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Jóga

Stresszes vagy, és nem tudsz ellazulni? Szükséged lenne egy kis mozgásra? Jógázz velünk! Hiszen a 

jóga a lelkünknek és testünknek is jót tesz. Ha eddig még nem próbáltad, most alkalmad lesz 

megtapasztalni, hogyan hat rád. Gyere kényelmes ruhában, matracot korlátozott számban tudunk 

biztosítani.

TA 

tornaterem

Bemutatkozik a Pénzmúzeum

Járd be a Pénzmúzeumot! Kipróbálhatsz egy VR-szemüveget, mely egy pillanat alatt a Pénzmúzeum 

kiállítására teleportál. Lőj egy szelfit az Instagram kerettel is, töltsd fel, jelöld meg rajta a 

Pénzmúzeumot, az ÓE-KGK-t, a Kutatók Éjszakáját és cserébe ajándékot kapsz!

TG aula

Ismerd meg a Beconomist online pénzügyi oktatási 

platformot!

Szeretnéd fejleszteni gazdasági és pénzügyi tudásod akkor és ott, amikor neked jó? A Beconomist 

ingyenes oktatási platformján ez lehetséges. A videókban vállalati vezetők és elismert szakemberek 

osztják meg veled tudásukat és személyes tapasztalataikat. Akár számítógépen, akár 

okoseszközödön tanulnál, a videós tananyagokat korlátlanul elérheted.

TG aula

PróbatÉtel a Felelős Gasztrohőssel
Tudod, mitől lesz fenntartható az étkezésünk? Hogyan takarékoskodhatsz az ételekkel? Fenntartható 

étkezéssel és háztartászöldítéssel kapcsolatos kalandos feladatok várnak.
TG aula

6K életérzés modell - Hogyan kerüljünk harmóniába 

önmagunkkal, környezetünkkel, egymással?

Magyarország nem tartozik a legboldogabb országok közé. Népességünk 60-65%-a egészségi 

problémákkal küszködik, stresszes nyomás alatt nem igazán jó életérzéssel éli mindennapjait.  

Bemutatjuk, hogy hogyan kell építeni a tudatosságot, a pozitív életérzést, a boldogságtudatot egyéni 

és közösségi szinten. 

TG F. 17

Döntések háza

Érdekel, mi lett volna ha….? Mi lett volna ha orvos lettél volna vagy politikus? Talán jó könyvelő lettél 

volna vagy orvos? Gyere el és próbáld ki magad! Az életünket meghatározó nagyobb döntésekről 

tudsz újra dönteni egy reprezentatív kutatás alapján készült döntési mátrix segítségével.

TG F.18

Piaci Mechanizmusok

Szívesen bújnál egy 100 évvel ezelőtti vállalatvezető bőrébe? Kíváncsi vagy, milyen döntésekkel 

óvtad volna a vállalat fennmaradását a gazdasági világválság idején? Egy vicces gazdasági játék során 

mindezt kipróbálhatod: 5 terület közül választhatsz és játszhatod végig az elmúlt 100 év gazdasági 

terheit. Vigyázz, nem időrendben jönnek a történések! Talán te jobban vezetted volna vagy kevésbé 

a vállalatot? Meglátjuk, gyere el és próbáld ki magad!

TG F.18

Jövő múzeum - Így képzelik el az arabok a közeli 

jövőnket. (videós bemutató)

Érdekel egy építészeti és mérnöki csoda, amely a múltból a jelenbe ível át, ötvözve a modern 

technológiákat a hagyományos művészeti formákkal? Videós bemutatónkkal betekintést nyerhetsz a 

világ egyik legszebb és legmodernebb múzeumának falai közé, képet kapva az emberiség előtt álló 

fejlődés páratlan lehetőségeiről. 

TG F.19

Könyvbemutató: Antoine Marini és Podjebrád 

György törökellenes egységterve
Dr. Molnár Máté tanár úr frissen megjelent könyvét mutatja be. TG F.19

Tekergők ösvénye
Kalandosan kutatnál, ötletelnél? Szereted a rejtvényeket? Akkor az épület kertjében elrejtett 

feladványok csak Rád várnak! A nyereményed is talányos lesz, zsákbamacska.
TG kert

Vállalkozóvá válás puzzle 
Szerinted milyen elemek szükségesek ma Magyarországon egy induló vállalkozónak? Tedd össze a 

kirakót ezekből az elemekből! Az ötlettől a sikerig, fogalmak, képek, idézetek. 
TG 1.05

Pénzügyek mindenkinek

Kíváncsi vagy, hogy hogyan tudod eredményesen gyarapítani a zsebpénzedet? Érdekel, hogy 

pénzügyi területen mik az erősségeid, gyengeségeid? Töltsd ki online kérdőívünket, hogy 

pénzügyeidet tudatosabban kezeld! Kisebbeknek memóriakártyákkal készülünk pénzügy témában.

TG 1.06

Arcfestés
Szeretnél egy kis pillangót az arcodra, vagy épp Pókemberré szeretnél válni? A festék nem tart 

örökké, de feldobhatod vele a délutáni megjelenésed.
TG 1.07

Kézműves foglalkozás

Szívesen alkotnál valamit Te magad? Látogass el hozzánk! Adunk ötletet, például hogyan tudod 

újrahasznosítani a műanyagkupakokat. Biztosítjuk az alapanyagot, a megvalósítást Rád bízzuk. 

Készíthetsz akár figurát zokniból, de ha csak színezni, beszélgetni szeretnél, akkor is várunk!

TG 1.07

Kreatív műhely az újrahasznosítás jegyében

Szeretnél új kinézetet adni régi, kifakult pólódnak? Hozd el egy régi pólódat, és alkosd újra nálunk! 

