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Kommunikáció és PR iroda 

 A Babeș–Bolyai Tudományegyetem programjai  

a Kolozsvári Magyar Napokra 

 

BBTE Földtani Intézet Magyar Tagozat 

A,  
1. tevékenység neve:  

Mátyás király nyomdokain földtani szemmel 

2. rövid leírás: 

Mátyás király álruhában járta az országot és igazságtételéről számos mese, legenda született. 

A tevékenység során, a Mátyás királyról szóló mesék alapján felkutatjuk, hogy a Kárpát-

medence területén merre járt, és milyen kővel/kőzettel lehetett az útja kirakva.Nagyméretű 

Kárpát-medence térképen feltüntetjük kis zászlókkal a bejárt helyszíneket, majd megnézzük 

az egyes térségnek megfelelő kőzeteket/ásványokat. Ajándékként a látogató egy-egy Mátyás 

királyról szóló mesével távozhat.  

3. nap, óra, helyszín: 

Augusztus 23., csütörtök, 10-18, Múzeumok sétánya (Farkas utca) 

A tevékenységet vezeti: Kis Boglárka Mercédesz 

B, 

1. tevékenység neve: Mátyás király nyomdokai: Kolozsváron használt építőkövek 

2. rövid leírás: A kolozsvári műemlékek kőzeteit mutatjuk be és az egyes helyszíneket egy 

várostérképen kereshetik meg az érdeklődők. Úgyszintén célunk a napjainkban felújított 

utcákban használt burkolókőzeteket is megismertetni a nagyközönséggel. Igény esetén egy 

városnéző sétára is vállalkozunk, amelynek keretében a látogatók az egyes kőzeteket 

megtekinthetik az épületek falán vagy az utcák padozatán. 

 

3. nap, óra, helyszín: 

Augusztus 25., szombat, 10-18, Múzeumok sétánya (Farkas utca) 

A tevékenységet vezeti: Gál Ágnes 
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BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet 

 

Mátyás király még tréfából sem állított valótlant. A mátyásmadárnak is hihetünk? 

 

Mátyás az okos, az igazságos, az álruhás királyként ismert, de figyeltünk-e eddig arra, hogy a 

Mátyás mesékben, mondákban milyen élőlények fordulnak elő? 

Interaktív foglalkozásainkon idén a Mátyás-emlékévhez igazodva olyan élőlényekre 

koncentrálunk, melyekhez köze volt Mátyás királynak. Tevékenységeinken ezekkel az 

élőlényekkel ismerkedhetnek az érdeklődők. A már megszokott módon, élő- és preparált 

anyag felhasználásával, tanulmányozásával, interaktív játékok, kézműves tevékenységek 

segítségével igyekszünk ezen szervezetek csodálatos életébe betekintést nyújtani. 

 

2018 augusztus 23-25, csütörtök-szombat 10-16, Mikó kert (Clinicilor 5-7) - Az Állattani 

Múzeum ideiglenes kiállítóterme, előcsarnoka, jó idő esetén az udvar 

 

Szervezők: Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet (Macalik Kunigunda, 

kmacalik@gmail.com), Állattani Múzeum (Osváth Gergely, osvathgergely@gmail.com), 

Vivárium (Octavian Craioveanu, Kelemen Attila), Apáthy István Egyesület 
 

 

BBTE Állattani Múzeum  

(Ez a programfüzetben a tárlatvezetés témakörébe kellene szerepeljen.) 

 

2018. augusztus 23. (csütörtök): 12.30-14.00 

2018. augusztus 24. (péntek): 10.00-11.30; 12.30-14.00; 14.30-16.00 

2018. augusztus 25. (szombat): 12.30-13.30 

 

A tárlatvezetésen egyszerre maximum 25 főt tudnak körbevezetni a szervezők. 

Jelentkezni ezen az e-mailcímen lehet: Osváth Gergely, osvathgergely@gmail.com 

 

BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézet 

 

Logikai játékokkal (Terc, Six MaKING, Happy Cube, ördöglakatok stb.) és robotikai 

bemutatóval (Sony, Aibo, LEGO) várja az érdeklődőket a Farkas utcai Múzeumok Sétányán. 

2018. augusztus 23. és 26. között az Intézet oktatói és önkéntes diákjai naponta 10:00 és 

16:00 óra között lesznek jelen a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért 

sátrában, a Múzeumok sétányán.  

Kapcsolattartó: Lukács Andor, lukacs.andor@gmail.com vagy 0754-679290. 
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BBTE Református Tanárképző Kar 

Stand a Múzeum Sétányon – kiadványok bemutatása 

Időpont: Pénteken, aug. 25-én  

 

Előadás: 

dr. Püsök Sarolta tart egy előadást Szabadság – vallás - vallásszabadság címmel. 

Időpont: Pénteken, aug. 24-én délután 17 

Helyszín: Essig galéria 

Kapcsolattartó: Péter István, peteristvan@yahoo.com 

 

BBTE Magyar Fizika Intézet  

Kipróbálható fizikakísérletek - Interaktív fizika bemutatók és kísérletek a Múzeum Sétányon 

Szervezők: BBTE Magyar Fizika Intézet és Empirix Egyesület 

Időpont: Pénteken, 2018. augusztus 24-én 10-től 18 óráig 

 

BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet 

Érdekes (és biztonságos) kémia kísérletek - Interaktív kémia bemutatók és kísérletek a 

Múzeum Sétányon 

Időpont: 2018. augusztus 23-24. 

Kapcsolattartó: Muntean Norbert, mtnorbi@chem.ubbcluj.ro 

 

 

BBTE Sátor 

A Farkas utcai főépület előtt tematikus programokat szervezünk.  

Időpont: 2018. augusztus 23. és 26. között 

A részletes program elérhető lesz a BBTE online felületein.  
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