A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Szociális Történeti Műhelyének koncepciója
Kedves Hilscher Rezső és a szociális szakma története iránt érdeklődő diákok, kollégák!
Műhelyünk elsődleges célja, hogy elősegítse Hilscher Rezső életművének folyamatos életben
tartását, hozzá kapcsolódó események szervezését. Így a Műhely feladata – természetesen, együtt az
elnökséggel – az évenkénti koszorúzás megszervezése, a családtagokkal való kapcsolattartás, az
újpesti settlement ház megismertetése a tagokkal.
Ezen kívül azonban történeti – elméleti kutatómunkát és előadásokat is szeretnénk szervezni. Az
alábbiakban néhány irányt, ötletet vázolok fel, amik között az érdeklődők állapítják meg a sorrendet,
a prioritásokat. Kérek ezért minden érdeklődőt, hogy jöjjön el az első műhelybeszélgetésre 2015-0311-én, szerdán, du. 5 órakor az ELTE Pázmány P. sétány 1/A alatti épületében található 6.85-os
terembe.
Az alábbi lehetőségeket gondoljátok át, és esetleg egészítsétek ki Nektek még jobban tetsző
témákkal, munkaformákkal.
1. Havi előadások, például a következő alternatív témákban (természetesen, ez lehet egy több
éves program is, egyiket a másik után valósítva meg):
a. 2015 lehetne Hilscher Rezső emlékéve úgy is, hogy közösen elolvassuk és megvitatjuk
néhány fontosabb írását, illetve néhány róla szóló cikket. Természetesen, a régi cikkek
olvasásának az értelme az aktualitás keresése, annak közös megértése, hogy mit
jelentettek az írások a megírásuk idejében, és mit jelenthetnek nekünk ma? Ehhez máris
jó kiindulópontot jelenthet Ferge Zsuzsa koszorúzási beszéde.
b. A Szociális Szakma Digitális Arcképcsarnokában lévő személyek évforduló szerint
megidézése, életük – életművük megismertetése a fiatalabb nemzedékkel
c. Történeti, levéltári, könyvtári kutatás-módszertani ismeretek
d. Az örökségvédelmi munka megismerése
e. Személyes emlékek a szociális ellátás témájában - meghívott előadókkal
f. Sztehlo Gábor életműve
g. Budapesti, szociális témájú emlékek: szobrok, emléktáblák, épületek
h. A szociális szakma helytállása és kudarcai a Holokauszt idején. Hősök és anti-hősök.
Budapesti emlékek.
i. stb.
2. Szociális témák kutatása. Javaslatok:
a. 1915 – 2015: Abraham Flexner hatása a szociális munkára
b. A Szociális Szakma Digitális Arcképcsarnok bővítése – sajnos, tartozásunk a szakmával
szemben egyre nő!
c. Hilscher Rezső szakmai és magánélete a vészkorszakban. Hilscher Rezső szinte
ismeretlen mentő munkája.
d. stb.
Remélem, néhányatok fantáziáját megmozgatja az ajánlat, és találkozunk a jövő héten.
Ha valakit érdekel a Műhely, és tud jönni, akkor is, illetve, ha érdekli a Műhely, de az adott időpont
nem jó, akkor is kérem, jelezze nekem a hegyesi.gabor@gmail.com e-mail címre (kopizva a Hilscher
egyesületi e-mail címre: hilscher1989@gmail.com).

Köszönettel és üdvözlettel –
Hegyesi Gábor

