
  

 

 

 

MISKOLCI HELYSZÍNÜNK 
Jelige: “VR the Champions” 

 

16:30-16:50 – Miskolci Mazsorett Sportegyesület ünnepélyes 
megnyitója (udvar) 

Idén világbajnoki címet nyert ifjú büszkeségeink színes 
előadása, fellép mindenki kedvence, Alpha1 ebot is  

 

16:00-21:00 BELSŐ UDVAR, folyamatosan 

 Superfood Bar – kóstolással egybekötött ökotudatossági 
tájékoztató, szemléletformálás fenntarthatóság és 
újrahasznosítás témakörben, kérdőív kitöltés és verseny 

 LEGO sátor – a Polimerek bűvkörében: TK Polimer 
projektbemutató a LEGO HUNGARY KFT. támogatásával, 
versennyel és LEGO nyereményekkel 

 Elektronikai craftsátor: Digitális dobókocka áramkör 
készítése saját kezűleg, forrasztással! A készített kockát 
haza is lehet vinni  

 Miskolctapolca madártávlatból – óránként induló élő, 
kivetített drónos kalandozás DJI Phantom 4 RTK-val 

 Társas-sátor: lépj szintet!  
Célunk: felhívni a figyelmet az együttműködés és a kreatív 
gondolkodás fontosságára, nem csak a kutatómunkában 

 

18:00-19:00 VENDÉGÜNK: JÁNOSIK GERGŐ YOUTUBER 

Jánosik Gergő miskolci youtuber, a Tutti Juice kiötlője, akivel 
szervezett program keretében lehet találkozni, amibe - a 
résztvevő érdeklődők létszámának függvényében – fotózás és 
dedikálás, és egy kis beszélgetés is beletartozik, mégpedig 
többek között a tudatos online gaming jegyében. 

 

16:00-21:00 ÉPÜLET 

folyamatosan, változó ütemben 

 Az anyagok kalandjai - anyagvizsgálati labor látogatása 
(25 perc/csoport) komplex laborprogram 

 Colorful Physics – anyagfejlesztési labor látogatása (45 
perc/csoport) – kalandos és nagyon színes kísérletek 
bemutatása: „colorful physics” jeligére 

 



  

 Robotvilág: újra megtekinthetőek 2021 sztárjai, 
robotjainak (Pepper, CruzR és társaik) újra ellátják a 
vendégek baját   (egészségügyi robotika), valamint a 3D 
scannelés jelenébe is betekinthetnek látogatóink (Lidar és 
társai) 

 VR/AR termek 1. – mire képes a Hololens 2 és az Oculus 
Quest 2? 

 VR/AR termek 2. Vendégünk a HC Gaming Kft. 
 VR/AR termek 3. – Harry Potter újra száguld! 
 Autószimulátor – száguldj! Vendégünk a Nextent Kft. 
 Nem csak … BOOMEREKNEK: Régi PC-k és 

telekommunikációs eszközök (pl. tárcsás telefon) 
bemutatója, játék és verseny  

 PRINTROOM: a 3D nyomtatás jelene – kutatás és játék! 
Minden vendégünk 3D nyomtatással készült meglepetés 
ajándékot kap és részt vesz egy játékos kihíváson, ha 
kedve tartja (útvesztő kapszula!) 

 Ablak az egyetemre: virtuális kézfogás – a telefonoddal 
élő betekintést nyerhetsz a Miskolci Egyetemen zajló 
eseményekről! 

 

18:00-19:30 TK POLIMER SZAKMAI KEREKASZTAL 
BESZÉLGETÉS vetítése 

Kapcsoljuk Budapestet! – TK Polimer szakmai kerekasztal 
közvetítés: budapesti programunk követhető online stream 
segítségével, élőben  

 

18:30-21:15 Programspecifikus dinamikus FÉNYFESTÉS  

A program Gregovszki Gábor (a: Gabeetoo) fénymester 
irányításával, lelkes csapata keze nyomán valósul meg          
"VR the Champions" jeligére Kutatóintézetünk külső 
homlokzatán. 

 
CÍM: BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZET 3519 Miskolc, Iglói út 2. 

 

A programokról további információ és a regisztráció a www.kutatokejszakaja.hu 
oldalon érhető el. 

       

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A rendezvényen történő részvétellel a látogató elfogadja a 
rendezvényre vonatkozó szabályok betartását és minden további nyilatkozata nélkül elfogadja, hogy a 
rendezvény vendégeiről fotó, video- és hangfelvétel készülhet. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 
rendezvény biztonságos megvalósítása érdekében szükség esetén ideiglenes létszámkorlátozást vezessen be. 


