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Orvostudományok

A rendezvényt támogatta:

INGYENES Kutatók Éjszakája kisvasútra szóló jegyeket keresd a programfüzetünkben,
vagy a helyszínen önkénteseinknél!
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LEGO Robo
Az NI Hungary Kft, az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség és
a Debreceni Egyetem újfent megrendezi hagyományos LEGO Robot
Programozási Versenyét a Kutatók Éjszakáján.
A versenyen 10, 2-5 főből álló középiskolai csapat indul el, hogy megcsillogtassák tudásukat, kreativitásukat és bebizonyítsák: ők a legjobbak. A csoportoknak egy félig megépített LEGO robotot kell úgy összeállítaniuk és beprogramozniuk, hogy az leküzdje az árvízi akadályokat és teljesítse a rájuk
leselkedő kihívásokat. A programozás mellett érdekes prezentációkat is
meghallgathatnak az érdeklődők: a versenyzőknek tudományos témában
végzett kutatómunkájukat is be kell mutatniuk ahhoz, hogy az értékes
nyeremények valamelyikét hazavihessék.

Ingyenes
Kutatók Éjszakája kis
vasút
Keresd a kisvasutat és utazz ingyenesen a Debreceni Egyetem
Kutatók Éjszakája rendezvényhelyszínei között! A kisvasúton való
utazás egyetlen feltétele a lenti jegy felmutatása beszálláskor.
A kisvasút 16:00 és 20:00 között folyamatosan közlekedik!

A városi közlekedés sajátosságai miatt néhányperces menetrend
eltérések előfordulhatnak!
A Kutatók Éjszakája kisvasúton való utazás feltétele az alábbi jegyek felmutatása
felszálláskor a jegykezelőknek.
A jegyeket vágd ki a piros szaggatott vonal mentén és ne felejtsd el magaddal hozni
a rendezvényre!

JEGY

1 fő 1 utazására

JEGY

1 fő 1 utazására

Főnyeremény: egy LEGO Mindstorms NXT kit
az első helyezést megszerző csapat számára

Idén a versenyző szellemű általános iskolások is megmérettethetik magukat
egy robot szumó versenyen. Hozd magaddal a robotodat, nevezz be a
helyszínen és bizonyítsd be, hogy nincs nálad jobb városunkban.
Helyszín: Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem, Főépület - Díszudvar
Időpont: 14:00 - 20:30
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Felhívás - LEGO Robot programozási verseny a Kutatók Éjszakáján

kisvasút

kisvasút

Fontos! A jegyekkel 1 fő 1 utazásra jogosult! Az utazás nem szakítható meg, új felszálláskor új
jegyre lesz szükséged! További jegyeket igényelhetsz a rendezvény napján az információs
pultoknál lévő önkénteseinktől! Jegy nélkül nem lehet utazni a kisvasúton!

Ingyenes Kutatók Éjszakája kisvasút járatok
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Rektori köszöntő

Kuponfüzet
Gyűjtsd a kuponokat a biztos ajándékokért!

Kedves Látogatóink!

Vegyél részt legalább 5 különböző programon, és a végén, ne felejtsd el elkérni önkénteseinktől az egyedi Kutatók Éjszakája kuponodat, amelyet a lenti kuponfüzetedbe
ragasztva igazolhatod, hogy jogosult vagy számos ajándékunk egyikére!

A Kutatók Éjszakáján ismét megnyitja kapuit a
nagyközönség előtt a Debreceni Egyetem, amely
idén 7 helyszínen, 3 városban, csaknem 100 különleges programmal várja az érdeklődőket.

Fontos! A játékban kizárólag a hivatalos Kutatók Éjszakája programfüzetek vesznek részt.
Egy kuponfüzetet egy természetes személy használhat fel és csak egyszer válthat be.
Újabb nyereményekért újabb füzetre és újabb kuponokra lesz szükség. Csak azok
választhatnak nyereményeink közül, akik hiánytalanul és sértetlen állapotban mutatják
be az infopultoknál a kuponfüzetet.
A kuponfüzetek újbóli felhasználása nem lehetséges!

ITT GYŰJTSD A JUTALOM MATRICÁKAT!

1. matrica
helye

2. matrica
helye

3. matrica
helye

Célunk évek óta változatlan: közérthetően
szeretnénk bemutatni a tudományos eredményeket
és módszereket, ezzel népszerűsítve azokat, hogy
minél több fiatalt meggyőzzünk arról, érdemes a
tudományos pályát választania.

A látványosság és könnyedség is része a tudománynak: érdekes, olykor
meghökkentő, frappáns kísérleteket mutatunk be ezen a különleges éjszakán.
Hogyan lehet egy banánnal szeget beütni, vagy tüzet gyújtani a víz alatt?
Mire képes a XXI. század robot-technikája? Milyen utat járnak be a
gyógyszerek a lombiktól a patikák polcáig?
Ezekre és még nagyon sok érdekes kérdésre kaphatnak választ mindazok,
akik a Debreceni Egyetemre látogatnak el a Kutatók Éjszakáján, ahol néha
még a lehetetlen is teljesülhet.

4. matrica
helye
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5. matrica
helye

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor, Debreceni Egyetem

BEVÁLTVA:
Gyűjts a kuponokat a biztos nyereményekért!

www.kutatokejszakaja.hu
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További érdekes pro
gramok

Látjátok, ha eljötTÖK! Különleges tökfajok bemutatója

Tudományos Történelmi Túra

A sonkatök, a sütőtök társával együtt a téli időszak kiemelkedő tápértékű növénye. Véd a tél hideg érzetétől és a
„fázós” következményeitől. Kedvező élettani hatása fokozott karotin tartalmával magyarázható, amely a
szervezetben A-vitaminná lakul. E mellett B- és C-vitamin, valamint nagyobb kalcium, foszfor és magnézium
tartalma teszi lehetővé, hogy a megfázásos betegségek kezelésében kiemelt szerepe legyen. A gyulladásos
folyamatok közül elsősorban a nyálkahártya, a hörgők és a tüdő irritációja okozta problémák enyhítésére
alkalmas. Tehát, a téli időszak zöldség ellátásában nagyobb szerepet kell kapnia. Elkészítésénél csak a fantázia
szab határt, melynek néhány kiváló hasznosítási lehetőségét mutatjuk be (lekvár, leves, sütemény). E mellett
megismerkedhetnek olyan különlegesnek számító fajokkal is, mint a kolbásztök, szivacstök, viasztök, laskatök.
Ezek felhasználására és termesztésére adunk ötleteket, hogy zöldségválasztékunkat színesebbé és változatosabbá tegyük. A bemutató és kóstoló élménye fogékonnyá tesz bennünket az új iránt. Fedezzük fel újra a régi
időkben még ismert, de a mai világ igényeinek is megfelelő ízeket.
22 Helyszín: Böszörményi út 138. Kertészettudományi Intézet. X. előadóterem (alagsor) és Bemutatókert
Időpont: 14:00-16:00

Kirándulás a tudomány helyszínein. A Debreceni Egyetem 2012-ben ünneplte alapításának 100. évfordulóját. Az
1912. évi XXXVI törvénycikkel a magyar törvényhozás létrehozta a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemet, mely az ország harmadik egyetemeként kezdte meg működését. Egyedülálló sétán vehet részt, aki a
programra regisztrál. Betekintést nyerhet olyan kulisszatitkok mögé, mint hogyan épült a Debreceni Egyetem
Főépülete, miként rekonstruálták a páratlan üvegablakokat, közelről megtekinthetik egyetemünk jelképeit a
gerundiumokat, és sok más érdekességet megtudhat a Debreceni Egyetemről. Igény esetén angol nyelven is.
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület földszint
1 Időpont: 16:00 és 21:00 között óránként
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
www.kutatokejszakaja.hu
Létszám korlát: 20 fő/csoport

