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Előadások:  

1. A védőoltások védenek – Dr. Falus András 

2. Ikrek górcső alatt – Melicher Dóra 

Fórum:  

Kötetlen beszélgetés Nagy Tímeával, kétszeres olimpiai és hatszoros 

világbajnok párbajtőrvívóval! 

Gyere el, hallgasd őket, kérdezz tőlük! 

 

NAGY TÍMEA 

 

    

    

 



 Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó – 2000. Sydney, 2004. Athén. 2000-ben ő 

szerezte a magyar sport 150. olimpiai aranyérmét  

 2010-ben felhagyott az élsporttal, nagyobb hangsúlyt helyezett a családjára. Boldogan 

neveli három gyönyörű gyerekét, Csengét, Lucát és Csanádot. 

 Elképesztő állhatatosságát és elhivatottságát számtalan kitüntetéssel honorálták, 2000-

ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2004-ben a Magyar 

Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, és többször lett övé az év sportolója, illetve 

az év vívója díj is. 

MELICHER DÓRA 

Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakán szerzett nemzetközi 

kapcsolatok szakértő (MA) diplomát. Szakmai tapasztalatai során széles körű ismereteket 

szerzett az Európai Uniós fejlesztési programok és pályázatok eljárásrendjéről és gyakorlati 

megvalósításáról, egyaránt jártas a nemzetközi együttműködések és koordináció terén. 

Több éve foglalkozik nemzetközi gazdaságpolitikai folyamatok elemzésével. Tárgyalóképes 

szinten beszél angolul, németül és oroszul, valamint középfokon franciául. Érdeklődésének 

középpontjába tartozik a molekuláris biológia és az orvosi genomika. Jelenleg a Semmelweis 

Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében PhD hallgatóként folytat 

tanulmányokat. 

FALUS ANDRÁS 

 Immunológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 

 Az Eduvital társalapítója 

Mi az EDUVTAL? – Idézet az EDUVITAL honlapjáról: 

„A magyar társadalom jelenlegi egészségi állapota és távlati kilátásai minden felelősen 

gondolkodó számára kötelező feladatokat jelölnek ki. Ezért mi, orvosok, biológusok, 

pszichológusok, szociológusok, bioetikusok és egészségpolitikai szakemberek életre hívtuk az 

EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaságot (EDUVITAL NET).  

… Célunk, hogy komplex, átfogó és a gyakorlati munkában, tanácsadásban jól használható, 

felelősségteljes információkat adjunk a korszerű öröklésbiológiai alapismeretek, a 

környezettudatosság, a táplálkozás, a mozgáskultúra és a szenvedélybetegségek kérdésein át a 

többek között az iskola-egészségügy, a mentálhigiénia, pszichoszomatikus kórképek, az 

egészséges öregedés, a család és a bioetika legfőbb kérdéseinek köréből.         

… Az egészségnevelési programot elsődlegesen azoknak az elkötelezett véleményformálóknak 

kínáljuk, akik a társadalom legszélesebb részére hatnak mindennapi tevékenységük során, így 

a pedagógusok, egészségügyi szakemberek (pl. családorvosok, védőnők, stb.), lelkészek, 

újságírók, véleményformáló közszereplők, civil (kisebbségi- és beteg-) szervezetek képviselői 

számára kívánunk felhasználható korszerű és gyakorlatban alkalmazható tudást nyújtani.” 


