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Tolna Megyei Balassa János Kórház
Patológiai Osztály

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7

16.00-19.00
Játékos természettudomány
Tóthné Gulácsi Beáta
107. terem - Logikai játszóház kicsiknek és nagyoknak

—
16.00-17.00
A mikroszkopikus világ
10.B biológia fakultációs csoportja
209. terem - Rövid előadások
vizsgálatokkal egybekötve

mikroszkópos

—
17.00-19.00
Természettudományos
kísérleti bemutatók
gimnáziumunk diákjai

16.00-17.30 és 18.00-19.30
Mi történik a patológián
Dr. Cifra János
Az érdeklődők betekinthetnek a szövettani és a
citológiai diagnosztika világába. Olyan kérdésekre
kaphatnak választ, mint: hogyan lesz az élő
szervezetből
eltávolított
mintákból
különböző
szövettani vizsgálatra alkalmas metszet vagy kenet,
hogyan történik ezek vizsgálata, mit takar a
molekuláris patológia fogalma, milyen szerepe van
ennek a betegségek kezelésének tervezésénél.

—

209. terem - Diákjaink érdekes és látványos
kísérleteket mutatnak be az érdeklődőknek

—
17.00-18.00
Magyar-(dél)szláv nyelvi kapcsolatok
Mészáros Ferenc

106. terem - Egy érdekes nyelvi nyomozás során
bepillanthatunk nyelvünk történetébe, a környező
szláv népekkel való kapcsolatunkba, s mindezt
különböző szótárak és az internet segítségével.

—
18.00-20.00
„Erőt és tisztességet!”
Hagyományőrzés Tolna megyében
Bakó Péter

udvar - A Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium
Hagyományőrző Egyesület és az 52. Sorgyalog Ezred
Hagyományőrző
Egyesület
képviselőinek
fegyverbemutatóval egybekötött élménybeszámolója
a honvéd hagyományőrzésről, hazai és külföldi
utazásaikról.

—
19.00-20.00
Kísérletek -196 °C-on
Kovács Attila, Tőricht Pál
209. terem - Mi mindent kezdhetünk pár liter
folyékony nitrogénnel? Megmutatjuk!

Tolna Megyei Levéltár

7100 Szekszárd, Béla király tér 1.

16.00-17.00
Hetedíziglen
Tolna Megyei Levéltár munkatársai
Az MNL országos projekt keretében szeretné felhívni a
figyelmet
a
családkutatás
érdekességeire,
lehetőségeire.

—
16.00-17.00
„… akasztani helyes dolog, de csak akkor, ha
szükség van rá…”
Tolna Megyei Levéltár munkatársai

Az előadás az őszirózsás forradalom és a
Tanácsköztársaság idejének Tolna megyei eseményei
közül mutat be néhányat személyes történeteken,
egyéni sorsokon keresztül, levéltárunk forrásai alapján.

—
17.00-18.00
Boszorkányégetések Tolna megyében
Tolna Megyei Levéltár munkatársai
Az előadás Tolna megye boszorkányperei közül kettőt
mutat be bepillantást engedve a 18. századi
Magyarország szellemi kultúrájába és társadalmi
viszonyaiba.

—
20.00-22.00
Csillagnéző túra
Dr. Ságodi Ibolya, Dömény Gábor, Posta Endre,
Lukácsi László, Csirzó Zoltán

A gimnázium udvaráról indulva a Bati-kereszt kilátóig
tart a túra, ahol a csillagokat és csillagképeket
ismerhetjük meg kicsit jobban.

Regisztráció a www.kutatokejszakaja.hu oldalon!

