
Hírek
A lámpás – Gárdonyi Géza petró-
leumlámpájának 57 darabra 
tört üvegbúráját Sikéné Kovács 
Melinda restaurálta. A Magyar 
Képzőművészeti Egyetem iparmű-
vészeti restaurátor szakirányán a 
szilikát specializáción diploma mun-
kaként állította helyre a múzeum 
restaurátor-műhelyében harminc 
éve porosodó tárgyat. A közönség 
Gárdonyi Géza szülőházában, az 
1952-ben berendezett emlék mú-
zeumban láthatja majd. (Eger, 
Gárdonyi Géza u. 28.) A képen az 
összetört és a helyreállított lámpa.

Szabadjáték / II. Képzőművészeti 
Nemzeti Szalon – Kétszáz alko-
tónak az utóbbi öt évben készült 
munkáiból festményeket, szobrokat, 
grafikákat, videóműveket és in stal  - 
l ációkat mutattak volna be 2020. 
már cius 28. és június 28. között a 
Műcsarnokban, de a koronavírus-
járvány miatt zárva tartó intézmény 
tárlata most virtuálisan járható be.

Csináld magad – „Virágozta an-
no…” rajz- és alkotópályázat a bú -
torfestésről. A Hagyományok Há za 
Nyitott Műhelye a népi bú tor  festés 
em lékeit, motívumait, for ma-
világát megörökítő rajz- és al ko  tó-
pályázatot hirdetett óvodai és is-
ko lai gyerekcsoportok, szakkörök, 
valamint egyéni jelentkezők számára. 
Játékokat, memóriajátékokat vagy 
mesekönyvként összefűzött rajzokat 
vártak az ifjú alkotóktól. 

Magyar filmek a kezdetektől nap
jainkig – A Magyar Művészeti 
Aka démia Művészetelméleti és 
Mód  szertani Kutatóintézetének 
gon  dozásában megjelent online 
lexi kon (www.mmalexikon.hu) a 
ma gyar filmkultúra legfontosabb 

al  kotásait is bemutatja. A 2019-ben 
elindított lexikon az 1945 utáni év-
tizedek legfontosabb magyar szép-
iro dalmi műveiről, valamint az 
ezekhez kapcsolódó eseményekről 
tett közzé szócikkeket folyamatosan 
bő vülő adatbázisában. Idén a lexikon 
a film kategóriával gazdagodott. A 
tervezett ötszáz szócikk a magyar 
film történetét 1912-től napjainkig 
követi nyomon. A lexikon gerincét 
az egész estés játékfilmek képezik, 
de számos szócikk foglalkozik a 
do kumentum-, a rövid-, a kísérleti, 
az animációs és az ismeretterjesztő 
filmek legkiválóbb darabjaival is. 

Híd a Derapatak fölött – A Budapest 
és Szentendre közötti kerékpárút 
mun kálatai jó ütemben haladnak. 
A tervek szerint a nyár végétől 
birtokba is vehetik a kerékpárosok 
az 5,6 kilométeres szakaszt. A 
Du nába ömlő Dera-patak ártéri 
területe felett egy 36 méteres 

kerékpároshíd épül az árvízvédelmi 
töltés magasításával. A két darabból 
álló, 18 tonna tömegű hídelemeket 
daruval emelték be a korábban elké-
szült vasbeton hídfőkre (kép). A 
fej lesztés során az új nyomvonalú 
kerékpárút burkolatát is felújítják.

A Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg, 
Batthyány Lajos u. 2.) felújítás 
miatt jelenleg zárva tart, de a 
több mint száznyolcvanezer tétel-
ből álló gyűjteménye online elér-
hető az érdeklődők számára. Élet 
Za la egerszegen a koronavírus-jár-
vány idején címmel felhívást tet tek 
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közzé, melyben a lakosság közre-
működését kérik tárgyak, fotók, 
do ku mentumok gyűjtéséhez. Ké-
sőbb tárlaton mutatják majd be, 
hogy milyen volt az élet 2020 tava-
szán a zalai megyeszékhelyen. A 
múzeum munkatársai a koro na-
vírussal kapcsolatos népi humor 
és legendárium kialakult formáit, 
jelenségeit is felkutatják, hogy kama-
rakiállítást rendezzenek belőlük.

