
 

 

A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN IS! 

GAMF Kar (Izsáki út 10.) 

Robotlabor (Főépület) 

18:00-23:00 Látó és zongorázó robotok 

Pneumatika labor (Főépület) 

18:00-23:00 Légből kapott kapcsolások a FESTO munkatársaival 

Eötvös Loránd nagyelőadó (Főépület) 

18:00-23:00 3D fotózás a KEFOTÓ körrel 

Aula 

18:00-23:00 Az autó története a Mercedesszel 

18:00-22:00 Bűvészkedj és művészkedj a KEFOZIN-nal! Bemutatkozik a KEFO hallgatói lapja 

Aula mögött  

18:00-23:00 Formula Student – kecskeméti főiskolások a mini Forma 1-en 

20:30-23:00 Fényfestők randevúja a KEFOTÓ körrel 

Neumann (4.) épület  

18:00-23:00 Mikroelektronikai látványosságok (2. emelet folyosó) 

 Véletlen-e, hogy a matematikusok szeretnek játszatni? (313. terem) 

18:00-22:00  Nem csalás, nem ámítás – FIZIKA! (311. terem) 

18:30-19:20;19:30-20:20;21:30-22:20  

 Lézerek világa (316. terem) 

21:00-21:50;22:00-22:50 

  Paradox fizika – furcsa jelenségek (315. terem) 

Hardy épület 

18:00–23:00 Mű-anyag-világ 

Járműtechnológia Tanszék  

18:00-23:00 Öt év alatt a világsikerig: 3082 km 1 liter benzinnel (aula) 

 GAMFKart – gokart (jó idő esetén az épület mögött) 
 A méret a lényeg – mérések a gépiparban (11. terem) 

 CNC gépek éjszakai műszakban (CNC műhely) 

 Te leszel a fény(ező) az éjszakában  (Fszt. fényező labor) 

 3D nyomtatás, avagy gyors prototípusképzés bemutatója a laborban (Fszt. 05) 

Törös Olga Sportcsarnok 

18:00-23:00 Teremrepülés – labdák helyett repülőmodellek repkednek a sportcsarnokban 

 Földön, vízen, levegőben - modellkiállítás  

Hallgatói műhely 

18:00-23:00 „Arat” a Betakarítók csapat kombájnja 
 Levegővel hajtott járművet építettek a hallgatók 

 

 

Kertészeti Főiskolai Kar (Erdei F. tér 1-3.) 

Aula 

18:00-21:00 Kertészvetélkedő értékes nyereményekkel 
18:00-22:00 Anyagias növények, avagy a botanika és a numizmatika házassága 
 Díszítsd otthonodat! Ciklámen- és árvácskavásár 
 Növényi illóolajok varázslatos világa - gyógynövény bemutató és kóstoló 
19:00-21:00 Gyümölcsfajok felismerése - morfológiai bélyegek 
 Ősz a természetben – Czinege Anikó fotói 
18:00-20:00 A nyár ízei a Kertészeti Főiskolai Kar bemutatókertjéből és feldolgozó üzeméből – 

termékbemutató és kedvezményes vásárlási lehetőség 

Üvegház 

18:00-20:00 Díszfák, díszcserjék szaporítása, oltása szemzéssel 

http://www.kutatokejszakaja.hu/2012/esemenynaptar/esemeny.php?id=70&menu_id=4
http://www.kutatokejszakaja.hu/2013/esemenynaptar/esemeny.php?id=2878&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=4817&menu_id=4


18:00-19:30 Fázik-e a paradicsom, avagy mit éreznek a növények? 
19:30-21:00 Növények talaj nélkül - a hidrokultúrás termesztés lehetőségei 

 

 

Mészöly Gyula tanácsterem 
18:00-19:30 Tokaj borász szemmel - kóstolgatással egybekötve (előzetes regisztrációval) 

20:00-21:30 Magyar borok és borvidékek - kóstolgatással a Birkás Bor- és Pálinkaház 

jóvoltából (előzetes regisztrációval) 

Beck terem (fszt. 60.) 

18:00-21:00 Bevezetés a szappankészítés rejtelmeibe – kézműves 

vásárral egybekötve 

 

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola (Kertészeti Főiskolai 

Kar épülete 1. és 2. emelet) 
16:00-18:00 A robotkor hajnalán – LEGO robotok programozása, működtetése 

16:00-20:00 Építs velünk! – Várat vagy autót, kockából vagy lemezekből, Te döntöd el, de itt mindenkinek 

építenie kell!  

