


Kedves Barátunk!

A Teleki Téri Imaház közössége és a Gláser Jakab Emlékalapítvány mozgalmas évet zárt

2014-ben. Hírlevelünk célja, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassuk azt, mi minden

történt velünk a zsinagóga falain belül és kívül.

A részletek előtt egy rövid kis ízelítő:

Felújítjuk imakönyveinket, lett saját pálinkánk, a Teleki Téri Nőegylet elindította egész

éves Egészséges kóser konyha workshopját, szerveztünk egy konferenciát, bemutattuk

saját  dokumentumfilmünket,  sétáltunk  a  környéken  és  jártunk  Amerikában.  Közben

megújult közvetlen környezetünk is: új külsőt nyert a VIII. kerületi Teleki László tér. 

Néhány éve még állandó téma volt a minyen kérdés, mára azonban egy-két forró nyári

hétvégét leszámítva nem okoz problémát 15—20 férfi  együttes jelenléte. Ami viszont

ennél is örömtelibb fejlemény, hogy nem egy olyan Sábesz akadt, ahol már többségben

voltak a nők. Azt mondják, hogy egy zsinagógai közösség nyitottságáról, hangulatáról a

nők létszáma árulkodik a legjobban.

Voltak  médiaszerepléseink  és  lettek  új  barátaink.  A  kidusok  és  az  ünnepek  körüli

teendőkbe  mindenki  besegített,  akinek  ideje  és  lehetősége  volt:  főzéssel,

kuktáskodással,  szállítással,  mosással,  mosogatással,  takarítással,  kisebb javításokkal,

szórólap és meghívó készítéssel. Köszönjük mindenkinek és reméljük, a 2015-ös évet is

így tudjuk végigvinni, közösen!

Már most szeretnénk felhívni  az olvasó figyelmét, hogy  a  Szombat zsidó politikai  és

kulturális  folyóirat  februári  száma  kiemelten  foglalkozik  a  Teleki  Téri  Imaházzal.  A

közösség  bemutatásán  túl  a Teleki’44 projekt  kutatási  eredményei  is  olvashatóak

lesznek.

Bízunk abban, hogy a 2014-es esztendőhöz hasonlóan, 2015-ben is színes és pezsgő évet

zárhatunk.

Legyél velünk akkor is!

Barátsággal,

a Teleki Téri Imaház közössége
Gláser Jakab Emlékalapítvány

http://telekiter.com

http://gjea.eu

http://facebook.com/glaserjakabemlekalapitvany

Elérhetőségünk: 

info@telekiter.com
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A 2014-es év fontosabb eseményei

Január  16-án  ünnepeltük  az  év  első  fáit,  növényeit  és  gyümölcseit,  majd  március  közepén,

Purimkor ismét felolvastuk Eszter könyvét.

Filmforgatás és az első rész bemutatója

Barbara Spitzer, a magyar felmenőkkel rendelkező, Párizsban élő rendező 2003 óta dolgozik a

Teleki  Téri  Imaházat és  annak közösségét bemutató  háromrészes dokumentumfilmen.  2014.

március 27-én, a Vörösmarty moziban egy zártkörű munkavetítés keretében bemutattuk a film

első,  Juci  bácsi  című  részét.  A terem  megtelt  nézőkkel:  a  film  szereplőivel,  barátaikkal,

barátainkkal.

A bemutatót követően egészen őszig szakaszosan folytak a film második és harmadik részéhez

szükséges forgatások, majd utómunkálatok (a második fotón Tóth Péter Pál, aki a film vágásáért

felelős) Ezeken a napokon bejártuk a környék valaha fontos zsidó helyszíneit. Így kerültünk a

Magdolna utcai épületkomplexum maradványaihoz is, ahol valaha kóser vágoda, mészárszék és

mikve működött.
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Nem szaroztak, ezek vagány zsidók voltak! — helytörténeti séták

Április  26-án  a  Budapest100 című  programon,  június  21-én  pedig  az OSA Archívum által

szervezett Csillagos Házak projekt keretében megtartotta első helytörténeti sétáit az alapítvány

kutatócsapata.  A  Nem szaroztak,  ezek vagány zsidók voltak! séták elsősorban  az 1944-es

események  józsefvárosi  vonatkozásaira  fókuszáltak.  A  csapat  kiemelten  foglalkozott  a  VIII.