Botanika – a „szeretnivaló tudomány”
Scientia amabilis (szeretnivaló tudomány) – így vélekedtek az ókoriak a botanikáról. A program során
gyönyörködhetünk a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági Növénytani és Növényélettani Tanszék
gondozásában levő Degen Árpád-féle növénygyűjtemény legcsodásabb lapjaiban, melyek értékét
szépségükön túl még éltes koruk is növeli. A nagynevű botanikusok által ékesen feliratozott, muzeális értékű
herbáriumi lapoknak tudománytörténeti jelentősége sem elhanyagolható, és ezen kívül a herbáriumok számos
korszerű kutatási irányt kínálnak. Aki pedig a szemmel nem látható részletekre is kíváncsi, mikroszkópokban
beállított növényi minták tanulmányozásával kutathatja a növények titkait. A résztvevők herbáriumi lapok
készítésében való aktív részvételükkel tovább gazdagíthatják növényismeretüket. Készítsd el saját herbáriumod első darabját!
Helyszín: DE AGTC MÉK B-épület
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Időpont: 16:00-17:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00,
www.kutatokejszakaja.hu
17
19:00-20:00
Létszám korlát: 4 fő/csoport

A rendhagyó barangolások során bemutatjuk a műemlék épületben működő régi, ritka könyveket, plakátokat,
térképeket és más érdekességeket zárt raktárakban őrző egységünket (Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár), illetve az ezredforduló után épült multifunkcionális, a modern információs és kommunikációs
eszközök teljes tárházát felvonultató épületünket (Kenézy Élettudományi Könyvtár).
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár
előcsarnoka
1 Időpont: 19:30-21:00, 19:30-21:00, 21:30-23:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 15 fő/csoport

www.kutatokejszakaja.hu

Tehetséges kutatók
Bemutatkozik a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó programja a DETEP! A programban részt vevő fiatal
kutatók a tudomány sok területén tevékenykednek, és 20 perces előadásaikat meghallgatók betekintést
nyerhetnek többek között a kémia, a matematika, a szociális munka vagy az orvostudomány aktuális
kérdései közé, megnézhetik, milyen egy kutatómuka az egyetemen, hogyan lesz valakiből már 20 évesen
kutató!
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület IX. terem
Időpont: 16:00-22:00

1

Érdekességek és újdonságok a gyümölcstermesztésben
A programot színesíti az aktuálisan érő friss gyümölcsök kóstolási lehetősége, organoleptikus vizsgálata. Az
érzékszervi bírálat alapján a résztvevők sorrendet állíthatnak fel az egyes fajták élvezeti értékét illetően. A
gyümölcsök mellett a szőlészet iránt érdeklődőknek lehetőségük nyílik többek között az egyre népszerűbb
csemegeszőlőkkel történő részletes ismerkedésre, borkóstolásra.
22 Helyszín: Böszörményi út 138. Kertészettudományi Intézet. XI. előadóterem (alagsor)
Időpont: 16:00-18:00

4

LibTitkok

kutatokejszakaja.unideb.hu

A multikulturalitás hazai és külföldi életképei
A program több tanszék (Gyermeknevelési, Szociálpedagógiai tanszék) és a Roma szakkollégium közös
rendezvénye, amelynek során előadások hangzanak el afrikai, portugáliai, észtországi, finnországi tapasztalatok, és a kari roma kutatások alapján. Az előadások során bemutatott szokásokat kamara és fotó
kiállítások és ételek illusztrálják. A Roma Szakkollégium Felnőttképzési Csoportjával hagyományos roma
ételek készítését tervezzük és ezekhez az ételekhez kommentárt is fűzünk.
Helyszín: DE GYFK 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.
Időpont: 15:00-18:00

www.kutatokejszakaja.hu
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Agrártudományi pro
gramok

Egy év az Univerzumban

Növényi beszéd értésének tudománya

A program áttekintést kíván nyújtani az elmúlt év történéseiről az asztrofizikában és űrkutatásban. A beszámolókat
az MTA CSFK Napfizikai Obszervatóriumának munkatársai tartják bőséges és látványos kép- és videoanyaggal. A
témák a 2012 évi Kutatók Éjszakája óta eltelt idő legfontosabb új űrkutatási vállalkozásait, eseményeit és
felfedezéseit ismerteti magyarázatokkal. A témák között szerepelnek az obszervatórium kutatóinak legújabb
eredményei is.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület Aud.Max.
Időpont: 18:00-20:00

A növények a közhiedelem szerint nem tudnak beszélni. Szerintünk tudnak..., csak érteni kell a nyelvükön.
Manapság, a változékony klimatikus viszonyok miatt még inkább fontos, hogy megértsük a növények 'beszédét',
az adott helyzetben adott válaszreakcióikat. A növények helyhez kötött életmódja miatti kitettségük, sérülékenységük nem kérdéses. A számukra nem ideális körülményekre adott reakciójuk minél gyorsabb megértése,
diagnosztizálása hatékony lehetőséget ad arra, hogy minél hamarabb kezelni, orvosolni tudjuk a még megváltoztathatót. Nem elhanyagolható ez, ha a növényekre, mint alapvető élelmiszerekre és/vagy élelmiszer-alapanyagokra gondolunk. Programunk célja, hogy bemutassunk néhány, a növények fiziológiai állapotának
jellemzésére használható eszközt és módszert. Laboratóriumunkban és klímaszobánkban a növénytermesztés,
valamint a természet- és környezetvédelem által in vivo (élő szervezeten belül) és in situ (eredeti élőhelyen)
használható diagnosztizáló műszereket állítunk ki. Ismertetjük a ’növényi beszéd’ adat-állapot értékelésének
alapkutatási és gyakorlati hasznosíthatóságát. Próbaméréseket végzünk előre beállított modell növényeken, de
’hozott’ példány vizsgálatára is van lehetőség.
Helyszín: Böszörményi út 138. B-épület
17
Időpont: 16:00-18:00, 18:00-20:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 6 fő/csoport
www.kutatokejszakaja.hu

Játsszunk káoszt!
A program célja a a káosz törvényszerűségeinek "felfedezése” interaktív eljárások, játékos leképezések
segítségével. Olyan egyszerű algoritmust is bemutatunk, amelynek segítségével a kaotikus rendszereket meg
lehet szelídíteni és a kaotikus oszcillációkat egyszerű periodikus folyamattá lehet alakítani.
2 Helyszín: Egyetem tér 1. Kémiai épület VI. emelet, Fizikai Kémiai Tanszék, D606
Időpont: 18:00-20:00

A természet egyenletei

Tudomány az élelmiszerben

A természeti jelenségek döntő többsége úgynevezett differencálegyenletekkel írható le. Az előadásban a
legszükségesebb elméleti ismeretek után néhány "hétköznapi" kérdést szeretnénk megválaszolni differenciálegyenletek segítségével.
3 Helyszín: Egyetem tér 1. Matematikai Intézet M426-os terem
Időpont: 18:20-19:30

Lépten-nyomon felbukkanó számok
A címben szereplő leírás illene ugyan a közismert Fibonacci-számokra is, mégsem ezekkel, hanem az úgynevezett Catalan-számokkal foglalkozunk. Az előadásban olyan problémákból adunk ízelítőt, melyek
Catalan-számokra vezetnek, valamint felfedezzük néhány tulajdonságukat, aminek némi debreceni
vonatkozása is lesz.
3 Helyszín: Egyetem tér 1. Matematikai Intézet M426-os terem
Időpont: 19:10-19:50

Modern optika
„Legyen világosság!” Játék a fénnyel, avagy az örök világosság fényeskedik nekünk. A fény keletkezése,
alapvető tulajdonságai. A mindennapok fényforrásai, LED-ek, lézerek. „Ragya” a fény képén. A detektálás
és képrögzítés eszközei.
14 Helyszín: Bem tér 18/A DE-Kísérleti Fizikai Tanszék, Szalay-terem
Időpont: 19:30-20:30

