
Programok a Magyar Zsidó Múzeumban 
Múzeumok Éjszakája 

2013. június 22. szombat este 10.00 órától 
 

Részletes program 
 

 
 

 
2. EMELET 

 
Tárlatvezetések a Scheiber Sándor kora és köre c. időszaki kiállításon 
Helyszín: 2. emelet, 1-2-3. terem 
22:15 és 23:15 órakor Villányi András és Lichtmann Tamás tárlatvezetése 
23:15 – Villányi András és Lichtmann Tamás tárlatvezetése 
A tárlatvezetések kb. 30-45 percesek. 
Találkozási pont: a 2. emeleten a lépcsőnél. 
 
Kérdezd a rabbit a zsidó esküvőről!  
Helyszín: 2. emeleten, a galérián 
Kinek lehet zsidó esküvője? Mi a ketuba és a hüpe? Miért törnek poharat? 
Az este folyamán Verő Tamás főrabbit kérdezhetik az érdeklődők a zsidó esküvő 
hagyományairól. 
 
Keleti hangulatban 
Helyszín: 2. emeleten a 4. teremben 
Keleti zsidó kulturális hagyományokról. 
 
Judaika versbe szedve  
Helyszín: 2. emeleten a 4. teremben 
Irodalmi program 
 
Kis szefárd és mizrahi zenei est  
Helyszín: 2. emeleten a 4. teremben 
A spanyol és közel-keleti zsidó zenék hangulatát idézzük fel az este folyamán három előadó 
segítségével. 
23:00-23:30 – Gitár, ének: Budai Miklós, ütős hangszerek: Gyulai Csaba 
23:30-00:00 – Gitár, udd, ének: Szentkirályi György  
 
Meglepetés ráadás program  
Helyszín: 2. emeleten a 4. teremben 
 



 
2. EMELET 

 
Tárlatvezetések az ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON  (1. emelet) 
22:15 – párhuzamosan két magyar nyelvű tárlatvezetés indul az állandó kiállításban. 
23:15 – párhuzamosan két magyar nyelvű tárlatvezetés indul az állandó kiállításban. 
00:15 – párhuzamosan két magyar nyelvű tárlatvezetés indul az állandó kiállításban. 
01:15 – párhuzamosan két magyar nyelvű tárlatvezetés indul az állandó kiállításban. 
A tárlatvezetések kb. 45 percesek. 
Találkozási pont: az 1. emeleten a lépcsőnél. 
 

FÖLDSZINT 
 
Játékos kvíz verseny  
Helyszín: földszint 
Az érdeklődők egy kvíz játék segítségével is ismerkedhetnek a Zsidó Múzeum állandó 
kiállításával. A kvízt helyesen kitöltők között múzeumi katalógus csomagot sorsolunk ki. 
 
Kézműves foglalkozás gyerekeknek  
Helyszín: földszinten a bejárat előtt, az árkádok alatt 
A gyerekek játékos feladatok segítségével a zsidó vallás hagyományaival ismerkedhetnek 
meg. 
 
Ismerkedés a zsidó gasztronómiával – kóser sütemény kóstoló  
Helyszín: földszinten a bejárat előtt, az árkádok alatt 
Az érdeklődők a zsidó konyha egyik jellegzetességével, a macesszel és a maceszből 
készíthető édességekkel ismerkedhetnek meg Fűszeres Eszter, gasztroblogger kalauzolásával. 
Próbáljon ki Ön is macesz gombócot és macesz tortát készíteni otthon a receptjeink alapján! 
A kóstolót Fűszeres Eszter és a kóser Laky Konyha biztosítja.  
 

 




