16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
A pszichológiáról játékosan 1. (előadás)

A program bemutatja a legizgalmasabb vizuális illúziókat. Szakember segítségével
számos illúzió kerül terítékre, amelyeket közösen megbeszélve könnyen átláthatóvá válnak a trükkök.

16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
A pszichológiáról játékosan 2. („pszichológiai foglalkoztató”)

Számos pszichológiai jelenség válik érthetővé, ha kipróbálhatjuk, megtapasztalhatjuk őket. Programunk során kipróbálhatja logikai képességeit, megtapasztalhatja az emberi észlelés számos különlegességét.

16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
A pszichológiáról játékosan 3.

Ha van kedved barátaiddal egy kellemes órát eltölteni és őszintén játszani, a mások
által mutatott tükörből sokat tanulhatsz magadról. A játékot képzett pszichológusok segítik. Egyszerre 2-6 személy játszhatja, időtartam kb. 1 óra (13 éves kortól
ajánlott).

16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Egészséget védő-nő

Az vagy, amit megeszel!?”; családi falatozás: egészséges falatok kóstolója; egészséges táplálkozási elvek ismertetése- személyes diétás tanácsadás; tápanyagtáblázat
használata, energiaigény kiszámítása; diétás tanácsadás a táplálkozási hibákból
eredő betegségekben, „Divatbemutató”, avagy hogyan öltöztessük a csecsemőket?, „Érint-És a Babamasszázs”, „Szemem, mint a sasé, fülem, mint a denevéré

16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Egészségtükör

A program keretében a látogatók képet kaphatnak egészségi állapotukról, illetve
tájékoztatást az otthon is elvégezhető beavatkozások kivitelezéséről. Érdekességnek számít az öregségi modell bemutatása, amellyel megtapasztalhatjuk az idős
kor problémáit.

16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Lazítsunk együtt!

Programunk bemutatja a különböző teákat, melyek nyugtató, lazító hatással vannak szervezetünkre. Tesztelheted, mennyire élsz stresszes életet. Csoportos relaxációink során kis időre kikapcsolódhatsz a mindennapok rutinjából.

16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Mi folyik az ereinkben?

A laboratóriumunkban lehetőség nyílik a vérsejtek megvizsgálására, mikroszkóppal kvalitatív vérkeneten; meghatározni az érdeklődők vércsoportját, vérszegénység kimutatására értelmezni a laboreredményeken található számok mögött rejlő
jelenségeket, funkciókat.

16:00-22:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
MOZGATÓ-MOZGATHATÓ rendszer

A program a fizioterápia és mozgás világába vezet el bennünket a megelőzés és a
rehabilitáció területén.

16:00-17:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék;
III. emelet, Marczell György-terem
A történelem viharai a Délvidéken − ahogy én megéltem (Dr. Koppány György előadása)

A rendhagyó előadás Dr. Koppány György meteorológustól a történelem viharaiba
enged betekintést. Túl a nyolcadik X-en arra kérjük, meséljen nekünk azokról a viharos évekről, ami nekünk történelem, neki viszont a gyermek- és fiatalkorát öleli fel.

17:00-19:00
6720 Szeged, Korányi fasor 9., ÁOK–TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai
Intézet
Virtuális tulipánok, amőbák, gyümölcsök

Vajon mi lehet az alma, a patisszon, egy taréjos amőba vagy netalán a tulipán matematikai képlete? Az előadásban és utána a játszóházban számítógéppel készítünk
virtuális virágokat, gyümölcsöket és vázákat.

17:00-19:00
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 1., Bolyai Intézet, Bolyai terem
Sudoku előadás és vetélkedő

Az előadás témája a Sudoku megoldási módszerei, beírásos és kizárásos módszerek, a módszerek nehézségi foka, Sudoku példák generálása, számítógépes megoldási módszerek.

17:00-19:00
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., JGYPK Díszterem, zárt udvar, Technika
Tanszék; előadók és laborok
Technikai alkotások és modelljeik

Érdekes közlekedési eszközök bemutatása, játékos kerékpáros vetélkedő, muzeális
technikai eszközök, tárgyak bemutatása, használata, látványos környezeti mérések
tér-modelleken, energia és környezet, modern eszközök modelljeinek és oktatási
változatainak bemutatása működés közben.

