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Debreceni Egyetem
2015. szeptember 25.

több mint 80 program

less be a kuliszák mögé!
az ország legnagyobb vidéki egyetemén

kutatokejszakaja.unideb.hu 
kutatokejszakaja.hu

A rendezvény helyszínei között INGYENES, 
menetrendszerint induló kisvasút közlekedik.  
Részletek a programfüzetben!

Tervezd meg az estéd előre és vegyél részt 
minél több programon, hogy tudásban és 

élményekben gazdagabban térhess haza!
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Délelőtt:

10:00 – 10:30 Csákberényi-Nagy Gergely 
(Megújuló Energiapark Kutatóközpont 
Kft.) – Napelemes termelési különbségek

10:30 – 11:00 Szöllősi Tamás (Korax 
Gépgyár Kft.) – Magyar napelemek 
bemutatása 

11:00 – 11:30 Dr. Szabó István (Debreceni 
Egyetem) – A napenergia villamosipari 
hasznosítása

11:30 – 12:00 Dr. Szabó Szilárd (Debreceni 
Egyetem) – Tetőkataszterezés a 
napelemek telepítése szempontjából

12:00 – 12:30 napelemes és 
napkollektoros rendszerek működés 
közbeni bemutatása, interaktív napelem 
szimulátor bemutatása

13:00 – 13:30 saját fejlesztésű 
quadrokopterek bemutatója, 
quadrokopter kipróbálási lehetőség, 
quadrokopterek a tudományban

12:00 – 20:00 Hajdúnánási kézműves 
termékek bemutatója (mézek, kolbászok, 
szalmakalapok, és minden, ami kézzel 
készült és minőségi)

Délután:

13:30 – 14:00 Lázár István (Debreceni 
Egyetem) – Meteorológia állomás 
bemutatása

14:00 – 14:30 Dr. Tóth Tamás (Debreceni 
Egyetem) – Megújuló Energiaforrások 
történeti áttekintése

14:30 – 15:00 Dr. Bai Attila (Debreceni 

Egyetem) – Az alga hasznosítási 
lehetőségei

15:00 – 15:30 az aquapónia és az 
algafarm bemutatása

15:30 – 16:00 Brikett készítő verseny

16:00 – 16:30 Tapossa laposra – 
sörösdoboz lapító verseny

Este:

17:00 – 18:15 Radics Tamás ( Debreceni 
Egyetem) -  MAGASHEGYSÉGI 
EXPEDÍCIÓK

18:15 – 18:30 Fotó kiállítás megnyitása a 
Magashegységi expedíciókról

18:30 – 20:00 Pálinka manufaktúrák 
versenye

20:00 – 22: 00 Sörterasz, kézműves sörök

A program helyszíne: 4031 Debrecen, 
Kishegyesi út 187. Megújuló Energiapark

Drongók születése
A 46. Virágkarneválon debütált az NI Hungary 
kft és Debrecen Város közös virágkocsija, 
ami a Drongó nevet kapta. A kocsi körül két 
átalakított quadrokopter repült volna, ha 
nem mossa el az eső a karnevált. 

A kutatók éjszakáján a közönségnek 
lehetősége lesz testközelből látni a drongókat, 
bemutatjuk születésük történetét valamint 
megvitathatják a technológia fejlődését és a 
hozzá kapcsolódó etikai aggályokat.

Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, Aula
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A növényi beszéd értésének tudománya

A növények a közhiedelemmel szemben, tudnak beszélni, 
csak érteni kell a nyelvükön. A változékony klimatikus viszonyok 
miatt még inkább fontos, hogy megértsük a növények ‘beszédét’, 
válaszreakcióikat. A számukra nem ideális körülményekre adott reakciójuk 
minél gyorsabb megértése, diagnosztizálása hatékony lehetőséget ad arra, 
hogy minél hamarabb kezelni, orvosolni tudjuk a még megváltoztathatót.

 Helyszín: Böszörményi út 138. B épület 
 Időpont: 16:00-18:00, 18:00-20:00 
 Létszám korlát: 6 fő/csoport

Stevia, te édes..., a cukormentes növény

Szereti az édes ízt? … de már nem kellene több cukor? …csak a tiltásokat 
kapom otthonról és az orvostól, hogy tovább már ne édesítsek…, vagy 
mesterséges édesítőszerrel próbálom ízletesebbé tenni az ételem? Erre 
ad kiváló megoldást a sztívia, melynek szárítmánya 30-szor édesebb a 
répacukornál és fogyaszthatják cukorbetegek és túlsúllyal küzdő egyének is. 
Szeretettel várjuk a bemutatóra és kóstolóra.

              Helyszín: Böszörményi út 138. A-épület (Főépület) alagsor, 10. előadó 
              Időpont: 14:00-16:00 
              Létszám korlát: 25 fő

 
A rendezvény előzetes  
regisztrációhoz kötött! 

www.kutatokejszakaja.hu

 
A rendezvény előzetes  
regisztrációhoz kötött! 

www.kutatokejszakaja.hu

Tudtad?
2015 a fény nemzetközi éve az  
Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére  
az UNESCO és az ENSZ támogatásával  
megrendezett nemzetközi eseménysorozat 2015-ben. 
A kezdeményezés célja az, hogy felhívja a figyelmet, 
milyen fontos szerepet játszik a fény és a fénnyel 
kapcsolatos technológia az életünkben. 
Gondolj bele! A te életedben milyen fontos a fény?
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Fókuszban: Finnország
Ha érdekel Finnország, tőlünk ma megtudhatod, miért világhírű 

a finn formatervezés és hogyan juthatsz el az igazi Mikuláshoz. 
Fény derül arra, hogy kik isszák a világon a legtöbb kávét, kik 

a legszenvedélyesebb tangótáncosok a világon és hogy van 
zene a Nightwishen és a HIM-en túl is. Részt vehetsz finn nyelvórán és 

megkóstolhatod a korvapustit és a pullát, az országismereti kvízt kitöltve pedig 
ígérjük, hogy nem csak tapasztalatokat nyersz majd!

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 340/2 
 Időpont: 16:00-22:00

FolkStop
A látogató betekintést nyerhet a DE Néprajzi Tanszék által közvetített 
alkalmazott néprajz 21. századi technikáiba. Megismerheti azokat az 
eljárásokat, amelyek népi kultúránk szerves részét képezték. A program több 
alprogrammal jelentkezik: „Rozmaring – citromfű – majoránna”: nagyanyáink 
fűszernövényei a konyhánkban; kézműves foglalkozások kicsiknek és 
nagyoknak; néprajzi szófejtő; gólyalábazás; „Békaügető”, „Folktivity” és 
„Gazdálkodj néprajzosan!” társasjátékok.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület III. emelet 
 Időpont: 16:30-21:00

„Ha azt mondom, piros…”
Ha azt mondom, „piros”, te mit válaszolnál? Alma, Mikulás, Piroska és a 
farkas… A színek életünk meghatározó részei. Rendezvényünk főszereplője 
a piros szín. Kiállítások, ismeretterjesztő előadások és művészeti bemutatók 
segítségével megtudhatod, hogyan jelenik meg mindennapjainkban, ill. 
milyen hatással van a művészetekre. Otthon érezheted magad a kiállított piros 
hétköznapi tárgyaink között, elmerülhetsz a könyvek világában, élvezheted 
táncbemutatóinkat és tudományos előadásainkat. Neked mi jut eszedbe a 
piros színről?