kerületi csillagos házak történeteivel, a különböző embermentési akciókkal, a véd- és menlevél

hamisításokkal,  a  szervezetlen  zsidó  ellenállási  akciókkal,  valamint  a  Kis  Varsó  „legenda”

feldolgozásával. A Csillagos Házak napját egy, az OSA Archívummal közösen megtartott sajtóséta

előzte meg, melyről a média részletesen beszámolt.

Judafest

Június 8-án a Kazinczy utcában ismét megrendezésre került a Judafest, mely a különböző zsidó

kulturális  és  vallási  szervezetek  számára  nyújt  lehetőséget  arra,  hogy  bemutatkozzanak  az

érdeklődőknek. A Telekinek és a Gláser Jakab Emlékalapítványnak szintén volt egy standja, ahol

számos érdeklődő iratkozott fel hírlevelünkre, illetve tett később látogatást az imaházba.

A nyári  időszak mindig  kritikus  egy zsinagóga közösségének életében,  mivel a tagok ilyenkor

„tömegével” utaznak el. Ennek ellenére, mindössze egy olyan Sábesz volt, amikor az alacsony

létszám miatt nem volt Tóraolvasás.
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Sólet után... A Teleki saját pálinkája

A közösség egyik legnagyobb dobása a saját készítésű kóser alma- és barackpálinka, melyet múlt

évben  két  alkalommal  Mayer  András és  Sholom  Hurwitz rabbi  készített  az  adományokból

vásárolt  pálinkafőzővel.  A négy  hordónyi  cefre  készítésében  kicsik  és  nagyok  egyaránt  részt

vettek, az érlelésre és a lepárlásra pedig a rabbi lakásán került sor. Aki kíváncsi az ízére, az

bátran látogasson el hozzánk: a Sábeszi kiduson, a nehéz sólet után bármikor megkóstolhatja.

Séta a Salgótarjáni úti zsidó temetőben

A közösség egyik oszlopos tagja, Margitta Nóra rendszeresen sétát vezet a Salgótarjáni úti zsidó

temetőbe. Célja, hogy a sírkert méltatlanul elfeledett létét visszahozza a köztudatba.

Fiatalok és fiatalabbak találkozója
Konferencia az elfeledett Teleki téri zsidóságról

Az év egyik legfontosabb eseményére Rosh Hasana előtt került sor. A Teleki’44
projekt során összegyűjtött tudásanyagot egy háromnapos konferencia keretében

mutattuk be a Mátyás téri Kesztyűgyár Közösségi Házban. A program gerincét

olyan  előadások  és  kerekasztal-beszélgetések  alkották,  melyek  a  józsefvárosi

zsidó múlt eddig fel nem dolgozott emlékeire fókuszáltak. Előadóink között volt

Michael Miller (CEU),  Toronyi Zsuzsanna (MILEV),  Hegedűs Pál (CEU),  Kovács
Éva (MTA)  és  Frigyesi  Niran  Judit (BIU,  Jeruzsálem).  A konferenciát  Mayer
Gábor nyitotta meg. A kutatócsapat tagjai közül Lelkes Szilvia a Józsefvárosba

betelepülő zsidó népesség időbeli alakulásáról, Adler Tamás a zsidó ellenállásról

és  embermentésekről,  Feldmájer  Sándor és  Lelovics  Melinda a  háborúig

fennálló pótimaház-rendszerről és környéken valaha működő imaházakról, Fris E. Kata a Teleki

téri  zsibáruspiacról,  az  ószeresekről,  a  kóserájokról  és  a  vallási  infrastruktúra  egyéb

intézményeiről  tartott  előadást,  míg  Margitta  Nóra —  Toronyi  Zsuzsanna,  Vértné  Kálmán
Györgyi (a Teleki'44 kutatás egyik interjúalanya) és  Háberman Zoltán (ELTE) társaságában — a

különböző női szerepekről vezetett beszélgetést.

