Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 24.
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CNC SHOW

VIRTUÁLIS HEGESZTÉS

MEKKORA ÉS MI VAN BELÜL?

Bemutatásra kerül a CNC technológia (CAD/CAMtervezés– programozás-gyártás). Az érdeklődők
számára világossá válhat: hogyan lesz a programból
termék a számjegyvezérlésű gépek segítségével.
Próbáld ki a hegesztő szimulátort! A 3D virtuális
valóságot alkalmazó szimulátorral kipróbálható a
hegesztés több változata (veszély nélkül).
Korszerű mérések és anyagvizsgálatok. Az érdeklődő,
szakember segítségével maga is meghatározhatja pl.
egy pénzérme anyagának összetételét.

bemutató

http://www.munkacsyszki.hu/szej/cnc.jpg

szakmakipróbáló

http://www.munkacsyszki.hu/szej/vheg.jpg

interaktív

www.munkacsyszki.hu/szej/meres.jpg
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TESZTPÁLYA

BENZIN HELYETT LEVEGŐ
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KERÉKCSERE

7.

MECHATRONIKA FELSŐFOKON

8.

MECHATRONIKA

9.

10.

AUTÓÉPÍTÉS

LÓERŐK TALÁLKOZÓJA

Alternatív és kombinált, valamint az autonóm
járművek építendő tesztpályájáról, Dr. Háry András
Autóipari Próbapálya Zala Kft. vezetőjének előadása.
PNEUMOBIL bemutató - főiskolásokkal közös projekt
- a sűrített levegővel hajtott autó bemutatása.
Választ kaphat az érdeklődő arra a kérdésre: hogyan
hajthatja meg a levegő a jármű kerekeit?
Cserélj kereket időre (mint a Forma 1-ben)! Valós
körülmények között, időre kell kereket cserélni egy
gépkocsin (természetesen szakember felügyeletével).
A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Mechatronikai
képzésének bemutatója az iskolánkban végzett közös
projektekről.
Robotszerelő kerestetik - Az érdeklődő
építheti/irányíthatja/programozhatja a
rendelkezésre álló robotokat.
"Házilag" készült gépjárművek bemutatása.
Mindenkit érdekel a járműépítés. Tanulóink és szüleik
által konstruált és épített "csodákat" láthattok itt.
Oldtimer autók bemutatkozása. A zalaegerszegi
"autógyűjtők" mutatják be felújított, régi
gépjárműveiket.

11.

A ROBOT ÉS ÉN

A ROBOTIKA szakkörünk munkájába kapcsolódhat be
az érdeklődő. Vedd át a parancsnokságot a robotok
felett. Irányítsd, programozd őket - a szakkörösök
segítenek.

12.

RENDŐR A MOTORON

Rendőrmotor bemutató. (Ismerkedés a rendőrség
munkájával, technikai felszereltségével.) Kérdezhetsz
a rendőröktől.

bemutató

http://www.munkacsyszki.hu/szej/tesztpalya.jpg

interaktív

http://www.munkacsyszki.hu/szej/pneuauto.jpg

szakmakipróbáló

http://www.munkacsyszki.hu/szej/kcsere.jpg

bemutató

http://www.munkacsyszki.hu/szej/kamion.jpg

szakmakipróbáló

http://www.munkacsyszki.hu/szej/mecha.jpg

bemutató

http://www.munkacsyszki.hu/szej/epitettjmu.jpg

bemutató

http://www.munkacsyszki.hu/szej/oldtimer.jpg

szakmakipróbáló

http://www.munkacsyszki.hu/szej/enrobot.jpg

bemutató

http://www.munkacsyszki.hu/szej/rmotor.jpg
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ELEKTRONPÁLYA ÉPÍTÉS

14.

FÉKEZZ!

15.

A KÖRMÖDRE NÉZÜNK!

16.

GEDEON BÁCSI UNOKÁI

17.

DIVATBEMUTATÓ

18.

19.

KATONADOLOG

ÖRDÖGLAKATOS

Miért világít? Miért villog? Egyszerű, érdekes
áramköröket állíthatsz össze. Megismerkedhetsz az
autóvillamossággal (berendezéseivel, eszközeivel).

interaktív

www.munkacsyszki.hu/szej/autovill.jpg

interaktív

http://www.munkacsyszki.hu/szej/autotanm.jpg

interaktív

http://www.munkacsyszki.hu/szej/mukorom.jpg

szakmakipróbáló

http://www.munkacsyszki.hu/szej/fodr.jpg

Iskolánk női szabó tanulóinak terveiből készített
ruhák bemutatása. A legújabb 2017-es "ÖKO"
kollekciót is láthatod.

bemutató

http://www.munkacsyszki.hu/szej/divatb.jpg

A Katonai alapismeretek fakultációnk bemutatója.
(Mi is történik, ha elhúzod a "ravaszt"? Ismerkedés a
fegyverekkel - szedd szét, vizsgáld meg, szereld
össze!)

interaktív

http://www.munkacsyszki.hu/szej/katona.jpg

szakmakipróbáló

http://www.munkacsyszki.hu/szej/ordoglakat.jpg

Ismerkedés az autószerelő műhelyünkkel. (fékpad,
autódiagnosztika) Választ kaphatsz arra, hogy milyen
eszközök, műszerek találhatók egy jól felszerelt
autószerelő műhelyben.
Műkörömépítés bemutató szakemberek segítésével.
A műkörömépítés különböző technikáival
ismerkedhetsz! Kipróbálhatod!
„Kamaszodó fodrászkodó”: Az érdeklődő
kipróbálhatja fodrász-képességeit gyakorló bábukon.
Láthat mesterfodrászok általi bemutatót, igény és
szülői engedély esetén, elkészítik a frizuráját.

Többet ésszel, mint kézzel! Készíts ördöglakatot, amit
konyítani sem könnyű! Hazaviheted az általad
készített munkadarabot, lakatot!

20.

DIVATOLÓ (STYLIST)

Szeretnéd egyéni stílusod kialakítani? – Segítünk!”
Testi adottságainkat, lelki hozzáállásunkat és
mindennapjainkból eredő igényeinket éppúgy
ismernünk kell, mint a hozzánk illő színeket és
formákat. Önismerettel mindenki beletanulhat abba,
amilyen ruhában és színekben mutathatja meg
legvonzóbb és legelőnyösebb oldalát.

interaktív

http://www.munkacsyszki.hu/szej/divatolo.jpg

PROGRAMJAINK TÁMOGATÓI

AUTÓIPARI PRÓBAPÁLYA
ZALA KFT.

MAGYAR HONVÉDSÉG
VESZPRÉMI EGYETEM

ZALAEGERSZEGI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

AZ OLD TIMER AUTÓK TULAJDONOSAI

