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Emberáldozat és emberevés az ősi Mexikóban (és Amerikában)
Az előadás először az emberáldozatok általános okait veszi sorra, kiemelve a szakrális áldozatok jelentőségét
a neolit kori társadalmakban, valamint a spanyol hódítás előtti AztékBirodalomban. Ez után az emberevés
elterjedtségének kérdése és azok okainak elemzése kerül sorra, majd a vizsgálódás fő kérdése, az
azték emberáldozatok jellemzése, s az emberáldozatok és az emberevés sajátos összekapcsolódásának
vizsgálata és a konklúziók levonása kerül tárgyalásra.
Előadó: Dr. Molnár Máté

Antoine Marini és Podjebrád György törökellenes európai egységterve (1461-1464).
Az előadás elsőként bemutatja a két történelmi személyiséget, akiknek nevéhez az egyik legjelentősebb és leghíresebb európai
egységterv kigondolása és megvalósítási kísérlete kapcsolódik, majd bemutatja a kor politikai problémái közül a téma szempontjából
jelentőséggel bírókat (török hódítás ill. a huszitizmus és a korai reformáció). Ezek után a tervezet, mint a jelenlegi EU félezer évvel ez
előtti koncepciójának rövid bemutatása következik, végül a szövetségi kísérlet kudarcának okai és azok történelmi következményei
kerülnek tárgyalásra.
Előadó: Dr. Molnár Máté 

Az öngyilkos civilizáció (az európai és latin-amerikai migrációs válság történetfilozófiai értelmezése)
Az előadás a jelenkori nemzetközi folyamatok közül a Nyugat hanyatlásának, válságának és az egyre kiterjedtebbé váló nemzetközi konfliktusoknak az európai
civilizáció szempontjából való hosszabb történeti távra kitekintő elemzésére vállalkozik. A korábbi történetfilozófiai megközelítések közül főleg Spengler és
Toynbee, a jelenkori kutatók közül elsősorban Huntington fejtegetéseire támaszkodva Európa és a Nyugat túlélési lehetőségeit vizsgálja az előadó.
Előadó: Dr. Molnár Máté



Hogyan készülnek a "mentes" élelmiszerek?
A koffein-, laktóz-, glutén- és alkoholmentes élelmiszerek világa valamint a sütött termékek akrilamid-tartalmának problémája.
Az előadásban szó esik a környezetünkbe kikerülő, illetve az élelmiszereinkben található kémiai és fizikai jellegű mikroszennyezőkről, azok
terjedése termodinamikai törvényszerűségeiről. Az allergiás és intoleráns egyéneknek szánt „mentes” élelmiszerek összetevői között
találni lehet makro-, mezo- és mikro-összetevőket is. Néhány szóban ismertetem néhány mentes termék (koffeinmentes kávé,
alkoholmentes sör, gluténmentes készítmények, laktózmentes tejipari készítmények stb.) előállítási technológiáját és a termékek analitikai
ellenőrzési lehetőségeit.
Végezetül szeretnék rávilágítani arra, hogy a „mentes” jelző sohasem jelentheti azt, hogy a szóban forgó termékben egyáltalán nem
mutatható ki a mentesség tárgyát képező anyag.
Előadó: Dr. Szigeti Tamás János - üzletfejlesztési igazgató, WESSLING Hungary Kft.

Táplálkozás, egészség 

Miből készül, hogyan készül? Bemutatkozik a Mirelit Mirsa
Ismerd meg a fagyasztott élelmiszerek készítésének teljes folyamatát. Miből és
hogyan készül, amig az asztalunkra elkerül az élelmiszer.
Előadó: Dr. Dr. Losó József, Mirsa



EMBERI JÁTSZMÁK, ÁLLATI VITÁK
Vannak -e konfliktusok az állatvilágban, különös tekintettel háziállataink
nyugodtnak látszó életére? Persze, hogy vannak és be is mutatunk egy-két
példát. Lehet -e kedvenceinket mediálni? Kutassuk együtt.
Előadók: Dr. Kiss Károly, dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla, Csanaky Eszter