4

http://glaserjakabemlekalapitvany.hu/konferencia/


Holländer Judit, a Teleki Téri Nőegylet tagja  a zsidó gasztronómia témájában adott elő, míg

Gergely Dániel Időmetszetek címmel az egykori Teleki téri hétköznapokat idézte meg a Teleki'44

kutatás környéken lakó vagy itt élt interjúalanyaival közösen. Féner Tamás és Mayer András egy

workshop  keretében  arról  beszélgettek  a  jelenlévőkkel,  vajon  mitől  „kóser”  egy  fotó.  A

Tavaszmező  utcai  Műterem  Kávézóban  debütált  Székely  Róbert grafikusunk  PopJew  5774
kortárs  grafikai kiállítása,  valamint  a  konferencia  keretein  belül  indult  útjára  a  Teleki  Téri
Nőegylet egy éven át tartó főzőworkshopja. Az konferencia első napját  filmvetítés,  második

napját a Vázsonyi-Kardos duó koncertje zárta. 

Szeptember 24-én este ránk köszöntött a  zsidó Újév, ahol az imaház előtti udvaron felállított

sátorban tartottuk az ünnepi kidust, csaknem száz vendéggel. Jom Kippur napján a férfi és női

részleg egyaránt megtelt. Idén ősszel második alkalommal sikerült szukoti sátrat építenünk az

udvarban. Noha nem volt mindennap étkezés, annak is nagyon örülünk, hogy legalább 3 alkalom

erejéig megtelt a szuka az emberekkel.

Bár az őszi nagyünnepek a Szimchat Tora-i tánccal október 16-án véget értek, a nőegylet által

szervezett  főzőworkshopok  és  néhány  külföldi  forgatócsoport  fogadása  aktívan  tartotta  a

közösséget.

Egészséges kóser konyha — A Teleki Téri Nőegylet gasztronómiai műhelye

Létezik-e egészséges kugli? Lehet-e glutén- és cukormentes kóser flódnit sütni? Találkozhat-e a
macesz folyadékkal pészách előtt vagy után, azaz létezhet-e kóser maceszgombóc? — A Teleki
Téri Nőegylet gasztronómiai műhelye ilyen és hasonló kérdések mentén járja körül azt, hogy

létezhet-e minden szempont szerint egészséges kóser konyha, amely figyelembe veszi a helyi

közösség kulináris  hagyományait is. A műhely célja, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a

kóser  konyha  előírásaival  és  a  benne  rejlő  lehetőségekkel.  A  workshop  a  szeptemberi

konferenciánk alatt vette kezdetét Négy nő, négy konyha: beszélgetés a kashrutról címmel. A

beszélgetést  Holländer Judit  vezette, meghívott vendégek voltak:  Fuchs Judit,  Dvorah Leah
Hurwitz, R. Pataki Mária és Wéber Ágnes Emese.
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Novemberben R. Pataki Mária a Szombatfogadáshoz, decemberben pedig Fuchs Judit a 

Hanukához kapcsolódó főzést tartott. Az Egészséges kóser konyha — Gasztronómiai műhely 

további, tervezett programjai:

Tu Bi'Svát ▪ Svát 15./február 4. ▪ Steiner Zsófi 2015. január 29.

Purim ▪ Ádár 14./március 5. ▪ meglepetés 2015. február 26.

Pészach ▪ Niszán 15—22./április 4—11. ▪ Dvorah Leah Hurwitz 2015. március 26.

Sávout ▪ Sziván 6—7./május 24—25. ▪ Barta Anita 2015. május 21.

Sávout ▪ Sziván 6—7./május 24—25. ▪ Wéber Ágnes 2015. május 21.

Teleki téri mesék filmbemutató

November  23-án  a  III.  Zsidó  Filmfesztiválon bemutattuk  a

Teleki téri meséket, mely a trilógiánk második része. A nagy

érdeklődésre való tekintettel az eredeti mellé kaptunk még egy

vetítési időpontot a Művész moziban. A délutáni vetítés után

egy műhelybeszélgetés keretében találkoztak az alkotók és a

nézők, melyen velünk tartott  André Goodfriend, az  Amerikai

Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője is.