Restaurálási és raktározási központ 
– A korábban bezárt Szabolcs utcai 
kórház területén felépült az új 
komp lexum az Országos Múzeumi 
Restaurálási és Raktározási Köz-
pont (OMRRK) számára. A léte-
sítmény a Néprajzi Múzeum és a 
Szépművészeti Múzeum – Ma gyar 
Nemzeti Galéria több mint három-
százezer műtárgyának megőrzéséhez 
és tudományos feldolgozásához biz-
tosít európai szinten is egyedülálló 
helyet. A 37 ezer négyzetméteres 
épületegyüttesben restaurátor-mű-
helyek, kutatószobák és irodák 
mellett helyet kapott a Közép-
európai Művészettörténeti Kuta-
tóintézet is. Az épület átadása után 
megkezdődhet a múzeumi tech-
nológia beépítése, majd a műtárgyak 
beköltöztetése. 

Horváth Eszter nyerte a World Press 
Photo 2020 díját környezet (egyedi) 
kategóriában az Északi-sarkvidéken 
a kíváncsi jegesmedvékről készí-
tett felvételével. A soproni doku-
mentumfotós 2015 óta foglalkozik 
a sarki térségek, a Jeges-tenger 
fotó zásával, 2019–2020-ban a 
jégtáblákhoz fagyasztott, tudo má-
nyos vizsgálatokat és méréseket 
vég ző Polarstern német kutatóhajó 
munkáját örökítette meg. Fotóit 
közölte a National Geographic, a The 
New York Times, a The Wall Street 
Journal és a GEO Magazine is. A 
képen a díjazott fotó: a kíváncsi 
jegesmedve és kölyke. 

Játék a technikával, azaz a technika 
tánca – A nemrég felújított kapos-
vári Csiky Gergely Színház kapui 
ugyan zárva vannak, de a 21. szá-
zadi technikával felszerelt szín ház 
műszaki munkatársai varázs la tos 
videót alkottak, melyen bemu-
tat ják a nézők által sosem lá tott 
színpadtechnikai eszközöket és 
berendezéseket.

Okosíróasztal – Az egyedi forma-
tervezésű, mobiltelefonnal is irá-
nyítható, ülő- vagy állómunkára 
is alkalmas íróasztalt egy magyar 
start up fejleszti már kér éve 
Marczali Tamás vezetésével, aki 
az egyelőre prototípusként létező, 
egész  ségmegőrző bútort közösségi 
finanszírozással szeretné sikerre 
vin  ni, gyártani és értékesíteni. A 
hidraulikus mozgató mechanika 
okos telefonos applikációval vezérel-
hető, így ülő- és állómunkához is 
megfelelő. Használat közben figye li 
az ülve eltöltött időt, és jelez, ami-
kor már ideje felállni. Beépített fit-
neszmodulja is van, ami személyre 
szabott tornagyakorlatokat állít 
össze. Szén-monoxid-érzékelővel is 
felszerelték, ami szól a felhasz ná-
lónak, ha szellőztetni kell. Az asztal 
felülete beépített veze ték nélküli 
telefontöltőként is funkcionál. Van 
benne még elek tronikusan zárható 
fiók, LED-vilá gítás, Blue tooth-ki-

hangosító és -hang szó ró is. Két 
változata készült el, a „fa pados” az 
AiT Smart One (kép), az extra vál-
tozat pedig a Phantom 1 elne vezést 
kapta. 

Platio Solar Paver – Környezetbarát 
energiaellátást biztosító térbur ko-
latot fejlesztett ki egy magyar csapat: 
újrahasznosított műanyagból készül, 
és napelemmel termel ára mot. Ilyés 
Miklós designer Cseh József vegyész- 
és villamosmérnökkel, valamint 
Sziszák Imre gépészmérnökkel 2015 
óta dolgozik azon, hogy az ötlettől 
el jussanak a tömeggyártásig. A bur-
ko latnak több felhasználási lehe-
tősége van: ha épületek környékén 
he lyezik el, akkor áramot termel az 
épület számára, kültéri elektromos 
eszközök ellátása is megoldható 
vele, például utcai lámpák világítása, 
infor mációs eszközök, vagy akár a 
budapesti elektromos rollerek fel-
töltése.
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