


 

ÁLMOK ÁLMODÓI 20
Világraszóló magyarok, világformáló találmányok 

A tudomány az ember nélkül csak rejtély. Hatalmas és apró, titokzatos 
és sokszor egészen hétköznapi. Körülvesz minket, alakítja világunkat, 
az emberiség különböző népeinek fantasztikus közös nevezője. Az 
Álmok Álmodói 20 kiállítás elkalauzol abba a lenyűgöző világba, ahol 
egy rejtély, kérdés vagy probléma közös ismeretté, tudománnyá válik, 
ahol az ember felfedez, megért, épít és alkot. 
A világ ma azért olyan, amilyen, mert azt mi, magyarok is formáltuk. 
Hozzájárultunk a világ fejlődéséhez, mert megvolt és megvan hozzá 
a tehetségünk, tudásunk. A kiállításon most te is felfedezhetsz, 
megismerhetsz, kipróbálhatsz olyan magyar találmányokat, amelyek 
a tudomány jelenbe vezető kanyargós útján igazi mérföldkövek voltak. 
Izgalmas, korszakalkotó eredményeket, fordulatos életutakat, csodás 
véletleneket mutatunk be, a képtelennek tűnő ötletek és váratlan 
felfedezések tárházát. Kiváló magyar tudósokat, akik nélkül ma más 
hely lenne a világ.
A kiállítás anyagát rövid, tudományos érdekességek, Tudáscseppek és 
magyar kutatókról szóló történetek, Tudósmesék színesítik, a digitális 
Tudástárban pedig gazdag háttéranyagot találsz. 
Töltsd le az appot! Az alkalmazáson keresztül játszható kvízzel még 
teljesebbé teheted az élményt. 

Lépj be a magyar csodák világába! 
Jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánunk!



 

MOBILITÁS
Válogatás a magyar mérnökök és formatervezők 
szenzációs eredményeinek kincsestárából.

A gyalogos közlekedéstől az önvezető autókig évszázados hosszú 
út vezetett, az utóbbi évtizedekben pedig őrületes sebességre 
gyorsuló fejlődés történt. A Mobilitás csomópont autószalonjába 
lépve négy- és kétkerekű klasszikus járműveket csodálhatsz 
meg. Műhelytitkok tárulnak fel előtted, bepillanthatsz a 
dizájnerek munkájába, és megismerheted a világhírű magyar 
mérnököket, tervezőket, akik e találmányok mögött állnak. 

BEJÁRAT 1.

1. Weiss Manfréd mentőautója
2. Műhelytitkok. Vajon ki volt a „dízelpápa?”
3. Vezesd a világhírű Ikarus buszt!

2.

3.

4.

5.

6.

4. Designstúdió – a magyar formatervezés sikerei
5. A közlekedési hálózatok fejlődése
6. A jövő múltja és a jövő közlekedése

ajánlott látogatói útvonal

akadálymentesített látogatói útvonal



 

ORVOSLÁS
A gyógyítás, az életminőség-javítás elkötelezett magyar 
tudósai, kutatói és életmentő találmányaik.

Az Orvoslás csomópont laboratóriumában elkötelezett gyógyítók 
világába érkezel. Életmentő találmányok, világhírű gyógyszerek, 
orvostechnikai fejlesztések közé. Magyar orvosok régmúlt 
évszázadaiba és a jelenkori gyógyítás szenzációs megoldásaiba 
pillanthatsz be. A betegségek gyógyításától a kiemelkedő 
sebészeti eredményeken és az agykutatáson át egészen a 
pszichológia világáig kalauzolunk el.

1.

2.

4.

3.

5.

1. Kis magyar járványtörténet, és az anyák megmentője
2. Milyen a magyar gyógyír?
3. Testünk titkai – próbáld ki a laparoszkópot!
4. Agyjátékok
5. Pszichológiai pihenőtér



 

ENERGIA, IPAR
Természeti erőkből kovácsolt, embertömegeket ellátó 
ipari innovációk, magyar feltalálóktól.