16:00-21:00 Logiszoba 

16:00-20:00 Pihenőszoba – tea és ismeretterjesztő filmek a „megfáradt felfedezők” számára 

16:30-18:00 Egyperces kísérletek – Ha Te magad szeretnél kísérleteket végrehajtani, itt a helyed! 

16:30-21:00 Repülő makett kiállítás és papírrepülő hajtogató foglalkozás 

17:00-18:30 Előadások az iskola tanáraitól és tanulóitól 

17:00-21:00 Játszóház a falon! – interaktív táblás játékok a jövő óvodájában 

17:00-20:00 Kézműves kuckó 

18:00-21:00 Kutass a múmia kincsei után! - régész- és bátorságpróba 

18:30-20:00 Előadások az iskola tanáraitól és tanulóitól 

19:00-21:00 A robotkor hajnalán – LEGO robotok programozása, működtetése 

19:00-20:00 Egyperces kísérletek – Ha Te magad szeretnél kísérleteket végrehajtani, itt a helyed! 

 

Tanítóképző Főiskolai Kar (Kaszap u. 6-14.) 

Főépület 

16:00-20:00 Európa velünk van: vetítés, kvíz, játék (Díszterem 2. emelet) 

17:00-20:00 Németország lépésről lépésre (Deutschland Schritt für Schritt) (Főépület bejárattól indul) 

18:00-20:00;20:00-22:00 

 Quenya? Sindarin? Telerin? Khuzdúl? Thlngan (klingon)? Legyen neked saját kitalált 

nyelved! (30. terem) 

19:00-20:00  70 éve történt: Kecskemét kiürítése és szovjet megszállása – emlékek, történetek, 

visszaemlékezések (46. terem) 

4. épület (80. terem) 

18:00-20:00;20:00-22:00 

 Családi óriáskép festése (előzetes regisztrációval) 

6. épület (117. terem) 

18:00-19:00 Találkozások önmagunkkal: önismereti játékok (előzetes regisztrációval) 

19:00-20:30 A kreatív gondolkodás fejlesztése 

Oktatás-módszertani központ 

18:00-22:00 Te is lehetsz életmentő! Az elsősegélynyújtás fogásai (711. terem) 

18:00-19:00; 20:00-21:00 

 Hogy olvasunk? Infrakamerás szemmozgás vizsgálat (721. terem) 

19:00-20:00 Világok és más(ik) világok a tündérmesékben (721. terem) 

21:00-22:00 Tolkien birodalmai: Gondolin, a rejtett város (721. terem) 

22:00-23:00 Tolkien univerzumai (Világkép) (721. terem) 

 

Tanítóképző Főiskolai Kar csillagvizsgáló (Kaszap u. 6-14.) 
15:00;15:20;15:40;16:00;16:20;16:40; 17:00; 17:20; 17:40 18:00- 20:00: szünet; 20:00; 20:20; 20:40; 

21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:20; 22:40;  

A Nap és a csillagok, galaxisok, csillaghalmazok távcsöves vizsgálata (előzetes 

regisztrációval) 

http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=83&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=84&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=84&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=4906&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=4906&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3323&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3320&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3320&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=5210&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3328&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3329&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=5209&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=5200&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3321&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3322&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=5208&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=5200&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3323&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3329&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3992&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=1207&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=85&menu_id=4
http://kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=3993&menu_id=4


 

 

 

Tudósház (Homokszem u. 3-5.) 

18:00-19:30 Ismerd meg az autogén tréninget! (előzetes regisztrációval)  

18:00-21:00 Varázsszoba - látványos kísérletek, interaktív bemutatók 

18:00-18:40;19:00-19:40;20:00-20:40 

 Zseblámpás túra egy homokbányai laktanyaépületben (előzetes regisztrációval) 

18:30-19:20; 19:30-20:20 

 Paradox fizika – furcsa jelenségek 

19:00-19:50 

 Leonar3Do – Interaktív 3D virtuális valóság a számítógépemen 

19:30-20:30 A jó párkapcsolat titkai  

18:00-21:00 Számítástechnikai történeti kiállítás 

 

 

További információk a programokról, az ingyenes buszjáratról és jelentkezés a regisztrációt igénylő 

programokra: www.kutatokejszakaja.hu (Programok/Kecskeméti Főiskola) 

 

Információs telefonszám, e-mail cím: 76/501 997; 20/2 930 930; kutatokejszakaja@kefo.hu 

MINDEN PROGRAM INGYENES!  

Szeretettel várjuk a Kecskeméti Főiskolán! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