24

kutatokejszakaja.unideb.hu

Hétköznapi munkánk során célunk, hogy tudományos ismereteinket és tapasztalatainkat olyan fejlesztésekben
fejezzük ki, melyek hozzájárulnak a tudatos étkezéshez. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az ország
legnagyobb egyeteme és egy hagyományosan agrártevékenységet űző vidék központjában kezdtük meg
működésünket. A gyakorlatban mit tehetünk mi és mit tehetnek Önök azért, hogy tudatos táplálkozással
éljenek? Mi a hagyományos egészségtudatos étkezés célja mellett a tradicionális élelmiszerek, és az esztétikai,
illetve közösségi élményt nyújtó élelmiszerek tervezését és hirdetését is képviseljük. Amit pedig Önöktől
szeretnénk kérni, hogy a sokat hallott „bio” fogalomnál, az „E” számoknál, a „csipszadónál” olvassanak
tovább, vegyenek részt olyan rendezvényeken, melyeken közelebb kerülhetnek az élelmiszerfejlesztés
tudományos hátteréhez is! Az idei Kutatók Éjszakáján szeretnénk egyaránt szerepet adni tudománynak és a
KÓSTOLÁSNAK. Étlapunkon szerepelnek a „sous-vide” technológiával készült húsféleségek, amellyel a
tartósított, konyhakész húsipari termékek alternatíváját szeretnénk bemutatni. Szólunk az ország legújabb,
szelénnel és ásványi anyagokkal kiegészített bevonatos túródesszertjéről, melyet „házi körülmények között” le
is gyártunk a nagyérdemű közreműködésével. Szeretnénk emellett segítséget adni a szervezetünkben
működő antioxidáns funkció megértéséhez, gyümölcslevek antioxidáns-tartalmának mérésével és
szemléltető kiselőadással. Érdeklődésre meghatározzuk az Önök által hozott italok cukortartalmát! Jöjjenek
el, és vegyenek részt egy gyakorlatias, a hétköznapjainkban is meghatározó tudományág bemutatkozásában! Hozzanak villát! :)
Helyszín: Böszörményi út 138. Agrártudományi Centrum, Színházterem bejárata (I-bolt)
8
Időpont: 18:00-19:30, 20:00-21:30
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 20 fő/csoport

www.kutatokejszakaja.hu

www.kutatokejszakaja.hu
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Elme, nyelv, metafora

Ionizáló sugárzások környezetünkben

Az előadás a metafora modern nyelvtudományi felfogásairól ad áttekintést példaelemzések segítségével. Az
irodalmi, képzőművészeti, zenei és a mindennapi világunkból vett példák révén bemutatjuk azt az átalakulási
folyamatot, amely a metafora mint nyelvi képtől a metafora mint kognitív szervezőelvig ível a modern nyelvtudomány történetében. Az előadáshoz egy játékos vetélkedő is kapcsolódik, amelynek a középpontjában szintén a
nyelvi képek állnak.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, I. emelet, 133/2-es terem, Germanisztikai Intézet
Időpont: 15:30-16:30
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 40 fő/csoport
www.kutatokejszakaja.hu

Helyszíni méréseken és azok magyarázatán alapuló kísérleti bemutató. Minden testközelből látható. Radioaktivitás és ionizáló sugárzások mérésével kapcsolatos fogalmak megismertetése. Asztali számlálókészülék és
hordozható sugárzásmérők alkalmazása a környezeti háttérsugárzás és radioaktív sugárforrások mérésére. Mázas
cserépedény, közönséges talaj és a levegőből a helyszínen kiszűrt aeroszolminta radioaktivitásának kimutatása.
Helyszín: Poroszlay u. 6. DE-Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék, II. épület, 1. emelet 116.
15
Időpont: 17:00-17:50, 19:00-19:50

Akadémiai ítélőtábla
A program résztvevői eljátszhatnak egy olyan „bírósági tárgyalást”, ahol van egy felperes, például a tanár, aki
„bűntényen” kapja a diákot, aki az alperes. Természetesen lesz egy ügyész és védőügyvéd, illetve bíró is. A
többi résztvevő a nyilvános tárgyalás közönségét alkotja, akik szintén véleményt nyilváníthatnak az üggyel
kapcsolatban. A tárgyalás végén a bíró ítéletet hirdet, s ha szükséges kiszabja a kellő mértékű büntetést is.
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 7-es terem
1 Időpont: 16:00-17:30

Esélyteremtő kapcsolati tréning
A tréning célja a fogyatékos és nem fogyatékos személyek kölcsönös találkozása, kölcsönös egymásra hatása
a különféle emberi kapcsolatok során és a különféle együttélési formákban. A morális akadálymentesítés és
antidiszkrimináció elérésére, mint társadalmi tudatformálás, a hallgatók szemléletformálása a fogyatékos
emberekkel való természetes viszony kialakításához. Saját élmény átélésével tudatosítani, hogy mindannyian
többé-kevésbé sérültek, fogyatékosok vagyunk, de emberi tulajdonságaink, vágyaink, igényeink,
szükségleteink egyformák
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
9 Helyszín: DEMEK Poroszlay út 97.
Időpont: 16:00-21:00
www.kutatokejszakaja.hu

Hogyan bánjunk másképp a kezünkkel és a lábunkkal?
Két sportág egy programban! Tanuld meg az ökölvívás alapjait olyanoktól, akik naponta kamatoztatják
sportos attitűdjüket, felfedezheted individuális képességeidet is. Amennyiben a labdajátékok szerelmese
vagy, úgy most lehetőséged nyílik, közelebbről megismerkedni a futball alapelemeivel. Látogass el hozzánk,
mert a sport, az egészséges emberi élet alapeleme. A sport a kitartásról, az akaratról, a győzelemről, a
vereséggel való megküzdésről és még sok minden másról is szól…
18 Helyszín: Egyetem tér 1. DE Sportpályák
Időpont: 16:00-20:00

6

kutatokejszakaja.unideb.hu

Trükkös matematika
Egy különleges kártyatrükköt mutatunk be. Az 52 lapos francia kártyából a közönség húz (esetleg tetszőlegesen
választ) 5 lapot. Az 5 lap egyikét megpróbáljuk meghatározni. Valóban trükkről van szó vagy a matematika
mindig garantáltan megadja a választ?
Helyszín: Egyetem tér 1. Matematikai Intézet M426-os terem
3
Időpont: 17:00-17:40

Űrfelvételek a mindennapokban – a távérzékelés tudománya
A program keretében egyrészt bemutatunk űrfelvételeket és légifotókat, értelmezzük ezeket, és bemutatjuk,
hogy miért értékesek ezek az adatbázisok. Beszélünk a legelterjedtebb típusokról, melyekkel találkozunk a
hétköznapokban, és megnézzük, hogy ezek mire használhatóak. Másrészt a Termsézetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék műszerével megvizsgálunk hétköznapi tárgyakat (pl. ruha, levelek, stb.) és megvizsgáljuk, hogy
miért olyan színűek, és hogyan verik vissza a látható és az infravörös hullámhosszokat.
Helyszín: Egyetem tér 1. Matematikai Intézet M426-os terem
3
Időpont: 17:00-17:50, 18:00-18:50

Mikor párhuzamos két vektor egymással?
A kérdés megválaszolása a közönséges (Euklideszi) síkon, vagy térben nyilvánvaló, de egy gömb érintővektorai között már nem. Ott a párhuzamosság nincs is értelmezve. Szemléletes, vagy rövid analitikus úton
bemutatjuk a vektorok párhuzamosságának kérdését általánosabb terekben. Megmutatjuk az így kapott
párhuzamosság tulajdonságait, kapcsolatát a metrikával, és bemutatunk néhány ezekkel kapcsolatos,
szemléletesen is értelmezhető problémát. Kapcsolódunk Gauss, Bolyai János és Hilbert egyes eredményeihez.
Helyszín: Egyetem tér 1. Matematikai Intézet M426-os terem
3
Időpont: 17:40-18:20