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület I. emelet, 133/2-es terem 
 Időpont: 16:30-22:00

Néhány lélek-belátási gyakorlat kezdőknek
1. Megmondjuk a tuti! Frankón! Helyszíni lélekbelátási bemutató és képzés. 

2. Megmérjük a lelket! 3. „Tűzoltó leszel, s katona...” ....de jó mentőtiszt, 
ápoló, szociális munkás, védőnő, szülésznő vajon lehetnél-e? 4. Hatunk 

a lélekre! Mindennapi befolyásolások - gyakorlatok és demonstrációk. 
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4   Időpont: 17:00-20:00

1

1
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Hollandok, flamandok, belgák

Mit is tudunk Hollandiáról és Belgiumról? Kik azok a flamandok? 
Milyen nyelven beszélnek? Ezekre a kérdésekre és még sok minden 
másra is választ kapunk ezen az estén. Lesz szó művészetről, humorról, 
mesékről, száz éves holland fotókról, divatról, drogokról, prostitúcióról, a 
hollandok és a víz viszonyáról. De lesznek rövidfilmek, vetélkedő és holland 
nyelvóra is kezdőknek.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 410-es terem 
 Időpont: 17:00-21:00

Hősök és szuperhősök Amerikából: Pocahontastól Batmanig

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a mai populáris kultúrában Amerika a hősök 
hazája. Mi lehet ennek az oka? Kik a leghíresebb valós és kitalált (szuper)
hősök? Ennek járunk utána idei programjaink keretében. Előadások: 
Szathmári Judit: „(M)ilyen volt–(m)ilyen lett: MatoAkaból Pocahontas” Balogh 
Máté Gergely: „A gonosz elnök – Richard Nixon ábrázolása a Watchmenben” 
Csató Péter: „Sötét Lovag az etika szürke zónájában”; „Az én hősöm” - kreatív 
sarok gyerekeknek. Kiállítás – „(Szuper)hősök régen és most”

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 121-es terem 
 Időpont: 18:00-20:00

Magyarország a középkori Európában

A középkori Magyarország Európában elfoglalt helyét tárjuk fel forrásrészletek, 
ábrázolások (Mátyás borral folyó kútja), tárgyi emlékek (Zsigmond yorki kardja) 
segítségével. Feladatok a hallgatóságnak: települések felismerése a Lázár-
deák térképen; útleírások alapján felismerünk-e egy várost? Felismerjük-e 
az Árpád-ház jelvényeit? Középkori pecsétek 3D -rekonstrukciója: készítsd el 
pecséttervedet!

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet, 316-os terem 
 Időpont: 16:00-17:00, 17:00-18:00 
 Létszám korlát: 30 fő/csoport

1
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Nyelvi kísérletek kicsikkel és nagyokkal

A nyelvészek ugyanúgy szeretnek kísérletezni, mint mondjuk a 
fizikusok. Minden anyanyelvi beszélő fejében ott van a nyelvtan 

összes szabálya, csak valahogy hozzá kell férnünk ehhez a tudáshoz. 
Ebben segítenek a kísérletek. Az est folyamán megmutatjuk, hogy 

néznek ki a gyereknyelvi kísérletek és milyen az, ha felnőttekkel kísérletezünk. 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, 111-es terem 
 Időpont: 18:00-20:00 
 Létszám korlát: 50 fő

Nyomozás a könyvtárban - Szabadulójáték Umberto Eco A 
rózsa neve című regénye alapján

Irodalmi, kultúrtörténeti, műveltségi játék a szabadulószobák mintáját követve, 
Umberto Eco A rózsa neve című regénye nyomán. 3-4 fős csapatokat 
invitálunk izgalmasnak ígérkező nyomozásra a középkor világában. A játékban 
résztvevők az egyetem főépületének labirintusát járhatják végig; az egyes 
állomásokon rejtvények várnak rájuk, a megfejtés adja a továbbhaladás 
kulcsát, hogy az utolsó szobában fény derüljön a rejtély minden részletére.  

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, IV. emelet 
 Időpont: 18:00-21:00

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! Vannak időszakok, amikor 
a kérdés megválaszolása megkerülhetetlen: milyen felkészültségem, erőm, 
képességem érdekelné a felnőttek világát, mi adható el a munka világában, 
amivel még pénzt is kereshetek, önálló is lehetek és örömömet lelem általa?

  Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, 2/4 
  Időpont: 19:00-21:00 
 Létszám korlát: 18 fő

1
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Sir Christopher Lee és a filmes rosszfiúk lélektana
Mi a közös az 1958-as film Drakulájában, a Csillagok Háborúja 
Dooku Grófjában és A gyűrűk Ura Szarumánjában? Mind emléke-
zetes, gonosz alakok, és mindet a brit Sir Christopher Lee alakította. 
Előadásunkban a filmtörténet ezen nemrég elhunyt nagy alakja előtt 
tisztelgünk, illetve a nagypályás rosszfiúk kapcsán azt fejtegetjük, miért is 
lehetnek izgalmasabbak a rosszfiúk, mint pozitív hősök?

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, 111-es terem 
 Időpont: 20:00-tól 
 Létszám korlát: 50 fő

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!

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület, IV. emelet 418-as terem 
 Időpont: 18:00-21:00 
 Létszám korlát: 20 fő

Relaxáció-műhely
A progresszív relaxáció során megtanuljuk, hogyan tudunk gyorsan és könnyen 
elérni egy nyugodt állapotot. Az izmokat meghatározott sorrendben feszítjük, 
majd lazítjuk. A módszer növeli a pszichés teherbírást és a feszültségmegoldó 
képességet.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 2/4 
 Időpont: 16:00-18:00 
 Létszám korlát: 15 fő

El sem kezdett viták: abortusz és halálbüntetés

Az ember életéhez fűződő jogok alapvető jelentőségűek, hiszen nélkülük 
emberi jogokról sem beszélhetünk. Megengedhető-e egy jogállam 
szempontjából az élet állam általi elvétele, illetve milyen szempontok alapján 
lehet mérlegelni a terhesség, vagyis egy leendő emberi élet megszakítását? 
Többek között erre keressük a válaszokat programunkon.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület fsz 40-es terem 
 Időpont: 17:00-19:00 
 Létszám korlát: 35 fő

1
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A rendezvény előzetes  
regisztrációhoz kötött! 

www.kutatokejszakaja.hu
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3D modellek a Google Földön
A SketchUp Make egy olyan háromdimenziós tervező és modellező 

program, mellyel könnyedén felépíthetjük álmaink házát, vagy 
éppen azt, amelyikben élünk. Az elkészült modellek ráhelyezhetőek 

a Google Földre, így „valós” környezetben is megtekinthetőek. 
Számos kidolgozott modell szabadon letölthető és felhasználható, akár 

tanulmányozás céljából is. A SketchUp Make ingyenesen használható saját 
célokra és igazi kreatív időtöltést biztosít minden korosztály számára.