17:00-18:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék;
III. emelet, Marczell György-terem
Vigyek ma esernyőt magammal? – az időjárás előrejelzés kulisszatitkai (Tóth Tamás meteorológus előadása)

Az előadásban Tóth Tamás meteorológus mutatja be, hogy mi van az időjárás jelentés mögött. Hogyan készül, mennyire pontos az előrejelzés, mennyi időre képes
előre jelezni? És miért van az, hogy néha végül mégis mást produkál a holnap, mint
ami előző este a tv-ben elhangzott?

17:00-18:00; 22:00-23:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Embertani Tanszék
Testalkatvizsgálatok

Az önként vállalkozóknak megmérjük a testzsír-százalékát, megállapítjuk a testalkattípusát az antropológiában használt módszerek segítségével. Rövid előadás
keretében hallhatnak a tanszék elhízással kapcsolatos kutatási eredményeiről, és
lehetőség lesz személyes konzultációra is a téma szakértőivel.

17:00-19:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., Természettudományi és Informatikai Kar, I. emelet
EU-sarok Europe Direct Szeged bemutatkozása
Gyerekek számára is látogatható program.

Az este folyamán kiadványokkal, szórólapokkal jelentkeznek, így mindenki friss információkat szerezhet az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire.

17:00-18:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék, I. emelet; Hallgatói laboratórium
Jövőnk talajai – A talajok környezetvédelmi szerepe-előadás
Gyerekek számára is látogatható program.
18:00-18:30; 18:30-19:00; 19:00-19:30; 19:30-20:00; 20:00-20:30;
20:30-21:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék, I. emelet, Hallgatói laboratórium
Jövőnk talajai – A talajok környezetvédelmi szerepe-laborprogram
Gyerekek számára is látogatható program.

Az interaktív, korosztály-specifikus kísérletsorozat során a hallgatóközönség megismerkedhet bizonyos talaj és vízvizsgálati módszerekkel, az alkalmazott eszközökkel és műszerparkkal.

18:00-19:00
6720 Szeged, Korányi fasor 9., ÁOK–TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Anyagtudomány az élettudományban

Gyűjtés hegyen-völgyön, tengeren
Gyerekek számára is látogatható program.

formái), végezetül legtávolabbi (Hold, Mars felszíne) környezetünkről láthatnak
speciális vetítést.

Egyórás, diavetítéssel egybekötött előadás az anyagtudomány élettudománybeli
vonatkozásairól. Az anyagvizsgálati módszerek rövid áttekintése.

Az érdeklődők kipróbálhatják hogyan kell kvadrátolni, vagy megismerhetik mi az a
kopogtató, miként kell a szippantót használni, miért fut ki a rovar rovarfuttatóból,
hogyan néz ki egy gyűjtőláda, vagy az egysejtűek befogására alkalmas molnárszita.

18:00-19:00
6720 Szeged, Korányi fasor 9., ÁOK–TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Hogyan alkalmazható a matematikai statisztika az orvosi-biológiai
kutatásban

18:00-22:00
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., JGYPK Kémiai Informatika Tanszék,
Kémia laboratórium
Légy ifjú kémikus!

18:00-19:00; 19:00-20:00; 20:00-21:00; 21:00-22:00
Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék, indulás: I. emelet
Találd meg a geoládát!
Gyerekek számára is látogatható program.

18:00-19:00
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 1., Bolyai Intézet, Haár terem
Matematika a konyhában. Elemi módon a mértékről és az integrálról.

18:00-00:00
6726 Szeged, Szegedi Csillagvizsgáló, Újszeged
Csillag party – éjszaka a csillagászokkal

18:00-19:00
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 1., Bolyai Intézet, Reisz terem
Az igazi Kelj Fel Jancsi: Gömböc

18:00-19:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék,
III. emelet
Te kapod le, vagy téged kap el? – hogyan fotózzunk időjárást (Tóth
Gábor Gyula fotográfus előadása)

Számítógépes prezentáció, statisztikai szoftverek alkalmazási lehetőségei, konkrét
adatok, esettanulmányok.

A nyújtódeszka (téglalap) területe. A rántott hús területe. Lottószelvény a konyhaasztalon: az öttalálatos ,,mérete”. És egy kis matematika: a (0;1)-be eső racionálisok
,,mérete”.

A gömböc leírása, mint egy mechanikai probléma megoldása, és geometriai vizsgálata.

18:00-19:30
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Önismereti csoportfoglalkozás

A résztvevőknek alkalmuk nyílik arra, hogy megpróbálják a csoportos önismeretfejlesztést a pszicho – dráma módszereivel.