A láthatatlan energiatolvaj tettenérése
Az előadásban megismerjük a fizikatörténet nagy alakjainak példás együttműködésével született
válaszokat, amelyek megszületésében debreceni fizikusoknak is fontos szerep jutott.
Helyszín: Poroszlay u. 6. DE-Atomki
15
Időpont: 18:00-19:00

www.kutatokejszakaja.hu
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„Növényi lombikbébik” a mezőgazdaság, erdőgazdaság és a természetvédelem
szolgálatában
Manapság a növényi „in vitro” szövettenyészeteket (növényi „lombikbébiket”) széleskörűen alkalmazzák a kutató
biológusok és a növénytermesztők egyaránt. Az érdeklődőknek lehetőségük van arra, hogy maguk próbáljanak
ki néhány technikát és hazavihetik az általuk készített tenyészeteket is.
Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Központ,
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
4
5. fésű, I. emelet 1035.
www.kutatokejszakaja.hu
Időpont: 16:00-18:00

Játszóház, avagy: Megfogható Matematika?
Senki ne gondolja, hogy a képletek és elméletek csupán papíron, illetve a gondolatain élnek! Szeretettel várunk
kézműves foglakozással kombinált játszóházunkba korra és nemre való tekintet nélkül mindenkit, akiknek
felkeltik érdeklődősét a következő kérdések. Hogyan jelentkezik az algebra parkettakészlet formájában?
Hogyan tehető kézzelfoghatóvá parciális differenciálegyenletek megoldása? A válaszok megismerése mellett
lehetőség nyílik több logikai táblás- és kártyajáték kipróbálására is!
3 Helyszín: Egyetem tér 1. Matematikai Intézet M402-es terem
Időpont: 16:00-16:50, 21:15-22:00

FOLKSTOP – Tankolj egy kis néprajzi tudást! – interaktív játékok
1. Folktivity

Rajzold le, írd körül és mutogasd el, hogy mit foglal magában a néprajz! Társasjáték a néprajzi ismeretek
bemutatására.

2. Szeret – nem szeret…? Párválasztás és szerelmi jólások

Foglalj helyet a vajákos asszony asztalánál, és fogyassz el egy csésze kávét… vagy esetleg egy teát? Népi
jóslások egész garmadájával találkozhatsz nála és megtudhatod ki lesz a jövendőbelid! Reménytelen szerelem
bántja a szívedet? Fedezd fel azokat a trükköket, amiket nagyszüleink korában használtak a szerelemjóslásra és
a másik nem meghódítására! Figyelem!!! A receptek megvalósításához vakmerőség és erős gyomor szükségeltetik! (Ezért jobb, ha otthon nem próbálod ki őket!)

3. Rozmaring, citromfű, majoránna. Nagyanyáink fűszernövényei a konyhánkban

Gyere és ismerkedj meg azokkal a fűszer- és gyógynövényekkel, amelyek mind a mai napig hétköznapjaink
szerves részét képezik: legyen szó akár az ételkészítésről – pl. a divatos biokonyháról –, vagy a populáris
természetgyógyászatról!

4. Régen és ma! - Játék memóriakártyákkal

Várjuk azokat a vállalkozókedvű látogatókat, akik amellett, hogy összefüggéseket fedeznek fel a régi és az új,
a hagyományos és a modern tárgyak között, szeretnék memóriájukat is megtornáztatni.

Tehetséges Kutatók
Bemutatkozik a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó programja a DETEP! A programban részt vevő fiatal
kutatók a tudomány sok területén tevékenykednek, és 20 perces előadásaikat meghallgatók betekintést
nyerhetnek többek között a kémia, a matematika, a szociális munka vagy az orvostudomány aktuális kérdései
közé, megnézhetik, milyen egy kutatómuka az egyetemen, hogyan lesz valakiből már 20 évesen kutató!
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület IX. terem
Időpont: 16:00-22:00

5. Gazdálkodj néprajzosan! – Társasjáték

Térj be hozzánk és próbáld ki magad az általános műveltségre építő társasjátékban! Ebben a játékban
egyszerre lehetsz az, aki bravúrosan dob a dobókockával és az, aki bábuk helyett saját maga lépeget a cél
felé a társasjáték földre kiterített pályáján. A kérdések és a válaszok rávilágítanak arra, hogy az iskolai oktatásban szerzett alapműveltség milyen sok részletével kapcsolódik a hagyományos népi kultúra tárgyi világához és
a néphagyományokhoz. Szeretnél nyerő lenni ebben a játékban? Akkor köztünk a helyed! Nézz be hozzánk!

6. Állítsd ki önmagad!

Ne féljünk a radioaktivitástól!

A résztvevők önmaguk készíthetnek egy kiállítást, amelybe saját magukat, esetleg társukat is elhelyezik.

A természet szereti-e a kockadobálást? Mondhatjuk-e, hogy „nincs sugárzás”? Ilyen és ehhez hasonló számos
kérdésre kaphat választ az, aki ellátogat a Kísérleti Fizikai Tanszék előadására!
14 Helyszín: Bem tér 18./A Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)
Fizika Intézete Kísérleti Fizikai Tanszék, Szalay terem
Időpont: 16:30-17:30

Konvex Geometria
Az előadás célja, hogy egy rövid betekintést nyújtson a konvex geometria tudományába és a matematika iránt érdeklődők figyelmébe ajánlja ezt a szép tudományterületet.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület
Időpont: 19:50-20:30

22

Bölcsészettudományi
programok

kutatokejszakaja.unideb.hu

7. Táncház a szökőkút árnyékában

Gyere és ropjuk együtt a Főépület előtti téren! Mindenképp a táncházban a helyed, ha szeretnél bepillantást
nyerni a hagyományos táncélet világába! Várunk, mozdulj rá! Közreműködnek a Néprajzi Tanszék hallgatói.

Valamennyi program az alábbi helyszínen és időpontban látogatható. Ugyanitt ingyenes tea és zsíroskenyér
kóstolás!
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet, Főépület előtti tér
Időpont: 16:00-20:00

www.kutatokejszakaja.hu
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Tantárgyi szorongás az iskolában

A fizika, ami körbevesz - kísérletek és érdekességek (nem csak) gyerekeknek

Tájékoztató előadásunkban bemutatjuk a tantárgyi szorongás jelenségét, és azokat a tényezőket, amelyek
hozzájárulnak a kialakulásához és fennmaradásához. Továbbá olyan gyakorlati lehetőségeket is felvonultatunk,
amelyek elősegítik a szorongás tüneteinek csökkentését.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 2/4-es terem
Időpont: 16:00-18:00

Jelen programunkkal szeretnénk teret nyújtani ahhoz, hogy a gyermekek és a szüleik olyan kísérletekkel
találkozhassanak, amiket maguk próbálhatnak ki, és a DÖFI Egyesület tagjaitól előismereteikhez igazított
magyarázatot kapjanak a jelenségekre. Lesznek itt fakír léggömbök, láthatatlanná váló tárgyak, ütésálló
folyadék, az ország legnagyobb szappanbuborékjai és még számtalan érdekesség. Garantáljuk, hogy lekötjük
gyermekét! Jöjjenek el, és kísérletezzenek együtt!
14 Helyszín: Bem tér 18/B Kísérleti Fizikai Tanszék és ATOMKI
Időpont: 14:00-21:00

Pszichológia a gyakorlatban
A helyszínen forgószínpadszerűen, négy előadóteremben párhuzamosan lehet részt venni a programokon.
Teszteljük az IQ-t, szorongást, a figyelmet. A résztvevők gyakorlatban kipróbálhatnak különböző módszereket és
gyakorlatokat.
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Időpont: 16:00-19:00
www.kutatokejszakaja.hu
Létszám korlát: 17 fő/csoport