A népesség növekedése miatt egyre több eszközre és energiára 
lett szükség. Magyar kutatók kincseket, láthatatlan erőket 
találtak természeti képződményekben, vizekben, a föld mélyén 
és parányi atomokban. Leleményükkel az emberiség javára 
fordították ezeket az erőket, és találmányaikkal új korszakokat 
nyitottak. Az Energia, ipar csomópontban olyan magyar 
feltalálókat ismerhetsz meg, akik munkájukkal nemzedékek 
kényelméhez járultak hozzá.

3.

4.

5.

1.

2.

1. Hogy kerül egy magyar geológus a Varázsfuvolába?
2. Forgasd meg a Segner-kereket!
3. Egy villanykörte belülről
4. Marslakók és neutrínók a vezérlőteremben
5. A jövő energiája 



INFOKOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikáció mérföldkövei, magyar találmányok, 
amelyek áttörést hoztak életünkbe.

Ma már szinte semmi nem szab határt annak, hogy kapcsolatba 
léphessünk egymással. Ismereteink átadása és rögzítése mellett 
a megismerés izgalma, a szórakozás és a kapcsolattartás is 
velünk született, örömteli igényünk. Az Infokommunikáció 
csomópont stúdióiban világhírű magyar találmányokon keresztül 
ismerheted meg a nyomtatás, a képrögzítés, a telekommunikáció 
és a modern informatika vívmányait.

2.

3.

5.

1. Beszéltesd a beszélőgépet!
2. A szó elszáll… az írás fejlődése
3. Készítsd el a saját fotód!
4. Séta egy óriás számítógépben
5. Irány a Tv és rádió stúdió!

1.

4.



A HELY SZELLEME
Széchenyitől napjainkig – a tudomány és fejlődés motorjai.

A magyar tudósok és feltalálók mellett a kiállításon helyet kapnak 
az „innováció motorjai” is, a tudományok, a fejlődés elkötelezett 
hívei. A hely szelleme részen bemutatjuk továbbá a Millenáris 
helyszínéül szolgáló néhai Ganz-gyárak történetét és korszakos 
gyártmányait, valamint egykori tulajdonosát, a legendás feltalálót, 
Ganz Ábrahámot. Megismerheted az innovációmenedzsment 
jelenkori hazai intézményeit is, és megtudhatod, hogyan valósulnak 
meg napjainkban a magyar tudósok és másként gondolkodók álmai, 
és hogyan lesz ezekből az ötletekből közös kincs.

1. Széchenyi, az influenszer – vetítés
2. A Ganz gyár története – a hely szelleme

1.

2.

• Csaknem 600 feltaláló
• Közel 6000 m2 kiállítási tér
• 1,53 km hosszú látogatói útvonal
• Több mint 30 interakció
• Közel 200 különleges múzeumi és egyéb műtárgy 
        a pár grammostól a több tonnásig
• 150-nél is több digitális tartalom, illetve kijelző 

eszköz
• közel 6,5 órányi filmes, valamint vetített tartalom
• Csaknem 2500 fénykép
• Félszáznál több szakértő
• Több mint 70 együttműködő partner



AGRÁR
Korszakalkotó magyar mezőgazdasági találmányok 
a növekvő élelmiszerigények biztosítására.

Az élelmiszer megtermelése mindig komoly kihívások elé 
állította az embert, a mezőgazdaság fejlesztésén munkálkodó 
tudósok pedig már évszázadokkal ezelőtt elképesztő bravúrokat 
vittek véghez. Az Agrár csomópont látványos és tanulságos 
utazásra hív: világhírű magyar találmányokat ismerhetsz 
meg, amelyek hozzájárultak, hogy a hatalmasra növekedett 
népességet elegendő élelmiszerrel láthassuk el.

1.

1.

2.

3.

4. 5.