18:00-19:00; 20:00-21:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1., Gazdaságtudományi Kar
Kommunikációs tréning

A kiscsoportos foglalkozás keretében játékos formában ismerkedhetnek meg a
résztvevők a hatékony kommunikáció elemeivel. A tréningen maximum 20 fő tud
részt venni egyszerre.

18:00-19:00; 21:00–22:00
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1., Gazdaságtudományi Kar
Mire jó a marketing?

Plakátfelismerő verseny, licitálás, termékfelismerés és kóstolás, reklámplakát készítés, sok játékos teszt mellyel megismerhetjük, miképp befolyásolják ízlésünket,
választásainkat a vállalatok.

18:00-19:00; 21:00-22:00
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1., Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyi kultúra és felkészültség mérése, előadás

A program keretében a látogatók 6-8 egyszerű, illetve összetett kísérletet végeznek
el oktatók irányításával.

Kiselőadások sok vetítéssel, kérdezz-felelek, a magyar csillagászat eredményei,
tájékozódás a csillagos égen (lézer-mutatóval), csillagászati megfigyelések távcsövekkel.

Villámlás, jégeső, hószállingózás, köd az időjárás ezer arca. A képekkel gazdagon
illusztrált előadásban arra keressük a választ, hogy hogyan lehet a különböző időjárási jelenségeket fényképen megörökíteni.

18:00-19:00; 20:00-21:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Embertani Tanszék
Árulkodó ujjlenyomatok

Az érdeklődők egyszerű eszközök alkalmazásával helyben elkészíthetik, és szakember irányításával elemezhetik ujjlenyomataikat.

18:00-21:00
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Aula
A csírázás titka

Mitől csíráznak a növények? Mik szabályozzák a folyamatot? Hogyan működnek az
amilázok? Izgalmas kísérlet csírázó magokkal kicsiknek és nagyoknak.

18:00-21:00
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Aula
Rekordok a növényvilágból – Kvíz

Melyik növény a legmagasabb, a legidősebb vagy a legnagyobb? A látogatók virtuálisan találkozhatnak a növényvilág rekordereivel.

A programon az érdeklődők tesztelhetik pénzügyi felkészültségüket és a teszt után
az előadás keretében megszerezhetik a legfontosabb pénzügyi ismereteket.

18:00-21:00
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Aula
Találd ki! (Növényes keresztrejtvény)

18:00-22:00
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Főépület
A bluebox technika „háttere”

18:00-21:00
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Aula
Tudj meg többet a C-vitaminról!

A bluebox egy videotechnikai eljárás, amely segítségével több kép összemontírozható. Programunk keretében bemutató a bluebox elméleti és technikai alapjairól,
alapvető fogalmakról és eljárásokról, a bluebox olcsó, egyszerű számítógépes változatának kipróbálása laptop és webkamerák segítségével, mozgásfelismeréses
eljárással megvalósított előtér leválasztáson alapuló egyszerű számítógépes játék
kipróbálása.

18:00-00:00
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., JGYPK Interaktív Természetismereti
Tudástára, II. emelet

A látogatók növényes keresztrejtvényt tölthetnek ki.

Geocaching kincsvadászat: az ismertetőben szövegesen és földrajzi koordinátákkal
is meghatározott nevezetes helyeket kell felkeresni előre beállított GPS segítségével. A leggyorsabb megfejtők ráadásként virtuális labirintusban is kalandozhatnak!
Helyszín: Szeged belvárosa

18:00-23:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar
Mivel dolgozott Szent-Györgyi 80 évvel ezelőtt? –
Fókuszban a paprika

Érdekességek, aktualitások a C-vitamin paprikából történő leírásának 80., SzentGyörgyi Albert e felfedezésért kapott Nobel-díjának 75. évfordulóján. A fűszer- és
az étkezési paprika felhasználási, termesztési és feldolgozási kérdéseinek tárgyalását kóstoló színesíti.

18:00-23:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar
Növény- és rovarismereti teszt

Szántóföldi, kertészeti, gyógy- és fűszernövények felismerési tesztje herbáriumi
példányok, vetített diák, magok-termések, drog, illat, íz alapján. A növények mellett
a rovarok ismeretéből is megmérethetik tudásukat a résztvevők.