Tudom mit tennél jövő nyáron! Avagy Bejósolható-e a másik ember viselkedése?
Meg tudjuk-e mondani előre, hogy egy embertársunk, avagy barátunk, netán ellenségünk hogyan viselkedne
bizonyos társas helyzetekben? Kik azok, akik ebben az előrejelző képességben jobbak lehetnek másoknál? Ez
a hétköznapi értelemben vett társas hatékonyság/sikeresség szempontjából is központi probléma újra és újra
előkerül a vonatkozó pszichológiai és egyéb tudományágakban. A program során ezekről az alapvető
kérdésekről, azok lehetséges megoldásairól, a kapcsolódó vizsgálatokról fogunk előadást tartani, továbbá
egy kutatásban való részvételre is lehetőségük nyílik a megjelenteknek. Vajon ez a társas előrejelző képesség
kapcsolatban áll például az intelligenciával vagy az alapvető érzelmi jelzések megfejtésének képességével?
Ezekre a kérdésekre igyekszünk fókuszálni a program során.
19 Helyszín: Komlóssy utca 45-47. DE BTK Pszichológiai Intézet
Időpont: 16:00-18:00, 19:00-21:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!

www.kutatokejszakaja.hu

Ép testben ép lélek
Bizonyára sokak számára jól ismert a címben idézett latin közmondás, amelyet segítségül hívtunk az előadás
céljának meghatározásához. Vajon milyen rejtett erőforrásokat mozgósíthat egy átlagos magyar ember,
aki valamilyen krónikus testi betegséggel küzd? Lehet-e teljes életet élni, egy félelmetes betegség diagnózisa után? Hogyan hat a testi megbetegedés a mentális jóllétünkre? Mi segíthet a PCOS-el való együttélés
folyamán? Vajon a tudományos eredmények hozzájárulhatnak a hétköznapi emberek pszichés
egészségének fenntartásához? Ehhez hasonló kérdések interaktív átbeszélésével foglalkozunk a
rendelkezésünkre álló időben.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület III. emelet 346-os terem
Időpont: 17:00-19:00

8
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Folyóvizes laboratórium
A Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének folyóvizes laborja részben oktatási, részben kutatási célokat
szolgál. A laborban a kvantitatív jellegű vizsgálatok közül a csepperózió, lineáris és areális erózió alapkőzettől,
vízhozamtól és lejtőszögtől való függését lehet kutatni, míg demonstrációs-szimulációs célokra terepasztalként
vehető igénybe.
Helyszín: Egyetem tér 1. Kémiai Épület Természetföldrajzi laboratóriuma (Erste Bank mögött)
2
Időpont: 14:00-17:00

Szélcsatorna kísérletek
A Debreceni Egyetem Fizikai Földrajzi Laboratóriumában van hazánk egyetlen olyan szélcsatornája,
amelyben lehetőség van a különböző talajok deflációjának bemutatására, mértékének mérésére.
A kísérletek során láthatóvá válik a különböző erősségű szelek munkája és a növényzetre gyakorolt
káros hatása. A kísérlet szemlélteti a szélerózió elleni védekezési lehetőségeket is.
Helyszín: Egyetem tér 1. Kémiai Épület Természetföldrajzi laboratóriuma (Erste Bank mögött)
2
Időpont: 14:00-17:00

Nyerő stratégiák véges játékokban

Az előadásban a véges, ismétlődésmentes kétszemélyes játékok egy olyan osztályát tárgyaljuk, ahol valamelyik játékosnak biztosan van nyerő stratégiája.
Helyszín: Egyetem tér 1. Matematikai Intézet M426-os terem
3
Időpont: 20:30-21:1O0

Látványos kémiai kísérletek
E program keretében kerül megrendezésre a Debreceni Egyetem Kémiai Intézete által a „Látványos
kémiai kísérletek” című bemutató, amely a korábbi években különböző alkalmakkor már nagy
sikerrel került lebonyolításra.
Helyszín: Egyetem tér 1. Kémiai Épület K/2-es terem
2
Időpont: 15:00-16:30, 17:30-19:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 250 fő/előadás
www.kutatokejszakaja.hu

www.kutatokejszakaja.hu
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Jó hecc - vagy mégsem?

A magyar alkotmányosság múltja, jelene és jövője
Napjainkban Magyarországon és Európában is mind politikai, mind szakmai körökben éles viták zajlanak
Magyarország alkotmányos helyzetéről. Milyen változást hozott az Alaptörvény? Megmaradt-e Magyarország a
jogállamiság keretein belül vagy a mostani helyzet már nem felel meg a jogállamiság kritériumainak? Hogyan
értékelhető a mai alkotmányos helyzet a magyar alkotmányos hagyomány, tradíció szemszögéből? Ezekre a
sokrétű kérdésekre igyekszünk válaszokat keresni és találni.
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, Földszint 40-es terem
1
Időpont: 15:00-17:00

Közgáz Tisztánlátók Éjszakája 2013
Az idei estét ajánljunk bárkinek, aki érdeklődik a gazdaság működése vagy éppen aktuális nagy problémái iránt
és esetleg kérdései vannak. Előadásainkban néhány érdekes problémát, a közéletben és a hírekben gyakran
előforduló gazdasági kérdéseket, esetleges tévhiteket járunk körbe. Az előadások mellett játékos gazdasági,
pénzügyi vetélkedővel várunk minden érdeklődőt.
Helyszín: Kassai út 26. KTK TEOK épület T/112-es terem
12
Időpont: 17:00-19:00

Gazdasági és Pénzügyi Játékok
Az utóbbi években kiemelkedő szerep jut a médiában és a hétköznapi beszélgetésekben is a pénzügyi
piacoknak és a pénzügyek világának. A nagy figyelem és információáradatban ember legyen a talpán, aki
kiigazodik. A Kutatók éjszakája keretében a látogatók részt vehetnek egy játékos csapatversenyen, ahol
kipróbálhatják tudásukat a pénzügyek világáról és sok hasznos és érdekes ismeretre tehetnek szert.
12 Helyszín: Kassai út 26. KTK
Időpont: 19:00-21:00

Terepkutatás élőben
A terepkutatás a szociális munkában alkalmazott egyik nagyon fontos alkalmazott kutatási módszer, mely a
társadalmi jelenségek, folyamatok megértésében, és összefüggéseinek megismerésében segíti a szakembert. Röviden bemutatjuk a terepkutatás szociális munkában alkalmazott fő módszereit, technikáit. Közös
terepmunkára visszük az érdeklődőket.
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Időpont: 16:00-19:00
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A „Jó hecc” című - Szeged és Térsége Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács által kiadott – bűnmegelőzési kisfilm
megtekintése, majd a film által feldolgozott eset kapcsán beszélgetés a rendőrség Bűnmegelőzési Osztályának
munkatársával a fiatalkori bűnözésről, a bűnelkövetővé- és áldozattá válás leggyakoribb okairól, valamint a
megelőzési lehetőségekről.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 40-es terem
Időpont: 17:30-18:30

Az elektronikus média új irányai

A médiakonvergencia új technikai megoldásokat hívott életre. A tartalomszolgáltatás és a tartalom előállítás
szétvált, megjelentek az amatőr tartalom előállító műhelyek. Új és leleményes technikai megoldások
segítségével sokszor meghökkentő tartalmak születnek, amelyek divat jelenségeket generálnak.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, 14/3-as terem
Időpont: 17:30-18:30

„MADE IN AMERICA”: az USA az 1960-as években

Kíváncsi vagy, milyen is volt az Egyesült Államok a hatvanas években? Tudni szeretnéd, hogyan éltek, milyen
autókkal jártak, milyen zenét hallgattak az amerikaiak? Érdekel, milyen társadalmi mozgalmak söpörtek végig
az országon? Szeretnél találkozni és beszélgetni egy igazi hippie-vel? Részt vennél egy izgalmas országismereti
vetélkedőben? Tarts velünk az Angol-Amerikai Intézeti Észak-amerikai Tanszékének időutazására.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, I. emelet, 111-es terem
Időpont: 18:00-20:00

