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Majd megkérdezem Joe-t (I’ll ask Joe)
A program címe egy legendássá vált kijelentés, ami Henry Ford-tól 
származik, aki nagyon sokszor, és sok mindenben kikérte Joe, azaz 
Galamb József, az Óbudai Egyetem világhíressé vált autó konstruktő-
rének véleményét.

Bárzongorista a büfében
Népszerű melódiák, ismert dallamok - kellemes zene a háttérben, 
hogy még jobban essen a baráti beszélgetés. 

Forgács-barkács mindenkinek
Forgácsolás a kezdetektől címmel rövid előadás a forgácsológépek 
történelméről. A nagyműhely életének és gépeinek rövid bemutatá-
sa. CNC szerszámgépeken bemutató gyártás, valamint meglepetés 
barkácsolás kicsiknek és nagyoknak. Gyere el, nézd meg ahogy 
formálódik, szereld össze és próbáld ki! Mini kvíz!
FIGYELEM! Kemény-talpú cipőben ajánlott a program látogatása a 
széthulló forgácsok miatt.

Kutatókkal a büfében
Beszélgetés kutatókkal; személyes történetek, vidám percek egy 
pohár sör, kávé vagy üdítő mellett. 

Haditechnika - Nézd és építsd!
Az oktatásban használt harcjármű modellek bemutatása után saját 
magad is készíthetsz egyszerű modellt! Gyere, és csináld velünk!

Panta Rhei! Érdekes kísérletek
a kémia és a �zika világából

Üzemanyagunk a levegő
Levegővel hajtott versenyautók bemutatása (pneumobil).

Drónszel�
Testközelből, megérinthetően, megfoghatóan: drón röptetése a 
Blaha Lujza tér felett.

Gyorsabban, mint a nyíl
A kozmikus sebességek �zikai háttere, a három kozmikus és a két 
jellemző sebesség, a keringési idő, valamint a távolodási sebesség 
meghatározása a pálya bármely pontján.

Robotok kicsiknek és nagyoknak
Lego robotok bemutatása, programozása.

Automatikus alkatrészgyártás
A bemutató során különféle alkatrészek kerülnek legyártásra CNC 
marógépen.

Azok a csodálatos gőzgépek …
Ma már ritka eset, hogy rácsodálkozhatunk egy-egy működő gőzgép-
re, gőzjárműre. Itt az alkalom, hogy néhány működő modellel is megis-
merkedhessünk, utazhatunk is egy csodálatos gőztraktor modellen....!

Tudomány a konyhában
Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet otthoni eszközök segítségével kísérle-
teket végezni, akkor gyere el, és próbáld ki!

Szorul a gyűrű? - Van megoldás!!!

Mennyit bír 1 kg tészta?
A tésztahíd élelmiszerboltokban vásárolható száraztésztákból ragasz-
tott szerkezet, melyet két végén alá lehet támasztani, a közepén pedig 
súlyokkal vagy más módon erővel lehet terhelni.
Kíváncsi vagy, mekkora súlynál törik össze? Gyere, és nézd meg!

Bánki tésztahíd építő műhely
Kíváncsi vagy, hogyan készülnek a tésztahidak? Gyere, és próbáld ki, 
milyen hídépítő válna belőled! Egy valódi versenyhíd kicsinyített mását 
építheted meg. 

Űrhajók rakétahajtóművei és gépészetük
Az előadásban betekintést nyerhetünk az űrhajók mozgatórugójának 
technológiájába: a rakétahajtóművekbe.

Készítsen Bánki Donát emlékérmét!
Készítsen Bánki Donát emlékérmét a földszint lift mellett elhelyezett 
érmenyomón!

A fémek anatómiája – fémmikroszkópos vizsgálatokról 
kicsiknek és nagyoknak
Rövid előadás formájában bemutatjuk a fémes anyagok szerkezetvizs-
gálati módszereit, az anyagminták előkészítésnek fő lépéseit, a 
fémmikroszkóp működési elvét és a szövetszerkezet „láthatóvá tételét”.

Mennyi pénz van a zsebedben?
Az interaktív gyakorlat célja, hogy bemutassa azokat a probléma 
megoldási módszereket, melyeket költségbecslési illetve egyéb 
mérnöki feladatok megoldása során alkalmazhatunk. A gyakorlathoz 
szükséges egy marék aprópénz.

 A jövő gyára: az intelligens gépek hogyan változtatnak 
meg mindent, amit a világról gondolunk? 
Okostelefon, okos tv és okosóra után itt az okos gyár?!
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A regisztrációköteles programokra
jelentkezz a Kutatók Éjszakája

weboldalon!

A Blahától 1 percre! - Népszínház utca 8.

Bánki Donát Gépész
és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

barta
Öntapadó jegyzet