18:00-23:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar „A” előadó,
„B” előadó
Lézeres lövészet, a vadászat technikai eszközeinek bemutatása

Virtuális vadászat gyakorlása teremben, imitált, mozgó vadállatokra. A vadászat
során használt optikai eszközök és vadászpuskák bemutatása.

18:00-19:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar, 108. terem
Előadás az Alföld nagyvadjáról, az őzről

Egy órás előadás az őz állattani jellemzőiről, rendszertanáról, elterjedéséről, szaporodásáról, táplálkozásáról, viselkedéséről, vadászatáról.

18:00-19:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.,Mezőgazdasági Kar, 114. terem
Zoonozisok

Azokat a betegségeket vesszük sorra, amelyeket a haszonállatok tartásával, a vadgazdálkodással illetve a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatban feltétlenül
meg kell említenünk. Előadást tartunk prezentációval és preparátumok bemutatásával.

18:00-23:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar, Növényi
szövettenyésztési laboratórium
Csináld magad dísznövény-szaporítás in vivo és in vitro módszerekkel

A gyakorlat során különböző növények C-vitamin tartalmát hasonlíthatjuk össze.
A kísérlet során megmérhetjük a narancslé, a tea és sok más növény C-vitamin tartalmát.

Az érdeklődők könnyen szaporítható dísznövényekből saját maguk indíthatnak
steril tenyészeteket (in vitro mikroszaporítás), illetve végezhetnek hagyományos
vegetatív szaporítási műveleteket (dugványozás, oltás). Az elkészített munkát (steril növény üvegben, dugvány cserépben stb.) mindenki hazaviheti.

18:00-19:30;19:30-21:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék, I. emelet; Teleki terem
Föld a magasból 3D-ben – Interaktív földrajz

19:00-19:30
6720 Szeged, Korányi fasor 9., ÁOK–TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai
Intézet
Vizuális Tudomány

Az érdeklődők először szűkebb (pl. Szeged épületei), majd tágabb (a Föld felszín-

Fényképpályázat és -kiállítás az egyetemen végzett kutatások során készült saját
fotókból és számítógépes vizualizációkból.

19:00-02:00
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 1., Bolyai Intézet, Kerékjártó terem
Ördöglakatok, logikai játékok

A program két részből áll: Először a Hanayama Cast Duet nevű játékáról lesz hallható egy előadás. Az előadás után szabad játék lesz a lakatokkal.

19:00-20:00
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1., Gazdaságtudományi Kar
Statisztika – Ápol és eltakar

A statisztika tudományról szállóigévé vált Churchill állítólagos mondása: „Én abban
a statisztikában hiszek, amit magam hamisítok”. Előadásunkon ennek az állításnak
járunk utána.

19:00-19:30
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Hegyet Szegednek! -A kristályos aljzat a Dél-Alföldön
Hegyet Szegednek! -A kristályos aljzat a Dél-Alföldön előadás.

19:00-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani
Tanszék, I. emelet
Geo – társasjáték
Geológiai témájú társasjátékok kipróbálása.

19:00-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani
Tanszék, I. emelet
Interaktív ismerkedés a kristályformákkal

Ásványok jellemző kristályformáinak megismerése, a kristályformák elkészítése kartonpapírból.

19:00-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani
Tanszék, I. emelet
Interaktív ismerkedés Magyarország ásványaival

Magyarország leggyakrabban előforduló ásványainak egyszerű eszközökkel történő meghatározása. Ásványfelismerés, otthonról hozott minták határozása is.

19:00-20:00; 20:00-21:00; 21:00-22:00; 22:00-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. I., TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani
Tanszék, I. emelet
Tanszéki barangolás

A tanszék műszereinek és azok alkalmazási lehetőségeinek interaktív bemutatása.

19:00-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. I., TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani
Tanszék, I. emelet
Virtuális kőzettani terepbejárás Magyarországon

Nagyméterű térképen (Magyarország topográfiai térképén) hazánk jellegzetes kőzeteinek bemutatása. A térképi lelőhelyeken az ott található képződmény reprezentatív darabjának bemutatása. A kézipéldányokból készült vékonycsiszolatokat
a látogatók mikroszkóp alatt megtekinthetik.

19:00-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék,
III. emelet
„Te kapod le, vagy téged kap el?” – fotókiállítás Tóth Gábor Gyula
legérdekesebb „időjárás” fotóiból

Tóth Gábor Gyula legérdekesebb fotóiból összeállított kiállítás izgalmas élményt
kínál a meteorológia és a fotográfia szerelmeseinek egyaránt.