 Helyszín: Kassai út 26. DE IK épület 
 Időpont: 16:00-20:00-ig félóránként 
 Létszám korlát: 15 fő/csoport

3D portréfotózás
A 3D rekonstrukció napjainkban nagy népszerűségnek örvend. Ma már fejlett 
eszközök segítségével lehetőségünk van arra, hogy egy fénykép helyett 
virtuális 3D modellként örökítsük meg a körülöttünk tapasztalt világot. A 
program résztvevőiről „3D portrét” készítünk általunk készített fotók alapján, 
továbbá a folyamatot a vendégek által hozott apróbb tárgyakkal is ki lehet 
majd próbálni.

 Helyszín: Kassai út 26. DE IK épület 
 Időpont: 17:00-21:00 
 Létszám korlát: 25 fő

Alkoss egy világot Magadnak
A résztvevőket bevezetjük a háromdimenziós virtuális rendszerek fejlesztésének 
világába bemutatva néhány Debrecenhez és környékéhez köthető új 
fejlesztésű virtuális teret. Az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy 
Oculus Rift 3D „szemüvegek” segítségével maguk is „belépjenek” a virtuális 
valóságba, s akár virtuális terek létrehozását is kipróbálhatják. 

 Helyszín: Kassai út 26. DE IK épület 
 Időpont: 16:00-18:00-ig 50 percenként 
 Létszám korlát: 25 fő/csoport

Távvezérelhető terepjáró rover
A program részvevőinek lehetősége lesz megtekinteni és 
irányítani egy alumínium vázas robotot, amelynek a szerkezeti és 

a vezérlését is a Debreceni Egyetem hallgatói fejlesztettek ki. 
  Helyszín: Kassai út 26. (DE - Kassai úti Campus) 

  Időpont: 16:00-17:00
 Létszám korlát: 30 fő

 
A rendezvény előzetes  
regisztrációhoz kötött! 

www.kutatokejszakaja.hu
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„ÁTHIDALÓ„ - Földön, vízben, levegőben

Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a modern tartószerkezeti 
megoldások, technológiák kidolgozásába. Több frekvenciás GPS-ek 
és lézer távmérőkkel felszerelt mérőállomások mérnöki gyakorlatban 
való alkalmazásával (helymeghatározások, kitűzések) ismerkedhetnek 
meg. A Tésztahíd Építő Műhely tagjai megmutatják, hogyan képest 1 kg 
tészta és némi ragasztó több száz kg-ot elbírni.

 Helyszín: Ótemető u. 2-4. (DE - Műszaki Campus) 
 Időpont: 16:00-22:00 
 Létszám korlát: 60 fő

Computer, agy, mesterséges intelligencia, lélek

Vajon az evolúció miben különbözik a műszaki fejlesztésektől? Mitől 
működik egy megoldás? Hogyan működik a genetikai információ? Mi az a 
génsebészet? Miért kell hozzá számítógép? Hogy működik az idegrendszer? 
Miért működik másképpen a computer? Felveheti a versenyt a számítógép 
az aggyal? Működhet a mesterséges intelligencia? Mik a neuronhálózatok? 
Hogyan lehet láthatóvá tenni a gondolatot? A tudatom én vagyok? Van 
lelkem? A világ determinisztikus vagy létezik szabad akarat? Lehet életet 
csinálni? Ha teremtek, akkor Teremtő lesztek…?

 Helyszín: Kassai út 26. DE IK épület 
 Időpont: 18:00-19:30 
 Létszám korlát: 30 fő

Épület-Energiagazdálkodás

Napjaink egyik nagy kihívása az energiaigények fenntartható módon 
történő kielégítése, ezen belül az épületek energiafelhasználásnak 
csökkentése, az energiahatékonyság és a megújulók részarányának 
növelése, az energiatudatos fogyasztói magatartás elterjedése. A látogatók 
megismerkedhetnek az épületenergetikai alapvetéseivel és megtekinthetnek 
számos működő korszerű épületgépészeti rendszert.

 Helyszín: Kassai út 26. (DE - Kassai úti Campus) 
 Időpont: 18:00-21:30-ig félóránként 
 Létszám korlát: 20 fő/csoport

 
A rendezvény előzetes  
regisztrációhoz kötött! 

www.kutatokejszakaja.hu
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Játszó TÉR

A részvevők megismerkedhetnek a szabályos testek 
meghatározásával, duálisaikkal, a testek tulajdonságaival, 

felhasználhatóságukkal, konstruálásuk rejtelmeivel. Kreatív 
készségfejlesztő játékokkal, színes modellek készítésével is várjuk a 

látogatókat. A programot látványos, 3D-s számítógépes bemutatók teszik 
még élvezetesebbé.

 Helyszín: Kassai út 26. DE-IK épülete, Aula 
 Időpont: 15:00-21:00 
 Létszám korlát: 30 fő

Láss, ne csak nézz!
Megvizsgáljuk a fényképezés és az elkészült képek szerepét az egyes 
korokban és társadalmakban. Megpróbáljuk ellátni a résztvevőket hasznos 
tanácsokkal arra vonatkozóan, hogyan készíthetnek jobb képeket, illetve 
hogyan fejezhetik ki magukat a képek által. Ezentúl az előadás során a 
digitális fényképezés történetével ismerkedhetnek meg a látogatók a kezdeti 
lépésektől a modern 3D-s digitális képalkotásig bezárólag.

 Helyszín: Kassai út 26. DE-IK épülete, Aula 
 Időpont: 20:00-21:00

Vízminőség ellenőrzése
A látogatás célja különböző eredetű vizek minőségellenőrzésére használható 
analitikai módszerek bemutatása. A vizsgált víztípusok: felszíni, felszín alatti vizek, 
termálvizek, szennyvizek, csapadék- és csurgalékvizek. A laboratóriumban a 
vízminőség ellenőrzése és vízgazdálkodási célokból elsősorban gyors, könnyen 
használható eszközök és műszerek állnak rendelkezésre.
 Helyszín: Ótemető u. 2-4. (DE - Műszaki Campus), II. emelet, 218. 
 Időpont: 15:00-16:00
 Létszám korlát: 50 fő

Zajos világunk 
Milyen zajos egy hajszárító vagy egy mobiltelefon?  Milyen rezgés éri a 
kezünket a használatakor? Milyen zajos a lakókörnyezetünk? Hogyan lehet 
számítógéppel modellezni egy környék zajterhelését? - A program kertében 
lehetőség nyílik megismerkedni zaj- és rezgésmérő eszközökkel, valamint 

számítógépes zajtérkép készítő szoftverrel. 
         Helyszín: Ótemető u. 2-4. (DE - Műszaki Campus), II. emelet, 219. 

