
SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA  

2018. április 13. (péntek) 18:00-22:00 

Szakmacsoport/ 

ágazat 

Program megnevezése Program leírása Helyszín Időpont 

Gépészet, autószerelő Ismerd meg az autódat! – 

fékszerkezet, lengéscsillapító 

vizsgálat, ABS működése, 

kerékcsere 

Az autóval időben és biztonságosan kell megállni. Bemutatjuk, hogyan 

mérik meg az autók fékjeinek hatásosságát görgős fékerőmérővel, hogyan 

ellenőrizhetők a lengéscsillapítók, hogyan működik az ABS, "nyárigumi" és 

"téligumi" gumicsere. Kipróbálhatod a kerék kiegyensúlyozás műveletét, 

megismerheted a gumiszerelés és centírozás folyamatát. „Lennél e forma 1-

es szerelő?", mennyi idő alatt cseréled le a kerekeket hagyományos módon? 

autószerelő 

tanműhely 

folyamatos 

Gépészet, autószerelő Milyen a személygépkocsid 

műszaki állapota? Nálunk 

megtudhatod! - akkumulátor, 

mérések, villamos kapcsolások 

elkészítése 

A program keretében az akkumulátor kerül a középpontba, állapotának 

felmérése, kapacitás-, áramfelvétel- illetve savsűrűség mérés. 

Kiegészítésként hűtőfolyadék, fékfolyadék, sav elektrolit minősítése, 

fényszóró beállítása, környezetvédelmi mérés. Adott villamos kapcsolási 

rajzok segítségével egyszerű kapcsolások elkészítése villamos oktatópadon. 

diagnosztika 

tanműhely 

folyamatos 

Gépészet, autószerelő Szeretnél traktort vezetni? Nálunk 

megteheted! - éjszakai 

traktorvezetés az iskola udvarán 

Láttál már munkavégzés közben a valóságban működő traktor és munkagép 

kapcsolatot? Ezen az éjszakán egy munkafolyamatot láthatnak az 

érdeklődők, majd biztonságos keretek között bárki kipróbálhatja milyen is 

egy traktorban ülni/vezetni. Éjszakai traktorvezetés oktató felügyelete 

mellett, permetezőgép működtetése közben. 

belső udvar folyamatos 

Kárpitos Próbáld ki Te is kézügyességedet, 

kreativitásodat a kárpitos 

műhelyben! - ADA Hungária 

Bútorgyár Kft. interaktív 

bemutató 

Varrási műveletek, gépi hímzés, kéziszerszámok bemutatása, hagyományos 

és modern kárpitozás. Ismerd meg a szakma alapfogásait! Kreativitásodat 

felhasználva készíts magadnak maradandó emléket a kárpitos műhelyben!  

Ismerd meg a körmendi ADA Hungária Bútorgyár Kft. tevékenységét, a 

benne rejlő lehetőségeket! 

kárpitos 

tanműhely 

folyamatos 

Asztalos A fa szépsége nélkül kopár lenne 

a világ – famegmunkálás, 

pirografálás, intarzia 

Megmutathatod, hogy tudsz fűrészelni, gyalulni, milyen ügyesen szegezel, 

milyen gyorsan tudsz meghatározott számú csavart behajtani akkus 

csavarbehajtóval. Időre megy és a jutalom sem marad el. Elektromos 

faégető szerszámmal sokféle módon lehet díszítéseket készíteni. Gyere el, 

próbáld ki a pirografálást! Tudod mi az intarzia? Van elképzelésed arról, 

hogyan készül a sakktábla? Itt megtudhatod, sőt egy intarziás könyvjelző 

elkészítése során ki is próbálhatod a megszerzett tudást 

asztalos 

tanműhely 

folyamatos 



Szakmacsoport/ 

ágazat 

Program megnevezése Program leírása Helyszín Időpont 

Kereskedelem, 

marketing, logisztika, 

ügyvitel 

A kereskedelem-marketing 

szakmacsoport játékos feladatai – 

reklámozz, kóstolj, csomagolj, 

szervezz, játssz! 

Kóstold meg, próbáld ki, légy kreatív - élelmiszerek (üdítők, csokoládék, 

fűszerek) felismerése bekötött szemmel és zsíroskenyér művészi alkotások 

versenye. Különböző termékek ötletes díszcsomagolása, eladási technikák. 

Játékos feladatok: tesztverseny, activity, szituációs játékok, 

kommunikációs feladatok, fuvarszervezés, notesz, névjegykártya, 

levélpapír és kulcstartó készítés. Gazdálkodj okosan! 

taniroda, 

kereskedelmi 

kabinet 

folyamatos 

Gyógyszerkészítmény

-gyártó 

Ismerd meg a 

gyógyszerkészítmény-gyártó és 

vegyész szakmák szépségeit! – 

interaktív programok 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. interaktív bemutatója színes programokkal: 

filmvetítés, vegyészek virágoskertje, C-vitamin tabletta aszkorbinsav 

tartalmának meghatározása, vizsgálatok mikroszkóppal – kristályok világa, 

csokoládékúp készítés, interaktív játékok (barangolás a gyógyszergyárban) 

kémialabor 18:00-19:00 

20:30-21:30 

Kísérő program Irány a farm! - Biobirtok 

meglátogatása 

Szentgyörgyvölgyön 

Kísérőrendezvényként az általános iskolás 1-6. osztályos diákoknak rövid 

kirándulás, pályaorientáció keretében bemutatunk egy farmot. Itt 

növénytermesztés és állattartás folyik nagyüzemi keretek között. A modern 

eszközpark nemcsak megtekinthető, hanem a mezőgazdasági gépeket ki is 

lehet próbálni. Feltétlenül ajánljuk a mezőgazdaság, valamint a gépészet 

iránt érdeklődő kisiskolásoknak. 

Szentgyörgyv

ölgy 

18:00-19:30 

Kísérő program Vállalkozások, akik éjszakára is 

kinyitják kapuikat – Lorry GM 

Kft., FERROSÜT Sütő- és 

Édesipari Kft., Körmend Fruit’16 

Kft. 

Ismerjük meg közösen a városban működő vállalkozásokat! Útunk során 

három üzem munkájába nyerünk bepillantást. A kenyérgyárban 

megismerhetjük mindennapi kenyerünk történetét. Körmend Fruit’16 Kft. a 

zöldségek és gyümölcsök logisztikájának folyamatába kalauzol el 

bennünket. A Lorry GM Kft.-nél beülhetünk a kamionba, ismerkedhetünk a 

fuvarszervezéssel, valamint a kamionmentéssel egyaránt. 

Körmend 20:00-21:30 

 