19:00-20:00; 23:00-00:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Embertani Tanszék
Ragaszd meg az ősöket!

Gyerekek számára is látogatható program.

Az érdeklődők lehetőséget kapnak, hogy szakember felügyelete mellett maguk
állítsanak helyre törött emberi maradványokat a csontokat nem károsító ragasztási
eljárással.

19:00-19:30
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Új Nagyelőadó
A növények lelke: illóolajok, gyanták

Honnan származnak ezek az illatok? Az előadás során feltárjuk a növények lelkének
titkait, hol és hogyan keletkeznek az illóolajok és gyanták.

19:00-20:30; 20:30-22:00; 22:00-23:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék, I. emelet
Kormeghatározás üledékeken és szobrokon; termolumineszcencia;
tribolumineszcencia; optikai lumineszcencia
A rövid programok bemutatása folyamatosan zajlik.

19:00-19:50
6720 Szeged, Dóm tér 9., TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék, Budó Ágoston terem,
I. emelet
Népszerű csillagászat
Gyerekek számára is látogatható program.
„Az űrkutatás legújabb eredményeiből” előadás sok kép és videó vetítéssel.

19:00-23:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar, 108. terem
Állatfelismerés

Az érdeklődők védett és vadászható emlős és madárfajok preparátumai alapján
fajfelismerés tesztlapot tölthetnek ki.

19:00-23:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar, 109. terem
Trófeabírálat

Az érdeklődők megismerhetik a gímszarvas, őz, muflon, vaddisznó trófeák méretfelvételét és számítógépes értékelését.

19:00-21:00
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Mezőgazdasági Kar, 114. terem
Állatpreparálás

Valamilyen kistestű emlős, vagy madártest preparálása, az egyes munkafázisok
„testközeli” bemutatása. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek az állatpreparálás
teljes folyamatába a zsigereléstől és nyúzástól a teljes preparált test elkészítéséig.

19:30-20:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Vizeink ízei – Magyarország ásványvizei kőzettani, geokémiai háttérre – kóstolással

Vizeink ízei – Magyarország ásványvizei kőzettani, geokémiai háttérre – kóstolással.

19:30-20:00
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Új Nagyelőadó
Növényvarázs: A növények, mint élvezeti szerek

Ébredés egy csésze kávéval, téli este forró teával, egy szelet csokoládé édes csábítása… Mindez elképzelhetetlen lenne növények nélkül! Kóstolóval egybekötött
izgalmas barangolás a növényi élvezeti szerek világában.

20:00-20:15; 20:15-20:30; 20:30-20:45; 20:45-21:00; 21:00-21:15;
21:15-21:30; 21:30-21:45; 21:45-22:00; 22:00-22:15; 22:15-22:30
Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6726 Szeged, Lövölde u. 42., Egyetemi Füvészkert
Éjszakai Kalandtúra a SZTE Füvészkertben
Gyerekek számára is látogatható program.

A látogatókat a kert különböző pontjain elhelyezett állomáshelyeken várjuk, ahol
számos játékos feladatot próbálhatnak ki. A játékos feladatok elvégzésében előnyt
jelent, ha valaki jól használja érzékszerveit.

20:00-21:00
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1., Gazdaságtudományi Kar
Ökológiai lábnyom mérés és előadás

Az ökológiai lábnyom egy erőforrás menedzselésben használt érték, ami kifejezi,
hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen men�nyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez.

20:00-20:30
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Kirándulás a dunántúli bányavilágban – előadás és filmvetítés
Kirándulás a dunántúli bányavilágban – előadás és filmvetítés.

20:00-20:30
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Új Nagyelőadó
Az élet és halál urai: a poliaminok

Látogatás a Koch Sándor ásványgyűjteményben. 21.00 és 22.00-kor indul a szakvezetés, egyébként folyamatosan látogatható a program.

21:00-22:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Embertani Tanszék
Tárlatvezetés az Embertani Tanszék gyűjteményében

A tanszéke megalakulása óta gyűjti a Szeged tágabb környékének régészeti feltárásaiból származó emberi maradványokat, és mára egy világviszonylatban is páratlan
méretű és szépségű csontvázgyűjteménnyel rendelkezik. Az éjszakai tárlatvezetés
során a látogatók szakemberek vezetésével tekinthetik meg a raktárakat és a csontok vizsgálatának a menetét, valamint érdekességeket hallhatnak a biológiai és a
régészeti antropológia témaköréből, eleink életmódjáról és betegségeiről.

