(Menj fel az emeletre!)

LÁTOGATÓI HASZNOS
INFORMÁCIÓK
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A KIÁLLÍTÁS AZ ÉRVÉNYES JÁRVÁNYÜGYI
SZABÁLYOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN
LÁTOGATHATÓ.
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600
feltaláló

150
digitális tartalom

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
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ENERGIA, IPAR
12. Forgasd meg a Segner-kereket!
13. Bánya - hogy kerül egy magyar geológus
a Varázsfuvolába?
14. Világítás Magyarországon
15. Atomkor és a magyarok!
16. A jövő lehetséges energiái

INFOKOMMUNIKÁCIÓ
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AGRÁR

A javasolt látogatói útvonal
a galérián (A tér tudománya )

A HELY SZELLEME

22

24. Tudományos arcképcsarnok

25. Mezőgazdasági erőgép: a lokomobil
26. Talajtól a műholdig - a precíziós gazdaság világa
27. A vertikális mezőgazdaság jelentősége
28. A malomipar fővárosa.

17. Kempelen Farkas beszélőgépe
18. A fényképezés magyar úttörői
19. A pennától a golyóstollig - az íróeszközök fejlődése
20. Irány a TV és rádió stúdió!
21. Magyarok a számítástechnikában
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Lépcső

Ruhatár

Pénztár

Lift

Mosdó

Pelenkázó

Információ

Pihenőtér

/ tárgykölcsönzés
/ vasúti pecsételés

1. Weiss Manfréd betegszállító
2. Műhelytitkok. Vajon ki a „dízelpápa”?
3. "Vezesd" a világhírű Ikarus buszt!
4. Designstúdió – a magyar jármű-formatervezés sikerei
5. A közlekedési hálózatok fejlődése
6. A jövő múltja és a jövő közlekedése
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(Menj fel az emeletre!)

200 múzeumi
és egyéb műtárgy
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6000 m2
kiállítási tér

MOBILITÁS
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22. Ganz Ábrahám és munkásságának hatása
23. Széchenyi a reformkor "influenszere" – vetítés

Kedves Látogatónk!
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Kérjük, hogy látogatásod során tartsd be az alábbi szabályokat:
- A belépőjegy egyszeri belépésre jogosít, azonban, ha elfáradtál
és felfrissülnél, jelezd a be- és kiléptetési pontokon kilépési
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szándékodat kollégáinknak, akiktől kapsz egy kilépő karszalagot
vagy kilépőkártyát, amivel maximum 1 óra időtartamra elhagyha-
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tod a kiállítás területét.
- 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. Javasoljuk, hogy használj un. tornazsákot (pl. un. gym bag-et),
és pakold bele a kiállításra nélkülözhetetlen dolgaidat!
- Karon átvetett vagy felöltött, de nedves kabátban a kiállítás nem
látogatható.
kamerával őrzött!
- A kiállítás területén korlátozottan lehetséges étel és ital fogyasztása (kulacs, csoki/müzliszelet, alma, banán, stb.). A kiállítás
területén vízvételi pontok vannak (vízgép/csap).
- 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 csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt terheli a felelősség

ORVOSLÁS
7. Kis magyar járványtörténet, és az anyák megmentője
8. Világhírű magyar gyógyszerek
9. Belelátni az emberi testbe – próbáld ki a laparoszkópot!
10. Agyjátékok
11. Pszichológiai pihenőtér

35

30

A javasolt látogatói útvonal a földszinten
(Energia ,ipar ) folytatódik!
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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

A TÉR TUDOMÁNYA

- Ha bármilyen kérdésed van, keress bennünket! Telefonszámunk:

29. Matematikai pihenőtér - teszteld a tudásod
30. A gravitációs hullámok nyomában

36 70 510 8100, info@millenaris.hu

31. Felszálláshoz felkészülni - magyarok a repülés történetében

hasznos információkért weboldalunkat: almokalmodoi.hu

Az Álmok Álmodói 20 kiállítás páratlan értékeket őriz, kérjük,
segítsd megóvásukat. Köszönjük, hogy együttműködsz velünk
ebben!

32. Irány az űrbázis, mérd meg a Föld-Hold távolságát!
33. Nézz körül a Marson! (virtuális valóság tartalom)
34. Vess egy pillantást a Holdbázisról a Földre - Dómvetítés
35. Égen-földön magyarok
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Lépcső

Lift

Pihenőtér