A filmről bővebben ide kattintva: http://telekiterimesek.com

Konferencia a budapesti zsidó ellenállásról

November 27-én Adler Tamás és Lelkes Szilvia részt vett a Kidma által szervezett konferencián,

mely a  budapesti zsidó ellenállás témáját járta körül. Az előadáson az embermentések és a

nyilasnak  beöltözött  zsidók  józsefvárosi  vonatkozásairól,  valamint  a  Népszínház  utcai

eseményekről volt szó.
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Limmud Expressz

December 7-én robogott a Limmud Expressz. Ázsiai ételeket ettek, izraeli kisfilmeket néztek,

smúzoltak,  tanultak,  Balázs  Gáboroztak,  kerek asztal  körül  beszélgettek a harmadik intifáda

lehetőségéről,  kávéztak,  Borguláztak,  együtt  főztek,  dumáltak,  kibeszéltek,  megbeszéltek,

átbeszéltek, le- és rábeszéltek; mindezt közösen – egyszóval Limmudoztak. A rendezvényen Fris
E. Kata Ószeresek, handlék, kóserájok: a Teleki tér aranykora című előadásával képviselte az

alapítványt.

Negyed7Negyed8

Az  Auróra csapata  által  szervezett  Negyed7Negyed8 fesztivál,  vagyis  a

Hanuka nyolc napját átölelő programsorozatot Az utolsó Teleki téri stiebel
című fotókiállításunk nyitotta meg. Az archív családi képek és az imaházban

készült  felvételek  kronológiailag  mutatták  be  a  környék  és  a  közösség

életét. Fenyő Ágnes (Múlt és Jövő Alapítvány) szép szavai után David Lazar
és Gabányi Anna, a Teleki Téri Nőegylet vezetője együtt gyújtották meg az

első  hanukai  lángot.  A fesztivál  keretében a két  általunk vezetett  városi

sétára  is  sor  került.  Mivel  az  alapítvány  néhány  tagja  az  imaház

mindennapjaihoz  kevésbé  kapcsolódó,  de  Józsefváros  kulturális  életéhez  szervesen  kötődő

munkákban is részt vesz, ezért bízunk abban, hogy az Aurórával hosszú távon is együtt tudunk

működni kerületi szintű projektekben.

Mayer Brothers menni Amerika!

December közepén Mayer Gábor és Mayer András átugrott a detroiti Isaac
Agree Downtown Synagogue-ba. Magukkal vitték a Teleki téri mesék című

filmünket, valamint egy archív és családi fotókból készült, a józsefvárosi

zsidóságot és  Az utolsó Teleki téri stiebel című kiállításunk angol nyelvű

verzióját.  Három héten  keresztül  a  hivatalos  programok  szervezésén  és

lebonyolításán  túl  folyamatosan  a  Telekiről  meséltek  mindenkinek:

támogatókat kerestek, kapcsolatokat építettek, képviseltek bennünket.

Detroit egy nagyobb projektünk első állomása. A világon több, a Teleki Téri Imaházhoz hasonló

kisebb  közösség van,  nemcsak  az Egyesült  Államokban,  hanem Skóciában,  Spanyolországban,

Lengyelországban, Franciaországban, sőt,  Törökországban is. Célunk,  hogy ezek a helyek egy

nemzetközi  hálózat  részeként  láthatóvá  váljanak,  tudjanak  egymásról,  új  és  innovatív

módszerekkel segítsék és erősítsék egymást.
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Detroit  mellett  New  Yorkban  két  helyen  vetítették  a  filmet:  Magyarország  New  York-i
Főkonzulátusán,  valamint  a  JCC  Manhattan székházában,  az  Art  Kibbutz  New  York
szervezésében. 

Hanukatalizátor 5774

A Bálint Ház a tavalyi évben is átadta a közösség szavazati alapján megítélt  Hanukatalizátor
Díjat.  A  díj  az  5774.  évi  zsidó  naptári  év  élő  és  aktív,  zsidó  közösségért  munkálkodó

projektjeit/szervezeteit  és  egyéni  teljesítményeit  értékeli,  melyek  formai  vagy  tartalmi

innovációt  jelentenek  az  önszerveződésben.  A díjjal  azt  fejezik  ki,  hogy  a  zsidó  közösség

szolgálata jövője megteremtésének egyik fontos alapja, valamint üzenet a közösség tagjai és

aktivistái felé, hogy lássák, értéke van annak, ha egy szervezet vagy egyén erőn felül tesz a

közösségért.