21:00-21:30
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Új Nagyelőadó
Csábító kábítók – a növényalapú drogok

Az előadás során bemutatjuk az ópiátokat, a kokaint és a marihuána jellemzőit és
káros hatásukat.

Egy izgalmas kirándulás a poliaminok felfedezésétől a hatásaikon át a felhasználási
lehetőségükig.

21:10-21:30
Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet; Grasselly terem
Csongrád megye tűzhányói

20:00-21:00 – Regisztrációköteles program!
http://www.kutatokejszakaja.hu
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék, I. emelet; Dendológiai laboratórium
Miről mesélnek a fák? A fák emlékezete…

21:30-21:50
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Hány fokon forrt az ősleves?

A fák szerkezetének bemutatása. A fák korának meghatározása. Mit tudhatunk
meg a környezetünkben élő fáktól a múltról? A fák évgyűrű-vizsgálatának alkalmazási lehetőségei a földrajzban: Hogyan tanúskodnak a fák a természeti katasztrófákról pl.: tűz, földrengés, csuszamlások nyoma a fák szerkezetében. 12 éves kortól
ajánljuk.

20:00-20:50
6720 Szeged, Dóm tér 9., Kísérleti Fizikai Tanszék, I. emelet;
Budó Ágoston terem
A csillagászat legújabb eredményeiből

Dr. Vinkó József: „A csillagászat legújabb eredményeiből” előadás sok vetítéssel.
A végén kérdések-válaszok, beszélgetés.

20:30-20:50
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Homokok közelről – Szénhidrogén-tároló homokkövek pásztázó
elektronmikroszkóp alatt

Homokok közelről -Szénhidrogén-tároló homokkövek pásztázó elektronmikroszkóp alatt.

Csongrád megye tűzhányói -előadás.

Hány fokon forrt az ősleves? előadás.

21:30-22:00
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Új Nagyelőadó
Egészségedre? – a növényalapú alkoholok

Az előadás során megismerhetjük a legkülönlegesebb növényeket és növényi
részeket, melyeket felhasználnak a gyártás folyamán. Üdítő előadás ízekről, mámorról és a súlyos kockázatokról!

22:10-22:30
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Az alvilág gyöngyszemei, a barlangok
Az alvilág gyöngyszemei, a barlangok-előadás.

22:30-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Háborús hidrogeológia
Háborús hidrogeológia-előadás.

20:30-21:00
6726 Szeged, Közép Fasor 52., TTIK Növénybiológiai Tanszék, Új Nagyelőadó
Gáz van srácok! – mondta a paradicsom és elpirult.

23:00-01:00
6726 Szeged, Temesvári körút 31., Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Party Service

20:50-21:10; 21:50-22:10
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani Tanszék, I. emelet;
Grasselly terem
Ásvány vagy kőzet – bevezető a Koch Sándor Gyűjtemény látogatáshoz

23:30-01:30
6728 Szeged, Bajai út 11., Országos Meteorológiai Szolgálat Dél-alföldi
Regionális Központ
Legyél egy éjszakára te is meteorológus

Mitől érnek a termések? Mi szabályozza a növények öregedését? Egy gázos előadás
az etilénről és hatásairól.

Ásvány vagy kőzet – (bevezető a Koch Sándor Gyűjtemény látogatáshoz).

21:00-22:00; 22:00-23:00
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani
Tanszék, I. emelet
Látogatás a Koch Sándor ásványgyűjteményben
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Részvétel, képzett kortárs segítőkkel együtt végzett éjszakai party szerviz szolgáltatásban. Az ártalomcsökkentő program során ásványvízzel és támogató beszélgetéssel segítik a szerhasználókat.

www.u-szeged.hu/kutatokejszakaja
www.kutatokejszakaja.hu

A látogatás során sétát tehetünk a műszerkertben, bepillantást nyerhetünk a megfigyelési és előrejelzési munkába. A látogatás zárásaként útjára bocsátunk egy rádiószondát, majd a szonda útját követjük azonnali számítógépes megjelenítéssel.

Minden program ingyenes!
A kiadvány (rendezvény) az Európai Unió és az SZTE támogatásával valósul meg.

