
 

 

               Rubik-kocka játékshow             
és 

amatőrbajnokság 

 

 
Örömmel tájékoztatom, hogy a Rubik-kocka feltalálásának 48. évfordulója 

alkalmából nagyszabású Rubik-kocka játékshowt és amatőrbajnokságot 

rendez 2022. június 11-én (szombaton) az Esély Központ a Malom bevásárlóközpontban 

Kecskeméten először.   

 

A világ legnépszerűbb kirakós logikai játékáról a Rubik-kockáról szóló programon a 

résztvevők izgalmas és különleges élményekben részesülhetnek. 

A versenyen jelenvevőket Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálója, játéktervező fogja 

köszönteni. A versenyprogram házigazdája Bernát Balázs Rubik-kocka magyar bajnok lesz. 

A játékshowt megnyitja dr. Rab Árpád, egyetemi docens, információs társadalom-és 

trendkutató, kulturális antropológus.  

 

Az érdeklődők megismerhetik a híres bűvös kocka több típusát, valamint kirakásának 

technikáját. és algoritmusát.  A programon meglepetésvendégek (színészek, művészek és 

közszereplők) lépnek fel és próbálják kirakni a háromdimenziós mechanikus logikai játékot. 

A helyszínen grafikus és festőművész élőben fog alkotni, amelyet a Rubik-kocka inspirál. 

Egy neves cukrász fogja készíteni a meglepetés édesség-kompozíciót a Rubik-kocka formájú 

és kinézetű tortát. Az olvasni szeretőknek elérhető és megvásárolható lesz Rubik Ernő 

népszerű „A mi kockánk” című könyve is a helyszínen.  

 

A játéknak indult, de az eltelt időben a dizájntól kezdve a matematikán át az agykutatásig az 

élet szinte minden területét befolyásoló konstrukció hazai feltalálásnak negyvennyolcadik 

évfordulóján nyílik meg a nagyszabású versenyprogram Kecskeméten.   

 

A helyi kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az elmúlt csaknem fél évszázadban 

megjelent világszerte méltán népszerű Rubik-kockát, valamint az Esély Központ logikus 

gondolkodást és problémamegoldó-képesség fejlesztést elősegítő programját, a Kocka Klubot, 

ahol a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlását célozta meg. 

 

 

 

 



 

 

 

Az Esély Központ most nagyszerű lehetőséget ajánl Önöknek, hogy pénzben, tárgyi 

eszközzel vagy termékkel támogassa, szponzorálja ezt a népszerű, egyedülálló 

programot, a Rubik-kocka játékshowt és amatőrbajnokságot.  

 

Önök a meghatározó gazdasági és iparági szerepük mellett társadalmi felelősségvállalási 

tevékenységgel is hozzájárulhatnak az értékteremtéshez, a társadalmi értékek megőrzéséhez. 

 

A térségben induló nagyszabású programúunkról az országos, regionális és helyi elektronikus, 

írott, valamint internetes sajtó munkatársainak is beszámolunk egy nagyszabású 

sajtótájékoztató keretében. 

 

Ennek során az Önök cégét szélesebb körben megismerheti a nyilvánosság, mint támogatót. 

 

Az Esély Központ részére juttatott támogatás nagyságának mértékéig cégük adókedvezmény 

érvényesítésére válik jogosulttá, amelyet az adományozó a 2022. évi adóalap 

kedvezményéhez vehet igénybe. 

 

Célunk olyan támogatók bevonása, amely elsősorban a társadalmi felelősségvállalási 

program (CSR) keretében tudja szponzorálni a Rubik-kocka játékshowt és 

amatőrbajnokságot. 

 

Támogatása esetén vállaljuk: 

- a Támogató kiemelt említését valamennyi kommunikációs helyzetben 

(sajtótájékoztatók, interjúk, sajtóközlemények, MTI Országos Sajtószolgálat, 

internetes közösségi felületek), 

- az eseményen a Támogató marketingeszközeinek (Roll-up banner plakát) kihelyezését, 

- meghívást a program közösségi eseményeire, találkozóira, 

- a Malom bevásárlóközpontban kialakított szolgáltató helyen a Támogató állandó 

megjelenítése 

- a vállalati profil és CSR tevékenység megjelenítése az Esély Központ Facebook 

oldalán, készülő honlapján, illetve a szervezet Médiaműhelyében készített valamennyi 

Podcast és YouTube műsorokban.  

 

Bízom benne, hogy egy személyes találkozás során részletesen beszámolhatunk a 

programunkról, és további lehetősége nyílik a térségben működő kis- és középvállalkozókkal, 

valamint a kulturális és civil kapcsolatépítésre is. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Kecskemét, 2022. május 11. 

 

                                                                                                                     Ralf  Robert  

                                      elnök 

 


