
 

  

 

 

SZEGEDI HELYSZÍNÜNK 
 

 

A Másodnyersanyag Osztály programjai: 

 

17:00; 19:00 – Tiszta vizet a pohárba!  

Max. csoportlétszám: 12 fő 

 

Rövid leírás: Hogyan mutathatók ki a vízben lévő 
komponensek? Gyere és próbáld ki! 

Az élethez minden szinten létfontosságú tiszta víz biztosítása a 
XXI. század egyik legnagyobb kihívása, és életminőségünk 
fenntarthatóságának egyik kulcskérdése. Alkalmazott 
kutatóként olyan eszközök kifejlesztésén dolgozunk, melyek 
erre a kihívásra próbálnak megoldást találni, és segítségükkel 
akár értékes fémeket is visszanyerhetünk. A program során az 
ehhez szükséges látványos kísérleti módszerekbe nyerhettek 
betekintést. 

 

17:00; 20:00 – ENNI VAGY NEM ENNI: avagy az 
élelmiszerromlást okozó mikróbák nyomában  

Max. csoportlétszám: 12 fő 

 

Rövid leírás: A mikrobák nyomába eredünk, hogy elejét vegyük 
az élelmiszer-pazarlásnak.  

Az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-pazarlás globális 
problémát jelent. Ennek egyik oka a túlvásárlás, másrészt, hogy 
magából az alapanyagokból vagy gyártási tevékenység lépései 
során olyan mikróbák kerülhetnek az élelmiszerbe, amely 
annak romlását, rosszabb esetben az emberek 
megbetegedését okozzák. Hogy ennek elejét vegyük, számos 
mikrobiológiai módszer áll rendelkezésre ezen mikróbák gyors 
beazonosítására, ami alapján gyors beavatkozást tehetünk a 
kezelésükre. Gyere és találd meg velünk a BAY forrását! 

 

Az Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály programja: 



 

  

18:00; 20:00 – „Olajfalók akcióban”  

Max. csoportlétszám: 12 fő 

 

Rövid leírás: Megismerkedés a szennyezett területek biológiai 
megtisztításával és az ehhez szükséges labormunkával. 

Gyakran látjuk a médiában, hogy milyen hatalmas 
környezetszennyezések történnek a világban, és ez mindössze a 
jéghegy csúcsa. Csak Magyarországon tízezres nagyságrendben 
van az ismert, felderített szennyezett területek száma! Ezek 
döntő többségét még a múlt századból örököltük, a 
megoldásuk azonban egyre sürgősebb. A környezetbe kerülő 
nehézfémek, szénhidrogének (üzemanyagok és kenőolajok), 
valamint klórozott szerves oldószerek következtében számos 
helyen fenyeget az ökológiai katasztrófa és magas az 
egészségügyi kockázat. 

Amennyiben kíváncsi vagy, hogy hogyan kezelhetőek a 
szennyezett területek és hogy hogyan lehet felhasználni 
baktériumokat azok megtisztítására, úgy nagy szeretettel 
várunk az Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály bemutatójára. A 
program során interaktív feladatokon keresztül tudsz 
megismerkedni a biológiai kármentesítéssel és az alapvető 
mikrobiológiai laboreszközök használatával.  

 

A BTHO programjai: 

 

18:00; 20:00 – Hidronónia rendszerek szerepe a modern 
növénytermesztésben 

Max. csoportlétszám: 20 fő 

 

Rövid leírás: Laborlátogatás a hidropóniában használt 
biostimulátorok megismeréséhez. 

Várunk minden kedves érdeklődőt egy laborlátogatásra, 
amelynek során bemutatunk egy laboratóriumi 
modellrendszert: megismerkedünk a hidropóniában 
alkalmazható biostimulátorokkal, beszélgetünk a 
biostimulátorok előállításának lehetőségeiről, és bemutatjuk az 
ehhez szükséges eszközöket. 

17:00; 19:00 – Legyél Te is drónpilóta!  



 

Max. csoportlétszám: 10 fő 

 

Rövid leírás: Drónok szerepe a mezőgazdaságban és a 
drónfelvételek kiértékelésének bemutatása. 

A mezőgazdaságban a drónok egyre nagyobb teret hódítanak, 
egyre fontosabb szerepet töltenek be a növényállapot 
felmérésben, annak időszakos monitoringozásában és a 
permetezésben is. A drónos repülés könnyűnek tűnhet, 
azonban a drón által készített felvételek értelmezése sokszor 
bonyolult utómunkát igényel. Amennyiben kíváncsi vagy rá, 
hogy hogyan történik a felvételek kiértékelése és pontosan mit 
látsz ezeken a képeken, várunk szeretettel. A program során 
bemutatjuk a drónflottánkat és lehetőséged lesz kipróbálni 
magad drónpilótaként egy szimulátoron keresztül. 

 

CÍM: BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZET 6726 Szeged, Derkovits fasor 2. 


