ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK 2019
SZAKMAI KONFERENCIA
A ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEKRŐL A MAI MAGYARORSZÁGON

A konferencia szervezői az OR-ZSE Felekezeti Közösségszervező BA szak hallgatói
A konferencia célja:
A zsidó közösségek tagjai számára fórumot biztosítani, hogy megismerjék a közösségszervezés/építés
jó gyakorlatait és a sikeres projektek tapasztalatait megoszthassák egymással.
Meghívott résztvevők:
Vidéki és budapesti hitközségek elnökei, tagjai, közösségszervezés iránt érdeklődő hallgatók, szakmai
közönség
Dátum:

2019. április 28. 10-16 óra
Helyszín:
OR-ZSE díszterem
1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
A program:
10 óra – Megnyitó
Köszöntőt mond

Heisler András a MAZSIHISZ elnöke,
prof dr. Vajda Károly az OR-ZSE rektora

10:30 - 12:30 Plenáris ülés
Előadást tart
dr. Bíró Tamás az OR-ZSE rektorhelyettese
„A nyelv, ami elválaszt, és a nyelv, ami összeköt: zsidó közösségek és
zsidó nyelvek” címmel.
dr. Kárpáti Judit az OR-ZSE docense
"Zsidó közösségek a hálózatkutatás tükrében" címmel.
Mircea Cernov a Mozaik Zsidó közösségi HUB vezetője
„Közösségi stakeholderek” címmel.
Györfi Dorit és Nyiri Sándor végzős közösségszervező szak hallgatója
„Tanulás, tudás, jövőbeni alkalmazás” címmel.
12:30-13:30 Szendvics-ebéd
Az ebédszünetben a Holokauszt Emlékközpont vándorkiállításának bemutatója
Felfedezők, Tudósok, Mágusok (társasjáték)
13:30.14:00

A HDKE bemutatója Árvai Noémi múzeumpedagógussal

14:00-15:30 Workshopok (szakmai műhelyek)

1. Róna Ivett és Róna Tamás – „Süsü a sárkány, aki más, mint a többi sárkány” avagy
közösségépítés kisközösségekben.
A közösség szabályainak újra felfedezése, a megismerésben rejlő
emberi kapcsolatrendszerek, a szociális háló természetes
kialakulása - a Kiskunhalasi Tábor.
2. Lantai Dávid és Darvas István –„Cirkusz és kalács?” avagy közösségépítés falakon túl…
Zsidó közösségi fesztiválok, sikerek és kihívások.
A Bálint Ház több, mint 10 éve szervez közösségi fesztiválokat,
melyek célja a zsidó közösség megmutatása és megmozgatása. A
Judafeszt, a Zsifi, a Nyitott Ajtók fesztiválja vagy a Sávuot, a
Bálint Ház Éjszakája, mind fontos mérföld kövei a
közösségépítésnek, sikerekkel és nem kevés kihívással.
3. Verő Linda és Verő Tamás - „Márpedig a kamaszok jófejek” avagy
„BBYO” közösségépítés határokon túl…
Zsidó közösségépítés, nemzetközi hálózatban kamaszok építik ki
a saját hálózatukat, rendszeresen részt vesznek nemzetközi
találkozókon, ahol lehetőségük nyílik megismerkedni más
országok, földrészek BBYO csoportjaival, zsidó fiatalokkal.
Számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék más
közösségek tagjait, barátságokat kössenek.

15:30-16:00

16: 00

A Budapesti Fesztiválzenekar projektje
Erdődy Orsolya a Budapesti Fesztiválzenekar ügyvezető
igazgatóhelyettese beszél különleges koncertjeikről, melyeket
vidéki zsinagógákban tartanak.

Zárás, összegzés
Állófogadás

A részvétel regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi email címre várjuk:

kozossegkonferencia2019@gmail.com
KÉRJÜK A KEDVES RÉSZTVEVŐKET, HOGY REGISZTRÁCIÓJUKKAL EGYIDŐBEN
JELEZZÉK MELYIK DÉLUTÁNI SZAKMAI MŰHELYT (WORKSHOP) VÁLASZTJÁK !