Vagy fess egy vászontáskát, mely a mindennapi bevásárláskor jó szolgálatot tesz! Szükségünk van 

még régi (leporolt) CD tartókra, kazettatokokra (ezekkel pecsételjük a mintát), régi újságpapírra (ezt 

tesszük a póló belsejébe, hogy ne üssön át a festék). Úgyhogy ha ilyeneket dobnál ki, akkor azokat is 

inkább hozd hozzánk! Textilfestéket, ecsetet mi biztosítunk.

TG 1.07

Csocsó

Szeretsz csocsózni? Ismered a speciális fogást, a snake-et? (Alányúlással elhúzod a labdát, átforgatod 

a bábut és belövöd.) Ha nem, az sem gond, gyere el barátaiddal, és játsszatok egy barátságos 

meccset!

TG 1. emelet 

folyosó

Rezgések - Mintázatok zenében, élővilágban, 

gazdaságban

Mi a közös a zenében, élővilágban, gazdaságban? Hogyan kommunikálnak a fák? Van a 

rendszereknek egyéni képe? Ha szeretnéd látni, ami a szemnek láthatatlan, gyere és keress velünk 

mintázatokat!

TG 2.01

Te milyen döntést hoznál? - Interaktív 

számítógépes modellek makrogazdaságban, 

termelésben, szolgáltatásban

Infláció? GDP? Végtelen sorok a szolgáltatónál? Te milyen döntéseket hoznál, hogy elhárítsd a 

válságot, vagy hogy több vevőt tudj gyorsabban kiszolgálni? Legyél Te a döntéshozó! Számítógépes 

modelleken próbálhatod ki, hogy a döntéseidnek mi lenne a következménye a gazdaságban vagy a 

vállalatodban!

TG 2.03

Játszd ki a nyerő lapjaidat! - Kártyaszoba

Szeretnéd kipróbálni, hogy milyen egy projektteamben dolgozni, miközben szorít a határidő?  

Jelentkezz teamtagnak játékos projektünkbe, és megtapasztalhatod, hogy milyen érzés valódi 

időprés alatt teljesíteni.

TG 2.04

Jobbat, többet, olcsóbban! - Lean módszerek 

játékos modellezése a termelésben

Szeretnél jobb lenni a konkurenciánál? Nem tudod, hogyan csináld? Ismerd meg játékos keretek 

között a Lean módszereket, hogy Te legyél a legjobb a piacon!
TG 2.05

Nők a tudományban

Mit gondolsz, miért lehet érdekes egy lánynak a természettudományi területen karriert építenie? 

Beszélgessünk a  Nők a Tudományért Egyesület 2-3 nagykövetével erről, és hogy milyen szépségei, 

előnyei, esetleges nehézségei lehetnek a természettudományos karriernek!

TG. 2.05

Gyártsunk repülőt! - Lean módszerek játékos 

modellezése a termelésben

Józan ész vagy tudomány? Lehet, hogy a kettő ugyanaz? Szervezd át a gyártósort, és gyárts minél 

több repülőt!
TG 2.06

Kiváló vezetők, kiváló szervezetek

Mitől kiváló egy vezető, mitől kiváló egy szervezet? Ezek a kérdések nem csupán a Fortune 500, a 

TIME magazin, vagy a Global Top 100 Brands kutatóit érdeklik. A mai erőteljes versenykörnyezetben, 

ahol az értékteremtés során mind több figyelmet kap a dolgozói elégedettség és az általános 

fenntarthatóság kérdésköre, ugyanakkor a versenyelőnyök megtartása éppúgy alapvető cél, a 

döntéshozók izgalmas kihívásokkal néznek szembe. Az előadó ezt a helyzetet elemzi, két oldalról 

átvilágítva: a "lassító sávból" szemlélődve (jógás és Flow perspektíva), illetve a "gyorsító sávból", az 

eredményesség és a hatékonyság szempontjából (Franklin Covey Leadership perspektíva).

TG 2.06

Bűnmegelőzési, drogprevenciós interaktív program

Próbáld ki egy szemüveg segítségével, egy egyszerű sétálás is milyen kihívást jelentene, ha alkohol 

vagy drog kerülne a szervezetedbe! Ismerd meg a drog és alkoholfogyasztás további veszélyeit. 

Beszélgess a megelőzésről a 8. kerületi rendőrkapitányság ifjúságvédelmi referensével és zsebeld 

be a KGK-s fényvisszaverő pántot!

TG 2.07

Vállalkoznál? Méresd fel a vállalkozói 

kompetenciádat!

Aki a programunkon részt vesz, annak felmérjük vállalkozási hajlandóságát és készségeit, illetve 

javaslatokat adunk, hogy milyen irányokban lenne érdemes tovább fejlesztenie magát.
TG 2.07

Hát ezt meg mi tartja? Kézműves rész: Saját asztali "antigravitációs" modell készítése
TG 2. emelet 

folyosó

Ping-pong, foci (időjárás függvényében)
Barátaiddal játszanátok egy kicsit, hogy levezessétek az egész heti tanulás, munka fáradalmait? 

Kapjatok fel egy ütőt, vagy épp egy focilabdát és használjátok ki, hogy szabad az udvar!
TA udvar

Kutatók Éjszakája Büfé
Térj be büfénkbe egy pohár üdítőre, zsíros deszkára, hogy utána újult energiával vethesd bele 

magad a további programokba!

TG földszint 

büfé mellett

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2022.
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Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklődőket, Látogatóinkat, hogy a Kutatók Éjszakája keretében egy, az eseményt vizsgáló társadalmi hatásvizsgálat készül a HÉTFA Kutatóintézet közreműködésével. Ennek része, hogy az eseményen kérdőívező fiatalok lesznek 

jelen a programok során.

Kérjük, segítsék a munkájukat válaszaikkal!