Pályázd meg álmaid állását!
Itt részt vehetsz egy próbainterjún, és hasznos tanácsokat kaphatsz az állásinterjúra való felkészüléshez!
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT! Gyere el a 14-17 óra között a 205-ös terembe, foglalj interjú időpontot, és válaszd ki
álmaid állását! Majd próbáld ki magad egy próbainterjún akár gazdasági, műszaki vagy informatikai területen
tanulsz!
Előadó: Tóthné Téglás Tünde

Vállalkozz! Legyél sikeres vállalkozó!
A sikeresség egyik kulcsa a vállalkozói kompetencia szintje. Ez a kezdeményezőképesség, a felelősségvállalás, a sikervágy és az azért
tenni akarás és tudás, a kockázatvállalás, a kiválóságra törekvés, a kreativitás képességek együttese, amely kiegészül a vezetői
készségekkel: ki-ki hogyan tud befolyásolni másokat abban, hogy közösen értékeket állítsanak elő. A szakmai képességeket tanulással
lehet megszerezni, a vezetői - és a vállalkozási adottságokat pedig fejleszteni lehet. Aki a programunkon részt vesz, annak felmérjük
vállalkozási hajlandóságát és készségeit, illetve javaslatokat adunk, hogy milyen irányokban lenne érdemes tovább fejlesztenie magát.
Előadók: Dr. Kárpáti - Daróczi Judit, Dr. Karlovitz János Tibor



A biztonságtudatosság, avagy a leggyengébb lánccszem a gyakorlatban
Napjainkban az informatikai eszközök mindennapjaink részeivé lettek. Először meghódították a munkahelyünket, 
majd egyre inkább a privát életünk részeivé is váltak. Mint tudjuk 100%-os biztonság nincs, így ezen eszközök 
biztonsága sem lehet teljes, de vajon mit és miért teszünk - ha egyáltalán teszünk - azért, hogy adataink, s így 
mindennapi életünk részei biztonságban legyenek. Ez az előadás azt vizsgálja, hogy hogyan és miért akarjuk 
biztonságban tudni az adatainkat, privát és vállalati életünket és hogyan lehetnénk motiváltak arra, hogy 
biztonságosabban használjuk informatikai eszközeinket.
Előadó: Fehér-Polgár Pál 

Mennyit ér az adat, avagy a kiberbűnözés gazdasági hatásai
Tudatában vagyunk-e annak, hogy mennyit érnek adataink? Miért féltjük jobban a pénztárcánkat,
mint a személyes adatainkat? Az előadás célja, hogy felhívja a figyelmet adataink értékére és fontos
szerepére az online térben. Különféle adatlopási és visszaélési esetek kerülnek bemutatásra, illetve
az ellenük való védekezési módok.
Előadó: Sándor Barnabás

Fiatal kutatók előadása
A Karunkon folyó hallgatói kutatások eredményeiről, aktuális
projektekről, és a diákok által tapasztalt kutatási élményekről értesülhet
az eseményre látogató.
Programfelelős: Dr. habil. Lazányi Kornélia



Interkulturális kavalkád
A nem néha igen, a fehér meg néhol fekete... De hol? Hogyan? Mikor? Derítsd
ki, és ismerkedj meg a kultúrák sokszínűségével a Kutatók Éjszakáján!
Utazzatok végig az országspecifikus állomásokon, és eközben
kulturális különbségekkel ismerkedhettek meg. Kavalkádra fel!
Szilágyi Bettina, Vass András, Ferenczy Anna, Törkenczi Aliz

Idea Challenge középsikolai kreatív verseny döntője
Középiskolások számára meghirdetett kreatív verseny döntője, melybe a legjobb csapatok 
prezentációját láthatja az ide látogató
A verseny témája: Éljünk együtt a robotokkal?!