Egyéni kategóriában jelölték a Teleki Téri Imaház közösségének egyik legaktívabb tagját, az

alapítvány  Teleki'44  kutatásának  vezetőjét,  Fris  E.  Katát.  Az innovatív  közösségi
kezdeményezések kategóriában pedig helyet kapott a Teleki téri mesék című filmünk. A díjat

végül  Toronyi  Zsuzsanna és  a  Csillagos  Házak  (OSA Archívum) kapta,  de  nagyon  büszkék

vagyunk saját jelöltjeinkre. Gratulálunk a nyerteseknek és minden jelöltnek!

Hanuka

Az idei Hanukát nem az első estén, hanem december 21-én ünnepeltük a Telekin. A vasárnapi

délutáni  kezdés  lehetőséget  adott  arra,  hogy  gyerekprogramokat  is  szervezzünk.  Volt  fánk,

tombola,  arcfestés,  rajzsarok  és  természetesen  hanukai  ételek.  Gyerekeknek  sok-sok  játék,

felnőtteknek (nem olyan sok) pálinka.
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Terveink a 2015-ös évre

Az év első hónapjaiban megjelenik a Teleki'44 kutatás anyagaiból készült  Sirat minket az eső
esszékönyvünk, mely a vészkorszak Teleki téri eseményeit dolgozza fel, valamint egy fotóalbum

A stiebel:  az  utolsó  imaház  a  Teleki  téren címmel,  amely  családi,  archív  és  mai  fotókon

keresztül  mutatja  be  az  imaház  és  a  környék  történetét.  Az  elmúlt  egy  évben  sokszor  úgy

gondoltuk, hogy itt a vége, most már kiadhatjuk a könyveket, azonban — mint minden, hasonló

kutatás  esetében  —  még  az  utolsó  hónapokban  is  olyan  értékes  adatokra,  történetekre  és

képekre bukkantunk, melyeket mindenképpen bele szerettünk volna tenni a kiadványokba.

Mindemellett rengeteg anyagot gyűjtöttünk össze a kutatás két éve alatt, melyeket nem tudunk

beilleszteni  a  kiadványaink  keretei  közé,  azonban  mindenki  számára  hasznos  és  érdekes,

történelmi, szociológiai, várostörténeti  és (szociál)pszichológiai  jelentőséggel bírhatnak. Ezen

anyagok  közzétételére  egy  interaktív,  térképes  weboldalt szeretnénk  létrehozni,  melyen

mindenki  kedvére  barangolhat  Józsefváros  utcáin:  többek  között  megismerheti  az  utcák  és

terek, a házak és lakóik, a boltok és a piac történetét. 

Reményeink szerint a 2015-ös évben a  dokumentumfilm trilógiánkat is be tudjuk fejezni.  A

szükséges anyagok szinte teljes egészét felvettük, azonban rengeteg utómunka vár még ránk.

Ehhez, valamint a weboldal létrehozásához keressük az anyagi forrásokat és lehetőségeket.

Folytatjuk a nemzetközi, kisebb stiebelek közti  network kiépítését. Ahogyan 2014-ben, úgy az

idei évben is szeretnénk minél több és különböző konferenciához csatlakozni, annak érdekében,

hogy  szélesebb  közönséggel  ismertessük  meg  a  Teleki  Téri  Imaházat  és  az  alapítványt,  a

józsefvárosi zsidóság múltját, jelenét és jövőjét.

További információk: Facebook oldalunk:

http://telekiter.com http://facebook.com/glaserjakabemlekalapitvany

http://gjea.eu

Elérhetőségünk:
info@telekiter.com

9

mailto:info@telekiter.com
http://gjea.eu/
http://facebook.com/glaserjakabemlekalapitvany
http://telekiter.com/

