
földszint: 
18.00-22.00-ig Fábián Tamás Alapítvány Ásványkiállítását 
lehet megnézni és kapcsolódó játékokat kipróbálni. 

aulában: 
16.00-20.00-ig ContiTech Rubber Industrial Kft. 
Interaktív bemutatóban megismerhetik a gumi 
tulajdonságait, az olajkitermeléshez használt tömlőket és  
a hulladékszobrászatot.
18.00-20.00-ig Agóra Gyermekkuckó-Játszva kutass 
a múltban! Vidám, tudományos, bibliofil „kirándulás”.
22.00-kor A Látvány laboratórium munkatársai 
a Fizika Látványszínház néhány egyedülálló 
kísérletét mutatják be. 

a földszinten a kamarateremben:
18.00 Információbiztonsági bemutató. -Dr. Németh Zoltán 
A résztvevők az etikus hackelés világába kapnak betekintést.
19.00 Hasznos állampolgári ismeretek a személyes adatok 
védelméről.- Dr Alexin Zoltán
Az adatvédelemmel kapcsolatos mindennapi, illetve 
az orvosi információinkkal kapcsolatos állampolgári isme-
retekről adunk tájékoztatást. 
20.00 Inspiráló informatikusok -Dr. Havasi Ferenc
Nagy kaliberű informatikusok néhány inspiráló gondolata, 
élethez való hozzáállása; pl. Neumann János, Steve Jobs, 
Bojár Gábor (Graphisoft), Halácsi Péter (Prezi).

pavilon: SZTE Kémiai Intézetének látványos bemutója.

i. emeleten: 
17.00-20.00-ig Sakkszimultán a Maróczy S. E. fiatal tehet-
ségeivel. Jelentkezni a helyszínen lehet: hasznos/értékes 
jutalmak az első 25 nevezőt várjuk játékra! 
17.00-21.00-ig Lego-fejlesztő játszóház.
18.00-21.00-ig Modern technológiák karnyújtásnyira. Az in-
formatika vívmányaival megmutatjuk, hogy hogyan lehet 
érdekes és innovatív megoldásokat alkotni akár otthon is.
18.00-20.00-ig a Játéksziget ingyenesen látogatható!

ii. emelet látványlabor 
18.00-19.00-20.00 Legyél Te is demonstrátor! Ifjú 7.-8. 
osztályos tudósjelöltek kísérletbemutatója tekinthető meg. 

ii. emelet informatórium: 
16.00-17.00-ig screenwall demo 
Ismerje meg az Agóra egyedülálló kivetítő rendszerét,  
azt a 14 X 4 méteres óriásképernyőt, ami az igazán 
nagyszabású tervek megjelenítésére alkalmas!  
A prezentációs technika újabb dimenziója.
17.00-21.00-ig Nevelés tudományi Intézet kísérlet-
bemu tatói és interaktív feladatai várják a látogatókat.

18.00-20.00-ig Ördögh Zoltán retro mobiltelefon gyűjtő 
interaktív bemutatót tart.

informatika történeti kiállí tás

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
Informatika Történeti Kiállításában a Kutatók Éjsza-
káján a robotoké a főszerep. 
 Az október végéig látogatható „MI és a Robot” 
című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan Képes 
Gábor, az NJSZT főmunkatársa, a kiállítás rendezője 
tart szakmai tárlatvezetéssel egybekötött előadást  
a Robotika történetéről, a kiállításon pedig a vonalkö-
vető robotok világáról és a tárlaton is látható Khepera 
III robotról Dr. Szépe Tamással, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Műszaki Informatika Tanszék adjunk-
tusával beszélgetünk. 
19.00-21.00-ig Robotika előadás. 
20.00 A vonalkövetés világa.  
A Kutatók Éjszakáján az állandó kiállítás – a világ egyik 
leggazdagabb és legnagyobb informatikatörténeti 
kiállítása – rendhagyó tárlatvezetéseken tekinthető 
meg: 18.30-tól, 19.30-tól, 20.30-tól és 21.30-tól.

iii. emeleten: 
17.00-20.00-ig A Láthatatlan kiállítás 20 perces 
turnusokban a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei 
Egyesülete irányításával látogatható.

tetőtér: 
20.00-22.00-ig Jó idő esetén a csillagászati megfi-
gyelések

Belépés díjtalan!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt !

Kutatók éjszakája
   a Szent-Györgyi Albert 

Agórában
2017. szeptember 29-én péntek 17.00-23.00-ig
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