Pályatanácsadás

Érettségizem… azután mi lesz? Elkezdtem az egyetemet, de nem érdekel… merre tovább? Milyen
foglalkozást űznék szívesen? Hol tudnék szárnyalni, kibontakoztatni a tehetségemet… de miben is vagyok
tehetséges? Inkább bármi jó lesz… majd kialakul… nyerek még 5-8 évet! A jelzett dilemmát különböző tesztekkel, érdekes gyakorlatokkal dolgozzuk fel, amelyeket izgalmas vetélkedőkkel egészítünk ki.
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 2/4-es terem
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
1 Időpont: 18:00-20:00
www.kutatokejszakaja.hu
Létszám korlát: 15 fő

Csak egy hajszál…? – Kalandozás a zsenialitás és az őrület mezsgyéjén

A bukott diákokból lesznek a legnagyobb tudósok? A sikerre születni kell? Valóban csak egy hajszál választja
el a zsenit az „őrülttől”? A kreativitás és a pszichopatológia világában barangolva megvizsgálunk néhány
régi tévhitet, megértjük, miért fontos a nyitottság és az együttműködés a kutatásban, végül néhány hasznos
példával illusztráljuk, hogyan kamatoztathatjuk a modern pszichológia vívmányait a hétköznapokban.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 7-es terem
Időpont: 17:00-18:00

www.kutatokejszakaja.hu
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Tekintettel a tekintetre
Vajon mit ér a szó, ha nem kíséri tekintet? Vajon mit ér a tekintet, ha nem kísérik gesztusok? A szó hatalma helyett
az emberi tudat hatalmát idézzük, hogy megértsünk szót, tekintetet és gesztusokat. Gyere, kísérletezz velünk!
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület. IV. emelet, 418-as terem
Időpont: 18:00-21:00

Amerikai kivándorlók nyomában
A történelem során százezrek hagyták el Magyarországot és telepedtek le Amerikában. Mi kényszerítette őket
erre? Miért választották Amerikát új otthonuknak? Hogyan utaztak és éltek ezek a magyarok külföldön? Hogyan
beszéltek az „amerikás magyarok”? Az előadások és interaktív játékok bepillantást nyújtanak az Egyesült
Államokba és Mexikóba kivándorolt magyarok életébe.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, I. emelet, 121-es terem
Időpont: 20:00-22:00
Létszám korlát: 20 fő

Csecsemők és nyelv – Mit tudhat meg a nyelvészkutató a babáktól?
Interaktív előadás és beszélgetés arról, hogy a kutató mit és hogyan tudhat meg a csecsemők nyelvi
képességeiről. A program az egyéves kor alatti babák nyelvtudásának vizsgálati módszereivel, a kísérletekkel
és ezek eredményeivel ismerteti meg az érdeklődőket.
1 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 340/2-es terem
Időpont: 20:00-21:00

Hipnózis: transz – szuggesztió - gyógyítás
Az előadás témája a hipnózis: hogyan hozható létre, hogyan változott az évszázadok során ez a módszer és
a magyarázó elv, hogyan működnek a szuggesztiók hipnózisban, miben különbözik a hipnózis a szokásos
éber állapottól. Néhány további kérdés: hogyan lehet „visszamenni a gyermekkorba”, hogyan használhatjuk a hipnózist a fájdalom csökkentésére és miért működik hatékonyan, hogyan segítheti a hipnózis az
elfeledett emlékek felidézését? Megbeszéljük, hogy hogyan alkalmazzuk a hipnózist a gyógyításban és
milyen testi változások hozhatók létre hipnózissal. Egy demonstráción segítségével megnézhetik, hogy
hogyan jön létre hipnózis és hogyan működnek a szuggesztiók és természetesen feltehetik a hipnózissal
kapcsolatos kérdéseiket.
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület IV. emelet Aud. Max.
1
Időpont: 21:00-23:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 150 fő

www.kutatokejszakaja.hu
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Társadalomtudomán
yi programok

EZERARCÚ JOGTUDOMÁNY – KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2013
A munkavállalás buktatói?! Jogi segítségnyújtás
Mit tegyünk, ha nem fizet a munkáltató? Miben sajátos a diákmunka? Nemcsak a munkaerő-piacon való
elhelyezkedés során, hanem a sikeres munkavállalás után is felmerülhetnek bennünk ilyen és ezekhez hasonló
kérdések. Dr. Petkó Mihály és Dr. Hunyadi Mátyás, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatának munkatársai konkrét esetekkel, az esetek kapcsán interaktív beszélgetéssel kívánják bemutatni,
hogy a munkavállaló hogyan tudja jogait gyorsan és hatékonyan érvényesíteni, a rendelkezésre álló jogi
lehetőségek közül melyiket célszerű kiválasztani, és milyen eredményeket lehet elérni a különböző eljárásokban.
13 Helyszín: Kassai út 26. ÁJK TEOKJ fszt. IV. előadó
Időpont: 17:15-17:50

Büntetőjog a mozivásznon
Mozifilmek, tévésorozatok kockáin gyakrabban bukkannak fel büntetőjogi tényállások, mint gondolnánk! Az
előadáson filmrészleteket vetítünk, ahol a közönség is próbára teheti jogérzékét: szavazhat a büntetőjogi
minősítésről. Dr. Elek Balázs, karunk oktatója és a Debreceni Ítélőtábla bírája feltárja és elmagyarázza, hogy
jogilag mi a helyes megoldás és miért. Emellett érdekes és tanulságos módon rávilágít a tanúvallomás
befolyásolásának lehetőségeire, veszélyeire is.
13 Helyszín: Kassai út 26. ÁJK TEOKJ fsz. IV. előadó
Időpont: 18:00-18:50

Polgári jogi mintatárgyalás
Szeretné megtudni, hogy hogyan zajlik valójában egy polgári per? Szeretné átélni, hogy milyen légkör
uralkodik a tárgyalóteremben? Vajon az igazságérzete helyes jogtudat? Az Állam- és Jogtudományi Kar
oktatóinak és hallgatóinak közreműködésével egy polgári per mintatárgyalására kerül sor, ahol az érdeklődők
ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphatnak. A per egy érdekes és aktuális témájú jogesetet dolgoz
fel, az online cikkekhez kapcsolódó kommentárok miatti felelősség kérdését boncolgatja. Vajon a weblapot
üzemeltető vagy a kommentelő felel? A per végén a közönség tippelhet a per kimenetelére is, a helyesen
válaszolók ajándékban részesülnek.
Helyszín: Kassai út 26. Állam- és Jogtudományi Kar TEOKJ fsz. IV. előadó
13
Időpont: 19:00-20:00

Játékos vetélkedők, kiállítások, kvízek
Játékos vetélkedők, kiállítások, kvízek.
Helyszín: Kassai út 26. TEOKJ földszinti folyosója, Hallgatói Önkormányzat pultja
13
Időpont: a jogi kar programjai közötti szünetek

www.kutatokejszakaja.hu
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Műszaki tudományo
s programok

Amikor a molekula gyógyít - és amikor nem

Vízminőség ellenőrzése

Az előadás fő célja a molekuláris szintű gyógyszerfejlesztésnek, és a napjainkban sajnálatosan sok figyelmet kapó
„dizájner drogok” előállításának a szemléletes bemutatása. Érdekes, közismert példákkal illusztrálják a fejlesztés és
az alkalmazás kérdéseit. Az alkalmazás esetében külön figyelmet fordítanak a molekulák hatóhelyre való
lejuttatásának speciális lehetőségeire. Látványos vetített képes előadás formájában mutatnak be régi és új
molekulákat a gyógyítás (és a mámor tiltott eszközeinek) területéről. A résztvevők interaktív módon néhány
hordozható számítógép segítségével a molekulatervezés és modellezés területére is betekintést kaphatnak.
2 Helyszín: Egyetem tér 1. Kémia Épület K3-as előadó
Időpont: 18:00-19:00