         Időpont: 17:00-18:00                                         Létszám korlát: 15 fő
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3D technikák a biomechanikában

A biomechanika tudománya tágabb értelemben az élő 
szervezet mérnöki szemmel való tanulmányozásával foglalkozik. 

Multidiszciplináris tudományként mind az orvosi, mind a 
mérnöki szakterület képviselői művelik egyetemünk Biomechanikai 

Laboratóriumában. A rendezvényünket megtisztelő látogatók tehát 
megismerkedhetnek egy kevésbé ismert, de meggyőződésünk szerint 
érdekes tudományterülettel, amelynek egy szeletéről gyakorlati bemutatóink 
kapcsán is tapasztalatot szerezhetnek.

 Helyszín: Nagyerdei körút 98. Ortopédiai Klinika, Biomechanikai Lab. 
 Időpont: 17:00-19:00 
 Létszám korlát: 15 fő

A feledékenység és demencia neuropatológiája – vizsgálatok 
a Nemzeti Agykutatási Program keretében.

Az elbutulással járó kórképek (demenciák) legismertebb fajtája az Alzheimer-
kór. A betegség kialakulásának okát pontosan ma sem ismerjük és a kezelés 
is leginkább csak a kórlefolyás lassítására szorítkozik. Az állatkísérletes 
eredmények emberi alkalmazásai sem váltották be a reményeket. Az új 
kérdéseket és azokra a válaszokat a  a neuropathológusok a meghalt betegek 
agyának vizsgálatával keresik. A kutatási módszerek, legújabb eredmények 
felől tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 Helyszín: Nagyerdei körút 98. Pathológiai Intézet 
 Időpont: 17:00-17:45 
 Létszám korlát: 40 fő

Állapotfelmérés gerincegérrel

A gerincferdülés jelentős társadalmi problémát jelent. A gerincegér olyan 
mérőeszköz, amely információt nyújt a gerinc helyzetéről és mozgékonyságáról. 
A vizsgálat gyors, biztonságos és nem jár mellékhatásokkal a vizsgált személy 
számára. A program keretében az állapotfelmérés után a szakemberek 
egyénre szabott tornaprogramra vonatkozó hasznos tanácsokkal látják el a 
résztvevőket.

          Helyszín: Kassai út 26. Fizioterápiás Tanszék, 0-311   
          Időpont: 15:00-19:00-ig 15 percenként 

          Létszám korlát: 15 fő/csoport
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Betekintés a kutató mikrosebészet csodálatos  
világába
A „Bevezetés a mikrosebészetbe” című előadásban a látogatók 
betekintést kaphatnak a mikrosebészet lényegiségébe. Ezt követően 
megismerhetik a gyakorló operáló mikroszkópot és a mikrosebészeti 
műszereket, amelyek közül néhányat felügyelettel ki is próbálhatnak 
különböző készségfejlesztő alapgyakorlatok keretein belül. A rendezvény 
alatt megtekinthetőek a Tanszék állandó kiállításai.

 Helyszín: Móricz Zs. krt. 22. Sebészeti Műtéttani Tanszék „A” épület 
 Időpont: 17:00-20:00 
 Létszám korlát: 28 fő

DNS izolálás a konyhában / DNS nyaklánc készítés
A workshop során egyszerű, otthon reprodukálható módszereket mutatunk 
be a molekuláris biológia és sejtbiológia területén. A résztvevők hétköznapi 
eszközök felhasználásával izolálhatják saját DNS molekuláikat nyálmintából.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Épület, 1-es fésű, előtér 
 Időpont: 15:00-18:00

Nézd meg a sejtmagajaid!
Ez a foglalkozás arra hivatott, hogy megmutassa milyen változatos módokon 
helyezkedhet el a DNS a sejtmagban, és megismertesse az érdeklődőket a 
fluoreszcens mikroszkópia alapjaival.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Épület, 1-es fésű, 1. emelet 
 Időpont: 16:00-18:00

Elsősegélynyújtás mindenkinek!
A program elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet az elsősegély 
ismeretének fontosságára, ezzel együtt bepillantást adjunk a mentőtiszt 
szakma rejtelmeibe is. Gyakorlati termünkben egy mentőautó (eset-roham 
kocsi) felszereltségét lehet megtekinteni. A mentőtiszt szakma szépségéről 
és nehézségeibe is bepillantást nyerhetünk egy-egy érdekes eset kapcsán. 
Gyakorlati termeinkben, kis csoportokban, forgásban megtanítjuk az 
érdeklődőknek a laikus újraélesztés szabályait, melyet Ambu babáinkon saját 
maguk is gyakorolhatnak. Ugyanitt bemutatjuk az AED készülék használatát, 
mely a hirtelen szívhalál esetén életet menthet. Az elméleti ismeretek után, 
lehetőséget biztosítunk a különböző vérzés típusok szakszerű ellátásának 
gyakorlására.  

Helyszín: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 2-4.             Időpont: 17:00-20:00
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1. Egyetem tér 1. Főépület
2. Kémia épület
3. GeoMat
4. Élettudományi Központ
5. Pathológiai Intézet
6. Fizioterápiás Tanszék
7. Ortopédiai Klinika
8. Sebészeti Műtéttani Tanszék
9. Böszörményi út 138. B-épület
10. Informatikai Kar
11. DE-Műszaki Campus
12. Élettudományi Intézet
13. TEOKJ
14. Kísérleti Fizikai Tanszék és ATOMKI
15. DE-ATOMKI Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék
16. Ökológiai Tanszék

Bejárat a Móricz Zsigmond út felől!

ÚJ HELYSZÍN!

ÚJ HELYSZÍN!

4031 DEBRECEN, KISHEGYESI ÚT 187.
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Hogyan harcol a kémikus antibiotikumokkal vírusok 
ellen és oligoszacharidokkal baktériumok ellen?

Hogyan, miért és milyen módszerekkel folynak az alapkutatások és 
potenciális gyógyszerjelölt molekulák szintézisei? A Gyógyszerészi Kémiai 

Tanszéken folyó kutatásokba nyerhet bepillantást az érdeklődő közönség: 
antibiotikumok módosítása, géncsendesítő terápiában alkalmazható peptid-
nukleinsavak előállítása, nukleozid származékok, véralvadásgátló szénhidrát-
szulfonsavak, influenzaellenes szerek szintézise.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Kémia Épület K/1-es terem 
 Időpont: 18:00-20:00

Játékos kísérletek a biofizikai és sejtbiológiai laborban  
Kísérleti bemutató

Bemutatjuk pl. 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, játszunk hullámokkal és sugarakkal 
és megtudjuk mennyi tudományt rejthet néhány egyszerűnek tűnő kő vagy 
egy rejtélyes tálka. Az arra vállalkozók egyszerűbb kísérleteket is végezhetnek, 
mikroszkópos mintákat készíthetnek.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Központ F.401-es terem  
 Időpont: 18:00-20:00 
 Létszám korlát: 35 fő

Marihuána, chili és egyéb „haszonnövények”  
gyógyászati alkalmazása

A résztvevők előadásokat hallgathatnak meg különféle növényi eredetű 
anyagok (pl. marihuána-származékok) orvosi felhasználásának legújabb 
eredményeiről, valamint a szervezetünk által termelt „belső marihuánáról”, 
különös tekintettel a bőr betegségeire (pl. pattanásosság). A laboratóriumban 
alkalmazott kísérletes módszerek bemutatása után a pizzavacsorán kötetlen 
beszélgetésre nyílik lehetőség. Ez utóbbi program előzetes regisztrációhoz 
kötött!

