok a hagymaszagú pólisi 

ószeresek? - Teleki ‘44 kutatás 

 

13:25 - 13:45 Kérdések, vita 

 

Kávészünet 

III. Szekció 

Interaktív negyedek - közösségi séták  
14:00 - 15:40 

14:00 - 14:20 Neumann Péter (Haver Zsidó Informális Oktatási Alapítvány): Diákokkal a 

zsidónegyedben - a Haver Alapítvány foglalkozásai 

 

14.20 - 14:40 Vida Nárcisz (Zachor Alapítvány): Pedagógiai célú történelmi séták a régi pesti 

zsidónegyedben 

 

14:40 - 15: 00 Bálint Anna: Gutenbergtől Gláserig – egy nyolcadik kerületi séta nyomában 

 

15:00 - 15:20 Kérdések, vita 

 

15:20- 15:40 - Összefoglalás, záró gondolatok 

 



 
Program - 2016. Április 30. Szombat  

 
Módszertani bemutatók 
A módszertani bemutatók során a résztvevőknek lehetőségük nyílik egy más perspektíván 
keresztül szemlélni az oktatási programokat: a projektek létrehozói lépésenként végigvezetik 
a projekt módszertani struktúráján, abban a térben, ahol a projekt megvalósul. 
 

11:00-13:00 Margitta Nóra (Gláser Jakab Emlékalapítvány): A VIII. kerület zsidó emlékei 

Találkozó: Országos Rabbiképző épülete előtt 

A program regisztráció köteles! A regisztrációs felületet keresse az esemény facebook 

oldalán április 20-tól 

 

15:00 - 18:00 Joó Emese (Néprajzi Múzeum), Horváth Kata (Marom Egyesület - Parforum): Lépten 

nyomon - Voltál már a "zsidó negyedben"? És a Horthy korban? Városi szerepjáték 

felnőtteknek 

Találkozó: Madách tér (Regency Hotel előtt) 

A program regisztráció köteles! A regisztrációs felületet keresse az esemény facebook 

oldalán. 

 

Az esemény a facebookon a következő linken érhető el: facebook.com/1603074350019277 

 

A rendezvény a MAROM Egyesület Időutazó projektje keretében valósult meg, az L.A. 
Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora támogatásával. 
 
Támogatók: 

L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora 

בסיוע הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל. א. פינקוס, ישראל  

 

 

 

 

 


