Az ELTE TTK Biológiai és Paleontológiai
Gyűjteményének megtekintése

Időpont:

2017. március 1. (szerda) 15:00 - kb. 16:30
Részvétel

jelzése:

Együd

Bence

06/205543095

dugye5@gmail.com

Találkozó: 14:50-kor a múzeum bejárata előtt az egyetem épületében.
Helyszín:
A 4-es, 6-os villamosról és a 12-es buszról a Petőfi híd budai hídfőjénél kell leszállni. A megállóktól dél felé,
a Lágymányosi híd felé kell elindulni. A Gyűjtemény a második épület egyik belső udvarában foglal helyet, s
legkönnyebben annak keleti, a Duna felőli kapuján keresztül közelíthető meg.
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/C
Akinek közelebb van az 1-es villamos, az Infopark
megállónál kell leszállni.
Kiállítás:
Elsősorban a zoológia területéről:
kövületek, ősmaradványok
egésztest-készítmények (folyadékos készítmények és
kitömött állatok)
anatómiai készítmények (belső szervek, ér-,
idegrendszeri stb. készítmények);
csontvázak, koponyák
Az embertan területéről:
az emberréválással kapcsolatos
anatómiai anyagok (csontvázak, koponyák, különböző rasszok koponyái stb.)
embertani mérőszeközök, régi kőeszközök.
Eszközök, berendezések:
anatómiai, biokémiai, élettani, mikrobiológiai stb. kutatási eszközök (mikroszkópok, mikrotomok,
mérlegek, spektrofotométerek, műtőasztalok, bonc- és műtéti eszközök stb.).
"Oktatástechnika":
Régi, az oktatásban használatos fali táblák és képek.
Régi könyvek, egykori híres tudósok munkái.
Szakmai vezetőnk:

Dr. Zboray Géza
ELTE TTK, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

2017. április 26. (szerda) 14 óra
Immunológia Napja

A tüdőrákon innen és túl: A dohányzás immunológiai hatásai
Helyszín:
Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Díszterem,
Budapest, Széchenyi István tér 9.

A Matehetsz támogatja a középiskolás diákok és diákcsoportok utazását, útiköltségét a
konferenciára. Kérjük keressék munkatársunkat, amennyiben részt vennének az MTA
rendezvényén. Kapcsolat: info@tehetseg.hu

2017. május 20.

(szombat)

Föngyöskerti program (Vértesacsa)

https://fongyoskert.hu

Jelentkezés: Nagyné Horváth Emília 06-30-4623530
hemike51@gmail.com
Időpont

Program

Foglalkozás

Ára (Ft.)

11:3511:45

Érkezés a
Föngyöskertbe

Árnyékszék, elhelyezkedés, jegyváltás

11:4513:45

Szakvezetett
kertlátogatás
(kertlátogatási
belépődíj +
szakvezetés)

1. Vendégváró gyógyteakóstoló

gyógytea kóstoló ingyenes a
látogató csoportoknak

2. Föngyöskert interaktív bemutatása 4-5 tanösvény
állomás érintésével, öndiagnosztizálási lehetőség
a bemutatás során, korosztályhoz és érdeklődési
témához igazítva

nyugdíjas belépő: 600,- Ft/fő
felnőtt belépő: 900,- Ft/fő
belépődíj: 800,- Ft/fő (10 fő
felett csoportkedvezménnyel)
szakvezetési díj: 9.000,Ft/csoport/ 2 óra

13:4514:15
14:1517:00

Ebéd lehetőségek
a) szabad
kertlátogatás
(akár zárásig)

Alternatív
programként:
Vértesacsa
látnivalói

a) addigra megnyíló mozgó büfénkből
a) A kert bemutatásra nem került részeinek
felfedezése önálló kerti sétával.
(9,6 ha területen 17 tanösvény állomásunk
van, akár 7 óra időtartamra való mennyiségű
információs anyaggal, a kert különböző
részén 9 pihenőhely.)

a) belépőjegy már
tartalmazza

b) Önállóan a Vértesacsai egykori pálos
Katolikus Templom megtekintése vezetéssel
(fél óra)
c) Sváb tájház megtekintése

Utazási lehetőségek: tömegközlekedéssel
Budapest –Déli 10:20

Kelenföld 10:28

Bicske 10:53

11.00 11.05
11.34 (mindennap) - Bp.-i vonatcsatl.-sal (Bp. Kelenföld 10.28 - Bicske 10.53)
Bicske vasútállomás - Vértesacsa, Szőlők (FÖNGYÖSKERT) viszonylatban

Személygépkocsival: Bejárat: 811-es főút, Vértesacsa Szőlő-hegyi buszmegálló mellett