  Helyszín: Nagyerdei körút 98. Élettudományi Intézet  
  Időpont: 18:00-20:00 
  Létszám korlát: 30 fő
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Sejtéletképek

Átfogó előadás az Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben folyó 
munkáról sok képpel és videóval: hogyan tartunk egy sejtpopulációt 
életben egy flaskában akár hónapokig, milyen kezeléseket kapnak, 
mivel vizsgálhatjuk őket és egyáltalán mit tudhatunk meg tőlük, róluk, 
rólunk.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Központ F.015-016-os terem 
 Időpont: 16:30-17:30

„Teljes Szülői Élmény”

A „Teljes Szülői Élmény” Baba Szimulátorok és várandós mellény segítségével 
saját tapasztalatot, a gyermek gondoskodásáról élményt segít megszerezni. 
A programba bekapcsolódók érzékelik a gyermek ellátás fáradságos 
feladatait, a nem megfelelő magatartás veszélyeit. A felelősség vállalásra 
az életre készíti fel  a fiatal generációt. 
Helyszín: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 2-4. 
Időpont: 18:00-19:00

Tréningprogram a virtuális világban

Interaktív játékra várjuk azokat az érdeklődőket, akik a fárasztó mindennapok 
után a virtuális világban végzett tréninggel szeretnék megmozgatni testüket. 
A népszerű Nintendo WII játékok a szórakozás mellett kiváló eszközök a fizikai 
állóképesség javítására, a koordináció fejlesztésére és a testsúlycsökkentésre 
bármilyen korosztályban. (A programhoz praktikus a sportruházat viselete.)

 Helyszín: Kassai út 26. Fizioterápiás Tanszék, 1-308 tornaterem  
 Időpont: 15:00-19:00-ig 15 percenként 
 Létszám korlát: 5 fő /csoport

A sejtek magánélete

Mi a sejt? Hogyan válhat fontossá egyetlen sejt? Milyen egy sejt élete, és 
hogyan figyelhetjük meg? Hogyan lesz a webkamerából kutatómikroszkóp? 
Az előadás betekintést enged a sejtek rejtett magánéletébe.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Központ fsz. szem. terem
 Időpont: 18:00-19:00
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Legyél te is kisgyógyszerész

Tudtad, hogy egy gyógyszerész szakmája mennyire szerteágazó? 
Nem csak a gyógyszerek útját kísérjük el a lombikoktól a patikák 

polcáig, hanem orvosokkal együttműködve segítjük elő a beteg 
gyógyulását. Interaktív játékokkal te is kisgyógyszerész lehetsz! Kipróbálhatod 

a gyógyszer formulázást, mint ipari gyógyszerész, illetve patikusként és klinikai 
gyógyszerészként részt vehetsz a betegeid felépülésében.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Kémia Épület 
 Időpont: 17:30-19:002
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EZERARCÚ JOGTUDOMÁNY - DE ÁJK

„Árpád biztos jómunkásember” avagy a Youtube  
gyöngyszemeinek elemzése munkajogi szempontból

Számos olyan vicces, vagy éppen kevésbé vicces, de mindenképpen 
sokak által látott video lelhető fel az interneten, amelyeknek - gyakran 
persze csak látszólag - munkajogi vonatkozásuk van. Ezek közül gyűjtjük össze 
azokat, amelyekből a legtöbbet lehet „tanulni”, és amelyeket a közönség 
segítségével munkajogi szempontból értékelünk. Munkajogi ismeretekkel 
rendelkező és nem rendelkező érdeklődőket egyaránt várunk!

 Helyszín: Kassai út 26. TEOKJ fszt. II. előadó 
 Időpont: 16:00-16:40

Élő Alkotmányjog – Kerekasztal-beszélgetés a menekültkérdésről

A menekültkérdés mindennapos téma Magyarországon. A program 
keretében a téma szakértői részvételével kerekasztal-beszélgetést tartunk, 
mely során elméleti és gyakorlati kérdések kerülnek megválaszolásra a 
menekültek helyzetével kapcsolatban. Minden érdeklődőt szeretettel vár az 
Alkotmányjogi Tanszék!

 Helyszín: Kassai út 26. TEOKJ fszt. II. előadó 
 Időpont: 16:45-17:25

Polgári jogi békéltetés a gyakorlatban

Szeretnéd megtudni, hogyan zajlik valójában egy békéltető eljárás? Vajon 
egy rossz egyezség tényleg jobb, mint egy jó döntés? Vajon az igazságérzeted 
helyes jogtudat? Az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak és hallgatóinak 
közreműködésével egy fogyasztói jogvita minta-békéltetésére kerül sor, ahol 
az érdeklődők ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphatnak. A 
mintatárgyalás végén a közönség tippelhet a per kimenetelére, a helyesen 
válaszolók ajándékban részesülnek.

 Helyszín: Kassai út 26. TEOKJ fszt. II. előadó 
 Időpont: 17:30-18:45
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Büntetőjog a mozivásznon

Mozifilmek, tévésorozatok kockáin gyakrabban bukkannak 
fel büntetőjogi tényállások, mint gondolnánk! Az előadáson 
filmrészleteket vetítünk, ahol Te is próbára teheted jogérzéked: 
szavazhatsz a büntetőjogi minősítésről. Dr. Elek Balázs, karunk oktatója 
és a Debreceni Ítélőtábla bírája elmagyarázza, hogy jogilag mi a helyes 
megoldás és miért.

 Helyszín: Kassai út 26. TEOKJ fszt. II. előadó 
 Időpont: 19:00-19:50

Játékos vetélkedők, kiállítások, kvízek

A Hallgatói Önkormányzat fotókiállítást rendez a két világháború közötti 
egyetemi életről, valamint életképeket láthatunk a mostani egyetemi évek 
legfontosabb pillanatairól (gólyaavató, felezőbál, szakhét, fáklyás felvonulás, 
gyűrűavató stb.). Emellett különböző korokból származó jogi dokumentumokba 
(szerződések, ítéletek) is bepillantást nyerhetsz. A vetélkedők és a kvízek 
játékos formában vezetnek be a jogtudomány világába.