A gumiabroncsok világa játékosan - vár a Continental stand! 
Érdekel miként közlekedhetsz az utakon nagyobb biztonsággal? Kíváncsi vagy, hogy mi a kapcsolat a pitypang és a 
gumiabroncs között? Gyere el az Óbudai Egyetemre és próbáld meg kilyukasztani a kilyukaszthatatlan 
gumiabroncsot:)
Continental Hungaria Kft.

A Fenntartható kreativitás és a versenyautó szimulátor
Ha szeretnéd az újrahasznosított gumiabroncsból készült F1-es versenyautót tesztelni, 
akkor gyere el az Óbudai Egyetemre és ismerd meg csapatunkat!
Csatlakozz Te is a programhoz és legyél környezettudatosan kreatív! :)
Envicash S.R.O.

Biztonság, közlekedés, mobilitás
Rendőrakadémia: Hogyan legyél biztonságban? 
A kerületi rendőrkapitányság játékos formában tanít meg arra, hogyan legyél 
biztonságban, mit kel tenni a közbiztonság javítása érdekében. Ezen felül 
megismerheted a rendőri pálya szépségeit, kulissza titkait. 
Füredi Kitti, 8. kerületi Rendőrkapitányság .



Reklámfaloda
Ha kíváncsi vagy mit is jelent a vakteszt és letesztelnéd érzékszerveid, akkor gyere és csatlakozz a
programhoz!
Érdekes versenyekkel és díjnyertes reklámok vetítésével várom az érdeklődőket.
Ragadd meg az alkalmat és kóstold meg a marketing ízét :)
Saáry Réka

Szabadulószoba egy kis szakmai fűszerrel!
Ha szereted a szabadulószobát, szeretsz játszani és egyben letesztelni mennyire vagy olvasott, akkor itt
helyed a Szakcikkes szabadulószoba játékban , ahol cikkrészletekből kell végül egy általános érvényű
idézetet kirakni, melynek eredményeként az összes "ajtó" feltárul.
Várunk Téged is egy interaktív játékra:)
Dr. Kelemen-Erdős Anikó

Marketing és reklám, ahogy még 
nem kóstoltad 



Arcfestés
A foglalkozás során megmutatjuk, hogy egyszerű technikákkal, kevés alapanyagból is tudunk 
újat, kreatívat és mutatósat létrehozni. Mi adjuk a kellékeket, te hozd az alkotási vágyad!
Aki pedig szereti a varázslatot, az arcfestés során kedvenc mesehősei, kabalái bőrébe bújhat 


Igazi szerepjáték, ahol a kacagás és jó hangulat garantált!
Szatmári Rozália

Kézműves foglalkozás
Szeretettel várunk minden alkotni, kikapcsolódni vágyót az Óbudai Egyetem Keleti Károly Karára!
A foglalkozás során megmutatjuk, hogy egyszerű technikákkal, kevés alapanyagból is tudunk új és
klassz dolgokat létrehozni.
Mi adjuk a kellékeket, te hozd az alkotási vágyadat!
Szűcs Diána

Gyerek és családi programok



Kispályás foci, célbarúgó verseny
Ha szereted rúgni a bőrt és szívesen megmutatnád mennyire jól tudsz focizni, akkor gyere és 
játssz velünk!
Akár csapatok is jöhetnek és kihívhatják egymást egy izgalmas mérkőzésre!
Hönig László

Barlangászati bemutató
Gyere és próbáld ki a barlangászatot!
A barlangász sportcsoport előadása, élménybeszámolója kötetlenül ad betekintést a barlangászat
világába!
Hönig László

Sportudvar - programok, versenyek 

Asztalitenisz verseny, kosárlabda dobóverseny
Ha szeretsz asztaliteniszezni és kosarazni, szívesen játszol egy mérkőzést a palánk előtt, 
akkor gyere és csatlakozz hozzánk az Óbudai Egyetemen a Keleti Károly Gazdasági Karon!
Hönig László 


