
 

 
Hagyományaihoz híven az idén is csatlakozott a Kutatók Éjszakája (szeptember 30.) rendezvénysorozathoz 

Országos Epidemiológiai Központ (OEK), és az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) tudományos háttérintézményei.  

 

Kutatóink segítségével lehet megismerkedni a vírusok mikroszkópikus világával, egy másik helyszínen pedig 

a parazitákkal foglalkozó munkatársak mutatják be kutatásaik egy szeletét. A látogatók részt vehetnek 

pollenvadászaton, illetve megismerkedhetnek a víz csodálatos világával.  

 

A program részeként előadásokkal is készülünk, amelyekből kiderült, hogy mit kell tudni hazánk 

legfertőzőbb betegségéről, az influenzáról, szó lesz az olimpia hivatalos vírusáról a Zikáról, illetve arról is, 

hogy milyen kórokozókat hordozhatunk kezünkön, ha nem mosunk rendszeresen és alaposan kezet. Előadást 

hallhatnak az érdeklődők, hogy miért fontosak és hogyan működnek a védőoltások. 

Részletes programok1 

 

 

Helyszín I.: A épület Labor - laborlátogatások 
 

16:00-22:00 Ki lakik a vízben? - Ivóvíz, és ami mögötte van 

16:00-22:00 Pollenvadászat 

 

Helyszín II.: C épület Labor – laborlátogatások 
 

16:00-22:00 Sejt, ami mit sem sejt - Kromoszómavadászat 

 

Helyszín III.: Fodor Terem – szervezett előadások 
 

17:00-17:20 Szuperbaktériumok – tények és tévhitek 

17:20-17:40 Kő-papír-szúnyog- Mindent a Zikáról 

17:40-18:00 Az influenzáról egyszerűen 

18:00-18:20 Amikor nem csak a boci tarka - védőoltással megelőzhető kiütéses betegségek 

18:20-18:40 Az anthrax, avagy a régi rettegett betegség új szerepekben 

 

19:00-19:20 Szuperbaktériumok – tények és tévhitek 

19:20-19:40 Kő-papír-szúnyog- Mindent a Zikáról 

19:40-20:00 Az influenzáról egyszerűen 

20:00-20:20 Amikor nem csak a boci tarka - védőoltással megelőzhető kiütéses betegségek 

20:20-20:40 Az anthrax, avagy a régi rettegett betegség új szerepekben 

 

Helyszín IV.: Fodor Terem előtti előtér – állandó standok 
 

16:00-22:00 Baktériumok nyomában 

16:00-22:00 Influenza Kuckó és Játszóház 

16:00-22:00 Kézfertőtlenítés kuckó 

16:00-22:00 Mindent a parazitákról 

16:00-22:00 Pöttyös kuckó 

16:00-22:00 Vajon Te is lehetsz veszélyes kórokozó kutató? 

16:00-22:00 Virológiai Stand 

16:00-22:00 Zoonózis kuckó 
 

                                                 
1 A program elnevezésére kattintva részletes leírás olvasható. 
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