 Helyszín: Kassai út 26. TEOKJ földszinti folyosó 
 Időpont: 16:00-20:00

Játékvilág, mesevilág
Játék és mese: a gyermekből felnőttet varázsol, a felnőttből gyermeket. 
A Kutatók Éjszakáján a kisgyermekkori játékról és meséről szóló szakmai 
előadásokon és filmvetítéseken kívül folyamatosan működnek majd a 
játékműhelyek, ahol nem csak kipróbálni lehet a különböző játékokat, hanem 
elkészíteni is. A több ezer babát bemutató állandó kiállításunkról ezen az 
éjszakán elvarázsoljuk a belépődíjat.
Helyszín: 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9. 
Időpont: 16:00-21:00

Debreceni Egyetemi Közgazdász Szakmai Műhely 
A Debreceni Egyetemi Közgazdász Szakmai Műhely szórakoztató formában 
demonstrálja, a közönséget is bevonva illusztrálja a tőzsdék működését. 
Érdekes és izgalmas előadások keretében igyekszik tágítani a vendégek 
látókörét, a gazdasági szabadság, a szabványosítás és a csokoládépiac 
témáját érintve. Látogass el 1a DEX Műhely interaktív programsorozatára, 
ha érdekelnek a témák!

         Helyszín: Böszörményi út 138. TVK 109     Időpont: 17:30-21:00
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Magyarország, szeretlek!
A népszerű televíziós kvízműsor mintájára a Társadalomföldrajzi és 

Területfejlesztési Tanszék megrendezi a Magyarország, szeretlek! 
című vetélkedőt. A kvízben honismereti kérdéseket fogunk feltenni 

játékos formában, a várható témakörök: földrajz, történelem, 
néprajz, zene, sport, politika, művészettörténet, magyar nyelv és irodalom, 

gazdaság, közélet, vallás. A játékra 5-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.  A 
nyerteseket díjazzuk! A jó hangulat garantált!

 Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat M105 
 Időpont: 18:00-19:30 
 Létszám korlát: 30 fő

Tanulás a virtuális térben
A Second Life elnevezésű internet alapú 3D-s önfenntartó környezet tökéletes 
lehetőségeket biztosít a virtuális térben történő oktatási-tanulási folyamatok 
lebonyolítására. A hallgatók előszeretettel vesznek részt az SL-ban történő 
tanulási folyamatokban. Ezzel nemcsak hatékonyabban elsajátítják az 
aktuális tananyagot, de le is ellenőrizhetik tudásuk mértékét. 
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 
Időpont: 18:00-19:00

Társadalmi valóság
Szeretnél többet megtudni a társadalomról, amelyben élsz? A program 
keretén belül megismerkedhetsz a Nyíregyháza életminősége című kutatás 
részleteivel, tapasztalataival. Részt vehetsz Társadalomismereti  vetélkedőn, 
kipróbálhatod a Szociopoly-Gazdálkodj ahogy tudsz társasjátékot.  Nevezz be 
a Szociofotó pályázatunkra! Örökíts meg arcokat, élethelyzeteket, épületeket 
valamilyen szociális témában. A fotót/fotókat a szoc-munka@foh.unideb.hu 
e-mail címre várjuk 2015. szeptember 20-ig, melyeket kiállítunk a Debreceni 
Egyetem Egészségügyi Kar épületében. Eredményhirdetés 2015. szeptember 
25. 17.00.
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.   Időpont: 17:00-tól

Érzékenyítő tréning + Szociopoly társasjáték
Könnyen értelmezhető, gyakorlatias, a hétköznapok során jól alkalmazható 
ismereteket adunk át az interaktív, élményalapú program során a 
résztvevőknek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. A Szociopoly játékban 
a fiatalok virtuálisan átélhetik a szegénység adta anyagi korlátokat. Próbáld 

ki magad, neked sikerül-e hatékonyan gazdálkodni az ilyen jellegű 
jövedelmekből. 

  Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület fsz. 5, 7. terem  
 Időpont: 19:00-21:00
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Tájformáló folyóink - folyóvizes laboratóriumi 
kísérletek
Kíváncsi vagy miképp formálják a folyók a hegységeink, síksága-
ink felszínét hosszú évezredek folyamán? Tudod-e milyen tényezők 
okoznak gátszakadást árvíz idején? Végignéznéd, hogyan képződik egy 
delta-torkolat? Hogyan alakult ki a Grand Canyon? Ezekre és más érdekes 
kérdésekre is választ adó látványos bemutató részese lehetsz a DE – Folyóvi-
zes laboratóriumában.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Kémia Épület Földtudományi Intézet lab. 
 Időpont: 14:00-17:00-ig félóránként

A víz és a fenntartható jövőnk
A Föld felszínének 7/10-ét víz borítja, aminek 97 - 98 %-a az óceánokat, 
tengereket alkotja. Az édesvíz viszonylagos kis mennyisége a modern 
limnológus érdeklődési és működési területe alá esik, akinek meg kell védenie 
a tavak vizének mennyiségét és minőségét is, mialatt a gyarapodó lakosság 
fokozottan használja. Sajnos a szennyező anyagok felhalmozódhatnak, és 
így a víz minősége romlik. Feladatunk az egészséges ivóvíz biztosítása és a 
szükséges vízigény kielégítése a fenntartható jövőnk érdekében.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Ökológiai Tanszék 
 Időpont: 17:00-18:00 
 Létszám korlát: 50 fő

Állati személyiség vizsgálata rovaroknál 
Miért különböznek stabilan ugyanahhoz a fajhoz tartozó egyedek 
a viselkedésükben és mi tartja fenn ezt a változatosságot? Erre egy 
lehetséges magyarázat az állati személyiség megléte, mely manapság a 
viselkedésökológia egyik intenzíven kutatott témaköre. A program során az 
állati személyiség mérésére alkalmas tesztek bemutatásába lehet betekinteni, 
melyeket az érdeklődök ki is próbálhatnak. A vizsgálatokat verőköltő 
bodobáccsal és hangya dolgozókkal végezzük. 

 Helyszín: Egyetem tér 1. Élettudományi Központ, I. emelet, 1.011 
 Időpont: 15:00-16:00, 16:30-17:30 
 Létszám korlát: 10 fő/csoport

 
A rendezvény előzetes  
regisztrációhoz kötött! 

www.kutatokejszakaja.hu

14

16

4



Természettudományi programok

26
Debreceni Egyetem

Általánosított kúpszeletek 

Az előadás során röviden áttekintjük a klasszikus kúpszeletekkel 
(ellipszis, hiperbola és parabola) kapcsolatos alapvető 

ismereteket. Ezek után az általánosítások különböző lehetőségeivel 
és alkalmazásokkal foglalkozunk: ekvidisztáns halmazok, multifokális 

ellipszisek.

 Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat 426. 
 Időpont: 19:00-19:50

Az Univerzum fényei

A Fény Évében áttekintjük a kapcsolódó jelenségkört, évfordulókat és kulturális 
vonatkozásokat  nagy képanyaggal. Mi az elektromágneses sugárzás, amit 
Maxwell 150 éve ismertetett?  Milyenek a fényterjedés sajátságai,  melyeket 
Einstein 100 éve írt le? Milyennek látszik az ősrobbanás utáni sugárzás 
maradványa, melyet 50 éve fedeztek fel? Milyen arcát mutatja az Univerzum 
különböző hullámhosszakon?

 Helyszín: AGORA 
 Időpont: 18:00-20:00

Bakancs és spektrométer - Katonai búvárok és kutatók közös 
expedíciója a Retyezátban  
Az MTA Atommagkutató Intézet kutatói és a Magyar Honvédség 5. Bocskai 
Lövészdandár felderítő búvárai 2014 augusztusában közös expedíción vet-
tek részt Romániában. Előadásunkban az expedícióról, annak eredményei-
ről számolunk be, és az intézet udvarán bemutatjuk a katonák által használt 
felszereléseket és a speciális fúrástechnikát, amivel 8 m hosszú fúrásmagot 
tudtunk venni a Bukurat-tó 17 m mély fenekén.

 Helyszín: Poroszlay u. 6., DE-Atomki 
 Időpont: 18:00-19:00 

Földrajz mindenhol - interaktív vetélkedő
Az interneten képgalériák, gyűjtemények, blogok tucatjaival vagyunk 
körbebástyázva. Ezek felhasználásával minden eddiginél könnyebben lehet 
földrajzi tudást építeni. A vetélkedő erre tesz kísérletet. 

  Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat 105. 
  Időpont: 17:00-18:00, 18:00-19:00
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Bonyolult képlet, egyszerű kísérlet

A fizikusok idén is szeretettel várják a tudomány iránt érdeklődőket a 
tizedik alkalommal megrendezett  Kutatók Éjszakáján. A fény évének 
kapcsán ismerkedjetek meg korunk legmodernebb fényforrásaival, 
a lézerekkel minél kalandosabb formában. Cselezd ki a fényt, és juss 
át a lézer-dzsungelen; tereld bölcsen a nyalábokat, hogy különböző 
logikai feladatokat oldhass meg. Megtanulhatjátok, hogyan működnek a 
robotok, sőt akár irányíthatjátok is őket. Továbbá idén is eregethettek óriási 
szappanbuborékokat! Fedezzétek fel a világot, és legyetek Kutatók egy 
Éjszakára!

 Helyszín: Bem tér 18/A, Fizika Intézet 
 Időpont: 14:00-22:00

Dönthetünk-e mindig helyesen? - A döntéselmélet 
paradoxonjai

Amikor egy közösségnek két lehetőség közül kell választania, akkor a többségi 
szavazás egy olyan döntési módszer, ami számos feltételnek megfelel. Ezzel 
szemben, ha három vagy több lehetőség közül kell választani, akkor nincs 
olyan döntési algoritmus, amely minden ésszerű elvárásnak eleget tesz. 
Ezt a látszólagos ellentmondást, az ún. Arrow-paradoxont Kenneth Arrow 
közgazdász fedezte fel és írta le 1951-ben megjelent híres könyvében. Az 
előadásban ezt és a döntéselmélet további paradoxonjait mutatjuk be.

 Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat 426 
 Időpont: 20:00-20:50

Drónok a hétköznapokban – helikopteres légifényképezés és 
felszínmodellezés 

Mit érdemes tudni napjaink kisméretű repülő eszközeiről? Csak játék, vagy 
van hasznuk is a mindennapokban? A bemutató során megnézzük, hogy 
mire képes egy ilyen helikopter, és hogyan történik a légifényképezés. A 
második részben bemutatjuk, hogy a feldolgozás során hogy lesz digitális 
domborzatmodell és nagy felbontású fotótérkép a képekből, és ezeket a 
mindennapjaink során hol használjuk fel. 

 Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat épülete előtt 
 Időpont: 15:00-17:00 
 Létszám korlát: 30 fő
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Fény, Világ, Világosság modern optikával

A fény keletkezése és tulajdonságai. Hagyományos fényforrások, 
LED-ek, lézerek, gyorsítók. „Ragyás” fény. A detektálás, képrögzítés 

eszközei. Kísérletek távirányítóval és mobiltelefonnal. Leskelődés 
infrakamerával. Száloptika, avagy a csomóra kötött fény. Interferencia + 

Diffrakció = Holográfia. Alkalmazások: anyaghibák észlelése, távolságmérés, 
méretmeghatározás, csillagok titkainak felfedése.

 Helyszín: Bem tér 18/A, Kísérleti Fizikai Tanszék, Szalay-terem 
 Időpont: 19:00-20:00

Fraktálok és Képnyelvek Végessége

Az előadás során ismertetésre kerül a képnyelvek egy altípusa, majd 
bemutatunk egy egyszerű módszert a végesség eldöntésére a háromszög-, 
négyzet-, és hatszögrácsokon. Kitárgyalásra kerül a példákon át is körbejárt 
módszer erőssége és sarkalatos pontjai. 

 Helyszín: AGORA 
 Időpont: 16:00

Furcsa kérdések a matematikában

Egy interaktív beszélgetésre hívom a Hallgatóságot. Furcsa kérdéseket fogok 
feltenni, amelyekre a válaszok triviálisok. Például, létezik-e a 0 és 1 között 
egész szám, két egymás után következő pozitív egész szám négyzete között 
létezik-e négyzetszám. A könnyű válaszok néha nehéz problémákat oldanak 
meg, azonban a megoldásokhoz ,,nincs királyi út’’.

 Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat 426. 
 Időpont: 18:00-18:50

Homok a szélben, avagy mire jó egy szélcsatorna

Gondolkodtál már azon, hogy szeles időben miért olyan sok a por 
Debrecenben? És azon, hogy hogyan mozognak a homokbuckák? A 
Földtudományi Intézet szélcsatornájával lehetőségünk van megvizsgálni, 
hogy a különböző talajtípusok hogyan viselkednek erős szélben, és mindez 

milyen kapcsolatban van a felszíni formákkal és mezőgazdasági termeléssel.  

  Helyszín: Egyetem tér 1. Kémia Épület Földtud. Intézet lab. 
 Időpont: 14:00-17:00
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Ionizáló sugárzások környezetünkben
A foglalkozás egy laboratóriumi helyiségben lebonyolított kísérleti 
bemutató, amely egyszerű mérőeszközökkel a helyszínen végzett 
méréseken és azok eredményeinek azonnali magyarázatán alapul. Az 
eszközök és mérések testközelből láthatók. A foglalkozás a radioaktivitás 
és az ionizáló sugárzások mérésével kapcsolatos alapvetőbb fogalmak 
megismertetésével kezdődik.  

