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Ismeretterjesztő előadás fKi festi a zebra csíkját? Március 3., 17 óra  Az összeadó színkeverés 

alapszíneit számos kombinációban használhatjuk, ha egy kevés kék festéket sok pirossal 

alaposan összekeverünk, barna színt kapunk. De vajon előfordulhat, hogy a barna festékből 

magától piros alapon kék pötytyök alakuljanak? Nem valószínű. A természetben mégis 

gyakori jelenség, hogy önmagától, beavatkozás nélkül rendezett mintázatok, alakzatok jönnek 

létre. Hogy lehetséges ez? Mitől lesz a páraz Alkímia ma című előadás-sorozat részeként 

Önszerveződő kémiai és biológiai mintázatok címmel keresi a választ a kérdésekre.   

ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 1117 Bp., Pázmány P. sétány 1/A, Eötvös Terem 

www.chem.elte.hu fAtomoktól a csillagokig - Vörös lidércek iMárcius 10., 17 óra  

Mindnyájan éreztük már az éjszakai zivatarok félelmetes, ám csodálatra méltó varázsát. 

Amikor egy villám fénye világítja be az éjszakai égboltot, és egy dörgés hasít bele a csendbe, 

akkor veszszük észre, milyen hatalmasak a természet erői, és milyen parányi az ember. Pedig 

nem is látjuk, hogy magasan a zivatar fölött több 10 kilométeres, szemet kápráztatóan fényes 

vörös lidércek cikáznak, amelyek létezéséről csak két évtizede tud az emberiség. Melyek is 

ezek a varázslatos jelenségek? Barta Veronika Vörös lidércek káprázatos jelenségek a 

viharfelhők fölött címmel megismerteti a jelenségek tulajdonságait, felfedezését, 

kialakulásának körülményeit, s magyarázatot ad arra is, hogyan tudtak ezek a lidércek 

évszázadokig rejtve maradni a szemünk elől.   

ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 1117 Bp., Pázmány P. sétány 1 /A, Eötvös Terem 

www.atomcsill.elte.hu fGyógynövények a gyógyászatban A gyógynövényekről számos eltérő 

vélemény fogalmazódik meg, a szakemberek között is sok vitára ad okot szerepük, 

használatuk, jelentőségük a gyó gyászatban. Eavesék tévismeretekkel terhelt területnek, 

mások üdvöfEMeNeM Szabadegyetem Március 3., 24., 16 óra  Az Ahogy volt... úgy volt? 

ingyenes programsorozat március 3-i alkalmán ott a helye minden ékszerrajongónak, hiszen 

Kiss Erika A királyné nyaklánca és a többiek... - Ékszerek és drágakövek a világtörténelem 

színpadán címmel tart előadást. Március 24-én pedig a fotók manipulálásának történetébe 

avatja be az érdeklődőket Tomsics Emőke A téma: Fotográfiai csalfaságok - Hamisítás és 

illúziókeltés a fotográfiában Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.   

www.mnm.hu muzeumpedagogia@hnm.hu zítő alternatívának tartják. A József Attila 

Szabadegyetem tavaszi Gyógynövények: kérdések és válaszok című előadás-sorozata a 

racionális gyógynövény-alkalmazás lehetőségeire kívánja felhívni a hallgatók figyelmét. Ezek 

között a megfelelő növényismereti, -gyűjtési és -termesztési tudnivalók éppúgy helyet 

kapnak, mint a helyes alkalmazáshoz nélkülözhetetlen hatóanyag-ismeret Devescovi Katalin 

és Franyó Ádám többek között olyan kérdésekre keresik a választ, hogy mindegyik 

gyógynövény ártalmatlan-e, miről ismerjük fel e növényeket, illetve szükségünk lehet-e a 

gyógynövények drogbevizsgálatára.   

Kossuth Klub Budapest, Múzeum utca 7.   

www.kossuth-klub.hu Kiállítás A világ éjszakai arca 2011. 03. 31-ig  A 32 tagot számláló 

TWAN a legjobbnak tartott asztrotájképfotósokat összefogó szervezet. A szegedi tárlaton, 

amely a legkiválóbbak munkáit vonultatja fel, az érdeklődők megtekinthetik többek között az 

amerikai nemzeti parkok felett átívelő Tejutat, iráni, tájak és csillagképek együttesének 
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kompozícióját, a világ nagy obszervatóriumainak látványát csillagos égi háttérrel, az 

UNESCO-világörökségek éjszakai arcát, valamint a magyarországi tájakat csillagos égbolttal 

- a társaság magyar tagja, Ladányi Tamás jóvoltából.   

Fekete Ház 6720 Szeged Somogyi utca 1.   

Recsk - Kényszermunkatáborok 1950-5 3 2011. 04. 10-ig  Az Államvédelmi Hatóság által 

létrehozott és a  külvilágtól hermetikusan elzárt láger a 20. századi magyar történelem egyik 

legsötétebb fejezete: fennállásának három éve alatt (1950-53) több mint másfél ezer magyar 

verítéke alatt tört a  mátrai andezit a Csákánykő lábánál. A munkatábort 1953-as feloszlatása 

után néhány évvel lebontották, a barakkok helyét fásították, hogy nyoma se maradjon. Máig 

nem lehet tudni, menynyien veszítették életüket a táborban. A korabeli          2011.03.04.
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fotókkal.dokumentumokkal illusztrált több mint harminc tablót kiállító tárlat nemcsak a recski 

kényszermunkatábor, hanem a Rákosi-diktatúra többi, nem kevésbé hírhedt 

internálótáborának, például a kistarcsai. tiszalöki és hortobágyi táborok szenvedőinek is 

emléket állít.   

Emlékpont - Fél évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ 6800 Hómezővásárhely, 

Andrássy út 34.   

www.museum.hu Zene fÉvszakváltó koncert Március 22.. 18 óra  Üdítő tavaszi koncert 

örökzöld klasszikusokkal! Hándel, J. C. Bach, Respighi és Sosztakovics műveit a Magyar 

Rádió Szimfonikus Zenekara Jegyek 1000 Ft/ fő áron a Nemzeti Múzeum jegypénztárában 

válthatók.   

Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.   

www.mnm.hu  