A laboratóriumban a vízminőség ellenőrzése és vízgazdálkodási célokból elsősorban gyors, könnyen használható
eszközök és műszerek (elektroanalitikai, fotometriás, fényszórás fotometriás, oxigénháztartás mutatóit mérők,
gyorstesztek, terepi és laborkészülékek, stb.) állnak rendelkezésre. A vizsgált víztípusok: felszíni, felszín alatti vizek,
termálvizek, szennyvizek, csapadék- és csurgalékvizek.
Helyszín: Ótemető u. 2-4. Műszaki Kar Vízminőség- és talajvédelmi laboratórium
16
Időpont: 15:00-16:00

Ismerd meg az emberi szervezet működését
Milyen a tápcsatorna belülről? Vizsgáljuk meg endoszkóppal! (az endoszkóp és az endoszkópia során alkalmazott eszközök működésének bemutatása, a tápcsatorna vizsgálatának menete endoszkóppal, az egészséges
tápcsatorna valamint annak betegségei videó bemutatás formájában). Hogyan épül fel az egészséges
vérképző rendszer? Vizsgáljuk meg mikroszkóppal! Csontvelő és vérkenet készítés módja/eszközei, festési
eljárások, vérképző rendszer alkotóelemeinek vizsgálata videó mikroszkóppal. Hogyan működik a véralvadási
rendszer? Vizsgáljuk meg! (laboratóriumi gyakorlat – különféle laboratórium eszközök/módszerek valamint
néhány véralvadási teszt elvégzésének bemutatása).
Helyszín: Nagyerdei körút 98. (DE OEC) Belgyógyászati Intézet B-épület
20
Időpont: 18:00-20:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 60 fő

www.kutatokejszakaja.hu

Nem jön álom a szememre
Életünk egyharmadát alvással töltjük, mégis nagyon keveset tudunk róla. Az Amerikai Alvástársaság 2005-ös
klasszifikációja szerint több, mint 80-féle alvászavart ismerünk, és jó részük kezelhető. A Kutatók Éjszakája
program során ezek gyakoribb formáiról, illetve az egészséges alvásról lesz szó, továbbá bemutatjuk az
alváslabort.
Helyszín: Móricz Zsigmond körút 22. Neurológiai Klinika Könyvtár (Auguszta épület, II. emlet 211)
11
Időpont: 18:00-20:30
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 20 fő
www.kutatokejszakaja.hu

Világító antibiotikumok
A program keretében a Tanszéken dolgozó gyógyszerészhallgatók és doktoránsok saját kutatómunkájukon
keresztül mutatják be a felfedező gyógyszerkutatás folyamatát.
2 Helyszín: Egyetem tér 1. Kémia Épület K3-as előadó
Időpont: 18:00-20:30
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3D épületek a Google Földön
A SketchUp Make egy olyan háromdimenziós tervező és modellező program, mellyel könnyedén felépíthetjük
álmaink házát, vagy éppen azt, amelyikben élünk. Könnyedsége abban rejlik, hogy miután a felhasználó
megrajzolta a körvonalakat két dimenzióban, a létrehozott felületek húzhatók, tolhatóak kedvünk szerint. Igen
intuitív módja ez a háromdimenziós testek, geometriák modellezésének, ahol a felületek kitöltése is könnyen
megoldható. Az elkészült modellek ráhelyezhetőek a Google Földre, így „valós” környezetben is megtekinthetőek. Rengeteg, már kidolgozott modell letölthető és felhasználható, esetleg tanulmányozható. A SketchUp
Make ingyenesen használható saját célokra és igazi kreatív időtöltést biztosít minden korosztály számára.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar
10
Időpont: 16:00-16:20, 17:00-17:20, 18:00-18:20, 19:00-19:20
Létszám korlát: 18 fő/csoport
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!

www.kutatokejszakaja.hu

Alternatív hajtású járművek bemutatója
A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszéke által épített elektromos és pneumatikus járművek
kiállítása, bemutatása. Tesztelés és kipróbálási lehetőség. A járművek több országos versenyen vettek részt
kiváló eredményekkel: Elektromobil: VII. Széchenyi Futam 2012. (Győr): I. helyezés; II: MVM Energia Futam
2012. (Budapest): III. helyezés; ALTrace Futam 2013. (Győr): I. helyezés; Pneumobil: II. MVM Energia Futam
2012. (Budapest): I. helyezés; Pneumobil 2008-2013. (Eger): I. helyezések különböző kategóriákban.
Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület előtti tér
1
Időpont: 16:00-20:00

Játszó TÉR - bájos, szabályos és félszabályos poliéderek
A programra ellátogató vendégek megismerkedhetnek a szabályos és félszabályos testek
meghatározásával, duálisaikkal, a testek tulajdonságaival, felhasználhatóságukkal, konstruálásuk
rejtelmeivel. A kisebbeket kreatív készségfejlesztő játékokkal, a nagyobbakat színes papírmodellek
készítésével is várjuk. A vendégek mindegyik tárgyalt poliédert kézzel fogható modellek segítségével is
tanulmányozhatják, s a programot 3D-s számítógépes bemutatók teszik még élvezetesebbé.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar
10
Időpont: 16:00-22:00

www.kutatokejszakaja.hu
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Etessük meg a kutyát számítógéppel!

Mire használod a géped? Szörfözés, játék, esetleg szövegszerkesztés? Ennyi? Pedig mi mindenre képes még!
Bármit vezérelhetsz vele akár házilag is. Villanyt kapcsol, szellőztet, virágot locsol, elkapja a betörőt vagy megeteti
a kutyát. Nem hiszed? Pedig programozni nagyon szórakoztató a többi pedig csak a leleményességeden múlik!
10 Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar F08 terem
Időpont: 17:00-18:00

Látványos mérések a gépészetben

Tükörtojás? Nem… Porcszövet! Avagy mire használhatóak még a tojások?
A Kedves Érdeklődők most megismerkedhetnek ezen rendkívül komplex szövet kutatásának módszereivel;
részleteket tudhatnak meg a porcszövet kialakulásával és felépítésével kapcsolatosan, valamint betekintést
nyerhetnek a szövettani festések látványos és színes világába is.
Helyszín: Nagyerdei körút 98. (DE OEC) Elméleti négyszög, III. emelet,
Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
5
Időpont: 17:00-21:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 15 fő

www.kutatokejszakaja.hu

Számos hatásnak vagyunk kitéve a mindennapokban, melyeket egy bizonyos határon belül már természetesnek
veszünk. Ha kíváncsiak vagyunk ezekre a hatásokra, akkor be kell azonosítanunk és meg kell mérjük mint fizikai
mennyiségeket. Mivel ezek a mennyiségek az időben igen gyorsan változhatnak, a mérések speciális
mérőműszereket és mérőrendszereket igényelnek.
16 Helyszín: Ótemető u. 2-4. Műszaki Kar Gépelemek Laboratórium
Időpont: 17:00-18:00

Zajos világunk

Hordozható zajmérők segítségével lehetőség nyílik a minket körülvevő tárgyak üzemelése során keletkező
zajterhelések mérésére. Általános információkat kaphatnak a résztvevők a zajmérések sajátosságairól, a
zajterjedés jellemzőiről. A méréseken kívül lehetőség van megismerkedni számítógépes zajtérkép készítő
szoftverrel is.
Helyszín: Ótemető u. 2-4. Műszaki Kar Levegő- és zajvédelmi laboratórium
16 Időpont: 17:00-18:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 15 fő

www.kutatokejszakaja.hu

Fenntartható épületenergetika megújuló energiaforrások integrálásával

Épületek hőenergia ellátása, optimalizálása. Aktív elemek bemutatása. Kassai úti Campuson található
Demonstrációs központ működésének és felépítésének bemutatása. Az épületben található rendszerek
variálhatóságával számtalan élethelyet kialakítható a kutató szobákban.
21 Helyszín: Kassai út 26. Fenntartható Épületenergetikai Központ
Időpont: 18:00-18:20

