
Beton workshop
Neves építészek, designerek készítenek betonból ékszert, használati- 
és dísztárgyat, enteriőrt. 
Nyerj Te is bepillantást ebbe a világba és készítsd el a saját beton 
alkotásod.

A tapintás művészete                  

Képlékeny valóság

Az égi és földi �zika találkozása - Foucault inga
Az ókori csillagászoktól a sötét középkoron keresztül Galilei, Newton, 
Kepler és Foucault munkásságáig követhetjük nyomon a Földünk és a 
Naprendszer kapcsolatáról alkotott hiedelmeket, elképzeléseket és 
bizonyítási eljárásokat.

Vágás lánggal és plazmával
Bemutatkozik a lángvágás és a plazmavágás! Mi a lángvágás, és mit is 
vágunk a "lánggal", valamint hogyan is lehet a "plazmával" vágni? Mi 
a különbség a kettő között, na meg miért és hol használják? A progra-
mon résztvevők gyakorlatban ismerhetik meg ezt a két technológiát.

Újabb díjnyertes �lmek szolgálnak
alapul a szakmai beszélgetésekhez
a Kutatók Éjszakáján

„A világ 60 híres épülete, amit ismerned kell.” – 3D puzzle 
kiállítás
60 darabból álló kiállítás a világ híres épületeinek 3D puzzle makettjé-
ből. Minden óra egészkor 10 perces kvíz játék.

A nagy szürke meg a �zika érdekességek elefántokról
Szelíd óriások? Biotraktorok? Kihaló faj? Az elefántok története és 
rövid leírásuk után a �zika egyes fejezeteihez (hőtan, mechanika, 
optika...) kapcsolódó érdekességekről beszélgetünk.

HTC Vive - Virtuális valóság
A világ technológiai vívmányai elképesztő határokat lépnek át. 
Elérkeztünk abba a korba, amikor már a négy fal között is tudunk a 
"szabadban" például íjászkodni a virtuális valóságnak köszönhetően. 

„Habár fölűl a gálya,S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!”
- The in�uence of migration on Taxes
Kérdésként merül fel hogy  valóban zavaró tényező, a migráció? 
Együtt tudunk-e élni a migráció hatásaival, militarizáljuk a lakossá-
got? Vagy határvédelmi létesítményeket kell létrehoznunk?

Versenyezz a Bánki Ringen
Versenyzés a hallgatók által épített járművekkel (pneumobil, gokart). 

Csavarozz időre és pontosan
Ki kell választani a megfelelő szerszámokat a csavaros falban lévő 
kötőelemekhez, majd azoknak ki- vagy becsavarozása a feladat. 
Bizonyos csavarok megfelelő nyomatékra húzása nyomatékkulcs 
nélkül.

Hackerpszichológia - Az információbiztonság humán 
aspektusa 
A hackerek sajátos csoportját képezik azok, akik elsősorban nem 
informatikai, hanem sokkal inkább kommunikációs és pszichológiai 
tudásuk birtokában az emberi viselkedés ismerőiként manipulálják 
az áldozataikat annak érdekében, hogy megszerezzék a szükséges 
adatokat és információkat. Az előadás ez velük foglalkozik részint 
elméleti részint gyakorlati aspektusból.

Miért táncol a centrifuga és a mosógép, avagy ipari 
diagnosztika érthetően
A mindenki által tapasztalt odébb mászó centrifuga vagy mosógép 
rejtélyének megfejtése.

Hol szalad a diszlokáció?
A bennünket körülvevő fém használati tárgyak nagy része, pl. a 
kávéskanál vagy az autó karosszériája - képlékeny alakító technológi-
ával nyerik el az alakjukat. Hol szalad a diszlokáció? Segítünk megta-
lálni!

Gyermekeink rajzai
A Bánki Kar gyermeknapi rajzpályázatán díjazott művek kiállítása.

Jelmagyarázat

Veterán járművek elérhetetlen alkatrészeinek pótlása
Néhány (4-5) veterán gépkocsi bemutatása az udvaron. Eredeti és szocia-
lista licence gyártású járművek összehasonlítása. Az előadáson a ma már 
elérhetetlen alkatrészek utángyártási problémái, megoldásai kerülnek 
tárgyalásra.

Magyarország űripari kapcsolata a világ űriparával.
Űreszközök gyártása Magyarországon, és a magyar űripari 
termékek bemutatója
Bemutató a korszerű űrkutatás magyar gyártású termékeiről. 
Gyere el, és számos érdekes dolgot tudhatsz meg a magyar űreszközökről, 
s kezedbe foghatsz közülük jó néhányat.

Gokart, amelyhez nem kell sofőr
Saját magát vezető (autonóm) jármű megismerése.

A mérnök művészlelke - Hallgatók fotókiállítása
Ez a minikiállítás bebizonyítja, hogy a mérnöki gondolkodás és az 
érzékeny művészi látásmód és alkotás milyen csodálatos összhangban 
van. A Bánki Kar néhány tehetséges hallgatójának fotóiból válogattunk.

Hány kilométerre elegendő 1 liter benzin?
Több mint 500 km-re :)
A kis fogyasztású benzines versenyautó bemutatása.

Ugorj fel a Bánki csühögő vonatára
Kisvonatozás pneumobil hajtotta szerelvényen.

Ollóvágta Pista bácsival                 

Építs rakétát gyufából

Globális öregedés gazdasági hatásai a nyugdíjbiztonságra
Az előadás fő témája a Föld országainak, különös tekintettel az Európai 
Unió (EU) tagállamait veszélyeztető társadalmi változások egyik legjelen-
tősebbike a népesség nagyfokú elöregedése, és ennek jelenlegi és várha-
tó hatása a gazdáságokra, különös tekintettel a magyarországi nyugdíj-
biztonságra.

Számítási felhők kialakulása, trendjei, jövője
A felhőszolgáltatások globalizációja és mobil diszperziója miatt, illetve az 
IoT felhősödése miatt két irányból is a köd kialakulása vizionálható.

Gyermekeknek ajánlott

Diákoknak ajánlott

Regisztrációköteles

Recommended for foreigners

Felnőtteknek ajánlott
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