1. Tudományos arcképcsarnok
2. Mezőgazdasági gőzgép-monstrum: a Lokomobil
3. A precíziós mezőgazdaság titkai
4. Salátaszüret! Mi az a vertikális mezőgazdaság?
5. Hengerszék a malomipar központjában



A TÉR TUDOMÁNYA
A matematika csavaros megoldásaitól a fizikai 
törvényein át a hatalmas űr rejtélyei felé.

A tér tudománya csomópont a matematika világot és teret 
átformáló, lenyűgöző eredményeit, új földek felfedezését, 
a térből „elemelkedés”, a repülés, az űrkutatás és az űr 
végtelen csodáit ünnepli. Egyben „játszótér” is, ahol csavaros 
feladványok, bűvös játékok, optikai érdekességek várnak, és 
ahol zseniális magyar csillagászok, matematikusok, fizikusok, 
biológusok között ismerkedhetsz a „térrel”.

1. Találd meg az iskolád és teszteld 
     a tudásod matematikai játékokkal!
2. A fekete lyukak rejtélye
3. Ülj be a repülőbe!
4. Irány az űrbázis, mérd meg a hold távolságát!

5. Nézz körül a Marson! (virtuális valóság tartalom) 
    Hány kiló lennél ott?
6. Vess egy pillantást a Holdbázisról a Földre, 
     majd szüreteld le a paprikát!
7. Égen-földön magyarok

1.
2.

3.
4. 5. 6.

7.



 

LÁTOGATÓI HASZNOS  INFORMÁCIÓK 
A KIÁLLÍTÁS AZ ÉRVÉNYES JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOZÁSOKNAK 
MEGFELELŐEN LÁTOGATHATÓ.

A kiállítás nyitvatartása:

Hétfő-csütörtök: 08:30-17:30
Péntek: 08:30-19:00
Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00

Pénztárak zárása 1 órával a nyitvatartási idő vége előtt.
Online jegyvásárlás és időpontfoglalás : almokalmodoi.hu

Kedves Látogatóink!

Kérjük, hogy látogatásod során tartsd be az alábbi szabályokat: 
· Csomagot, bármilyen méretű hátizsákot, esernyőt és 30x40x20 cm-nél nagyobb méretű táskát nem lehet bevinni a 
kiállításra. 
· Háton semmilyen méretű táska nem viselhető a kiállításon, a kis méretű női hátitáskákat csak elől viselve vagy kézben 
lehet bevinni. 
· Karon átvetett-, vagy felöltött, de nedves kabátban a kiállítás nem látogatható. 
· A kiállítás területére babakocsival nem lehet belépni, de a babakocsik a megőrzőben elhelyezhetők a kiállítás látogatása 
alatt. 
· Felhívjuk figyelmedet, hogy minden vitrin és tárgy kamerával őrzött! 
· Tilos a kihelyezett kiállítási tárgyakra ráállni, ráülni! 
· Tilos a kihelyezett kiállítási tárgyakat, berendezési eszközöket összefirkálni, ráírni! 
· Tilos étel és ital fogyasztása a kiállítás teljes területén!
· A kiállítás területén fényképezőgép és videókamera használata megengedett. A felvételek kizárólag személyes célokra 
használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. 
· Kérjük, a kiállítóterekben ne zavard a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonodat halkítsd le és ne használd 
beszélgetésre. 
· Minden eszköz csak az útmutató betartásával használható! 
· A kiállítás teljes területén tilos a dohányzás! 
· A csoportvezetőt, kísérő tanárt illetve szülőt terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a látogatói 
szabályzatban foglaltakat. 
· Kérjük, bármilyen rendellenességet tapasztalsz, azt jelezd munkatársainknak! 

Javasoljuk, hogy indulás előtt minden alkalommal keresd fel hasznos információkért weboldalunkat: almokalmodoi.hu
Ha bármilyen kérdésed van, keress bennünket! Telefonszámunk: 36 70 510 8100, info@millenaris.hu

Az Álmok álmodói 20 kiállítás páratlan értékeket őriz, kérjük, segítsd megóvásukat, köszönjük, 
hogy együttműködsz velünk ebben!