E-létezés és hiperfigyelem

Hogyan kerül egyre jobban előtérbe a „hiperfigyelem” a „mélyfigyelemmel” szemben, és ez hogyan jelenik
meg az y- és z-generációk identifikációjában? „A hiperfigyelem” hogyan hat az olvasásra mint intellektuális
tevékenységre? Ezen kérdésekre próbáljuk keresni a megfelelő és releváns válaszokat.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar
10 Időpont: 18:00-19:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 15 fő
www.kutatokejszakaja.hu
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„FOGAS” és „VELŐS” kérdések a fejlődésbiológiában
Az in vitro szövettenyésztés segítségével a „FOGAS” kérdéseink megválaszolása révén újabb adatokkal
kívánunk hozzájárulni a FOGfejlődében központi szerepet játszó géneknek, szabályzó fehérjéknek a dentális
szövetek regenerációjában játszott szerepéhez, valamint a fogtelep epitheliális eredetű őssejtjeinek molekuláris
mintázatát kívánjuk jobban megismerni. A „VELŐS” kérdéseink arra vonatkoznak, hogyan vándorolnak,
differenciálódnak, növesztik nyúlványaikat és alakítanak ki egymással kapcsolatot azok a gerincVELŐben
található idegsejtek, amelyek meghatározó szerepet játszanak a fájdalom ingerületek feldolgozásában.
Helyszín: Nagyerdei körút 98. (DE OEC) Sejt és Fejlődésbiológiai laboratórium
5
Időpont: 17:30-20:30
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 20 fő/csoport

www.kutatokejszakaja.hu

A kromoszómák világa
A Laboratóriumi Medicina Intézet Citogenetika Laboratóriuma a ritka genetikai betegségek diagnosztikájában alkalmazott citogenetikai módszerek bemutatójával várja az érdeklődőket. A látogatók megismerkedhetnek a kromoszóma analízis és a fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) elvével, kivitelezésével és azok
gyakorlati hasznosításával. Bepillanthatnak a ritka genetikai esetek feltárásának izgalmaiba. A résztvevők
nyomon követhetik hogyan lesz a vérből kromoszóma, a gyakorlatban is kipróbálhatják a kromoszómák
azonosítását, párosítását.
Helyszín: Nagyerdei körút 98. DE OEC inVitro Diagnosztikai Tömb
6
Időpont: 18:00-20:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 25 fő
www.kutatokejszakaja.hu

Mentés különleges helyzetekből - mentési bemutató
A mentési bemutatónk egy közlekedési balesetet mutat be. Gyakorlati termeinkben, kis csoportokban,
forgásban megtanítjuk az érdeklődőknek a laikus újraélesztés szabályait, melyet Ambu babáinkon saját
maguk is gyakorolhatnak.
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
www.kutatokejszakaja.hu
Időpont: 16:00-19:00
Létszám korlát: 60 fő

www.kutatokejszakaja.hu
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Műszaki tudományo
s programok

Őssejtek az elhízás, a látászavarok és a lisztérzékenység kutatására

Miért biztonságos az Internet?

A kutatók azt mutatják be hogyan lesznek az őssejtekből különböző megjelenésű és működésű sejtfajták, köztük
fehér és barna zsírsejtek, a szem különböző fajta sejtjei, liszt érzékenyek kóros tulajdonságait hordozó sejtek.
A fehér és barna zsírsejteket lehet látni, amelyek egymásba alakíthatóak. Akinek sok barna zsírsejtje van, az
kevésbé hajlamos az elhízásra. A megtekinthető tenyésztett szemsejtek alkalmasak szembetegségek
gyógyítására. A lisztérzékenység miatt kialakuló kóros folyamatok sejtes kísérletekben nyomon követhetőek.
Egyetem tér 1. Élettudományi Központ III. emelet könyvtár és sejtkutató laboratórium
4 Helyszín:
Időpont: 16:00-17:00, 18:00-19:00, 20:00-21:00, 22:00-23:00
Létszám korlát: 15 fő/csoport
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!

Előadásunkban azokat az algoritmusokat és protokollokat ismertetjük, amelyek lehetővé teszik, hogy bizalmas
üzeneteinket nyugodtan rábízhassuk a világhálóra.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar I. előadó
10
Időpont: 18:00-19:00

www.kutatokejszakaja.hu

Sejtéletképek
Átfogó előadás az Intézetben folyó munkáról sok képpel és videóval: hogyan tartanak egy sejtpopulációt
életben egy flaskában akár hónapokig, milyen kezeléseket kapnak, mivel vizsgálhatják őket és egyáltalán mit
tudhatunk meg tőlük, róluk, rólunk.
Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Központ F.402-es terem
4 Időpont: 16:00-17:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 35 fő
www.kutatokejszakaja.hu

3D alkalmazások a biomechanikában
A 3D nyomtató, a 3D szkenner és 3D tervezőprogramok biomechanikai vonatkozású alkalmazásának
bemutatása interaktív formában.
Helyszín: Nagyerdei körút 98. DE OEC Ortopédiai Klinika, Biomechanikai Laboratórium
7
Időpont: 17:00-19:00

Játékos kísérletek a biofizikai és sejtbiológiai laborban
Bemutatjuk hogy hogyan lehet webkamerából és LEGO-ból mikroszkópot készíteni, hogyan mérhetjük meg
egy hajszál vastagságát lézerrel, mi mindenre jó a szárazjég és az UV fény, hogyan működik a CT, stb. Az arra
vállalkozók felügyelet mellett egyszerűbb kísérleteket is végezhetnek, pl. mikroszkópos mintákat és digitális
felvételeket készíthetnek vérről, pollenről.
4 Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Központ F.401-es terem
Időpont: 17:00-19:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 30 fő
www.kutatokejszakaja.hu

Készíts fél óra alatt saját honlapot! Jelenj meg a neten!
A világhálón való megjelenés mindenkinek saját érdeke. A közösségi oldalakon túl előnyt jelent több szempontból is, ha megosztjuk ismereteinket, információinkat másokkal. Ezen program keretében a honlapkészítés
alapjait tanuljuk meg. A résztvevők megismerhetik a világháló nyújtotta néhány lehetőséget. Ingyenesen
használható, egyszerűen kezelhető programokat, eszközöket alkalmazunk, amelyekkel fél óra alatt is
létrehozható egy egész weboldalrendszer: tárhelyet, sablonokat, képszerkesztőt és egyéb design eszközöket.
Érdemes elhozni saját fotókat, szövegeket, amelyekkel fél óra alatt létrehozható egy valóban saját tartalmakkal
felszerelt honlaprenszer.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar F05-ös terem
10
Időpont: 19:00-20:00, 20:00-21:00
A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött!
Létszám korlát: 14 fő/csoport
www.kutatokejszakaja.hu

Rejtett dimenziókból származó zavaró jelek kiküszöbölése elektronmikroszkópos
felvételeken
A technológiai fejlődés következtében egyre növekvő igény van a mikro és nano méretekben történő folyamatok megfigyelésére, amelyre a legtöbb esetben az elektromikroszkóp nyújthat megoldást. A Kutatók
Éjszakája rendezvényen ezzel és sok más érdekességgel lehet megimserkedni az elektronmikroszkópok
világából.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar
10
Időpont: 19:00-19:45

Láss, ne csak nézz!

Az előadás során a fényképezés történetével ismerkedhetnek meg a látogatók a kezdeti eljárásoktól
kezdve a modern digitális képalkotásig bezárólag.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar Aula
10
Időpont: 20:00-22:00

Nicsak, ki beszél? Számítógéppel generált személyek a multimédia világában

Az előadásban látványos kép- és hanganyag kíséretében végigjárjuk azt az utat, hogyan jutottunk el idáig,
s mi várhat ránk a jövőben a számítógépes arcmodellezés és beszédkeltés területén.
Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar
10
Időpont: 20:00-21:00
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