 Helyszín: Poroszlay u. 6. DE-Atomki II. épület, 1. em. 116. 
 Időpont: 17:00-18:00, 19:00-20:00 
 Létszám korlát: 20 fő/csoport

Ismétlődő mintázatok
A geometria egy ága a sík lefedésével foglalkozik, azzal, hogy síkidomok adott 
csoportjával lefedhető-e a sík anélkül, hogy rések maradnának közöttük. Periodikus 
fedésnek tekinthető például a hagyományos parketta, vagy kőburkolat. A foglalkozás 
során megismerkedünk néhány ismétlődő mintázattal, kipróbálunk szokatlan formákat 
és végül mindenki tervezhet saját egyedi formájú „csempét”.  

 Helyszín: Kassai út 26. DE Informatikai Kar F08. 
 Időpont: 14:00-14:30, 15:30-16:00 
 Létszám korlát: 20 fő/csoport

Könyvtári tartalmak modellezése a három dimenziós virtuális 
térben - az ókori Alexandriai Könyvtár
Egy olyan három dimenziós virtuális könyvtári modellt mutatunk be, amely a VirCA 
rendszer lehetőségeit használja fel. A modell adatbázisa olyan szövegeken alapul, 
amelyek az antik (görög-római) világ legendás könyvtárában, az Alexandriai 
Könyvtárban is megtalálhatók voltak. Ismertetjük az ókori könyvtár rendszerét és 
részletesen bemutatjuk az általunk kialakított három dimenziós könyvtári modellt.  

 Helyszín: Kassai út 26. Informatikai Kar 
 Időpont: 20:00-20:30

Ismétlődő mintázatok
A légifotók és űrfelvételek észrevétlenül belopóztak a mindennapjainkba és nap mint 
nap találkozunk velük az időjárás jelentésekben, kedvenc sorozatainkban vagy akár 
a Google térképen.  A kérdés az, hogy ezek a felvételek hogyan készülnek, miért 
értékesek és mire használhatjuk őket. Mit látnak a műholdak, mi látszik egy légifotón és 
mi az átverés a filmekben? Az előadás során ezekre a kérdésekre a kérdésekre keressük 
a válaszokat sok képpel és egy interaktív bemutatóval.

 Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat 105. 
 Időpont: 17:00-17:50 
 Létszám korlát: 60 fő
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Látványos kémiai kísérletek

E program keretében kerül megrendezésre a Debreceni Egyetem 
Kémia Intézete által a „Látványos kémiai kísérletek” című rendkívül 

látványos és hangulatos bemutató. Az elmúlt évek közönség 
visszajelzései alapján az egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb 

programunk!  

 Helyszín: Egyetem tér 1. Kémia Épület, K/2-es terem 
 Időpont: 16:00-17:30, 18:30-20:00 
 Létszám korlát: 250 fő/előadás

Ne féljünk a radioaktivitástól: sugárözönben élünk!

Atommagok tulajdonságai, magsugárzás formái, alapjelenségek. 
Radioaktivitás földben-fűben-fában-levegőben-emberben-világűrben. 
Detektálás: film, ködkamra, GM-cső, fénykeltés. A  sugárzások jó és rossz 
hatásai. Mesterséges radioaktivitás keltése és észlelése, felezési idő mérése. 
Modern alkimia magreakciókkal: ezüstből kadmium, aranyból higany, 
indiumból ón. Kozmikus sugárzás, müonok a laborban.  

 Helyszín: Bem tér 18/A, DE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szalay-terem 
 Időpont: 16:00-17:00

Térképezett társadalom

A program részeként a számítógépes teremben mutatunk meg az 
érdeklődőknek olyan térinformatikai elemzési lehetőségeket, melyek 
látványosan és több irányból képesek megjeleníteni a társadalmi folyamatok 
térbeli sokszínűségét. A létező és nyilvános digitális térképes alkalmazások 
mellett mindenki elkészíthet egy saját térképet, például a bűnügyi adatok, 
vagy a jövedelmek felhasználásával.   

 Helyszín: Egyetem tér 1. GeoMat 213. 
 Időpont: 17:30-18:30, 18:30-19:30 

 Létszám korlát: 10 fő/csoport 
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LibTitkok
A rendhagyó barangolás során bemutatjuk a Debreceni Egyetem Egyetemi 
és Nemzeti Könyvtár műemlék épületben működő, régi, ritka könyveket, 
plakátokat, térképeket és más érdekességeket zárt raktárakban őrző 
szolgáltatási pontját (Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár). Az 
interaktív foglalkozást azoknak ajánljuk, akik inkább a könyvtár hagyományos „arcára” 
kíváncsiak.

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület 
 Időpont: 19:00-20:30, 20:45-22:15 
 Létszám korlát: 15 fő/csoport

Okos eszközök az egészségügyben
Az okos eszközök rohamos fejlődését alapvetően az okos telefonok és a tabletek 
elterjedése tette lehetővé. Mára már nem csak a kapcsolattartásra, szórakozásra vagy 
a munka során használjuk őket, hanem kezdenek beszivárogni az egészségügybe, így 
szolgáltatva gyors információt egészségünkről az amúgy is rohanó világban. 

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 
Időpont: 1600-17:00

Online gyógyulás
Az internet térhódítása ezen a területen két fő okra vezethető vissza. Egyrészt hazánkban 
nagy arányú orvos elvándorlás figyelhető meg, ami az egészségügy színvonalának 
jelentős mértékű csökkenését idézheti elő. Másrészt napjainkban az internet az egyik 
legelterjedtebb kommunikációs eszköz, épp ezért sokan egészséggel kapcsolatos 
ismeretszerzésre is használják. Szükségszerű, hogy az itt informálódók ne helytelen, nem 
megfelelő ismeretekre tegyenek szert, illetve, hogy ezt az eszközt az egészségügy az 
előnyére fordítsa.

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 
Időpont: 1600-17:00

Erasmus+ Országkvíz
Ismerd meg az országokat, ahová a Debreceni Egyetemről az Erasmus+ program 
keretében ösztöndíjjal utazhatsz tanulni vagy szakmai gyakorlatra! Játssz velünk 
és ajándékokat nyerhetsz! A Debreceni Egyetem számos diákcsere- és mobilitási 
programot kínál a hallgatóinak: legnépszerűbb az Erasmus+, amellyel fél évig vagy 
egy teljes tanéven keresztül tanulhattok a partnerországok egyetemein, illetve szakmai 
gyakorlaton vehettek részt. 

 Helyszín: Egyetem tér 1. Főépület  Időpont: 16:00-22:00

Még több program >> www.kutatokejszakaja.hu
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JEGY 1 fő 1 utazására

kisvasút

JEGY 1 fő 1 utazására

Ingyenes Kutatók Éjszakája kisvasút
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 az Egyetem tér, Bem tér 
és a Kassai úti Campus között, a National Instruments és a Megújuló Energiapark 
érintésével!

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!

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!

Európai Szociális
Alap

A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása 
TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0001

A rendezvényt támogatták:

A helyszínek között közlekedő kisvasutat a Bátori Barangolók Kölcsönző és a Piramis 
Sör Kft. biztosítja.


