XX. TUDOK
Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia
VESZPRÉM
Vetési Albert Gimnázium
2020. február 14-15.
Február 14. (péntek)
12:00 – 13:30

Résztvevők érkezése, regisztráció a konferencia helyszínén, az iskola
aulájában. (8200 Veszprém Kemecse u. 1.)

12:30 – 13:30

Ebéd a kollégium étkezőjében

12:30-

Szállás elfoglalása a Veszprémi Középiskolai Központi Kollégiumban
(8200 Veszprém, Stadion utca 20-22.) A szállás elfoglalása 16 órától
lehetséges.

14:00 – 14:30

Megnyitó ünnepség a Vetési Albert Gimnázium aulájában

14:30 – 15:00

Zsűri tájékoztató. Előadásanyagok feltöltése a szekciók helyszínén
(diákoknak)

15:00 – 18:00

Pénteki szekciók előadásai:





Gomba- és növénytan
Állattan, etológia
Biokémia, farmakológia
Molekuláris és mikrobiológia

Szabadon választható program a szombaton előadó diákoknak és
kísérőiknek.
18:00 – 19:00

Vacsora a diákoknak és kísérőiknek a kollégium étkezőjében

19:30 –

Esti program
Diákoknak: Táncház az iskola aulájában, majd csapatépítő játékok a
KutDiák vezetőkkel
Tanároknak: beszélgetés az iskolában, szabadprogram

Február 15. (szombat)

7:30 – 8:30

Reggeli a kollégium étkezőjében

8:30 – 9:00

Zsűri tájékoztató, előadásanyagok feltöltése a szekciók helyszínén
(diákoknak)

9:00 – 11:30

Szombati szekciók előadásai:





Elméleti- és kísérletes orvostudomány
Egészségtudomány, géntechnológia
Ökológia
Környezetvédelem, környezettan

Szabadon választható program a pénteken előadó diákoknak és kísérőiknek.

11:30 – 12:30

Ebéd a kollégium étkezőjében. Zárásra készülés.

13:30 –

Ünnepélyes zárás, eredményhirdetés. (a Vetési Albert Gimnázium
aulájában)

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
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A konferencia helyszínének megközelítése:
Vasúttal érkezők részére:
A gimnáziumot autóbusszal lehet megközelíteni: a 11-es autóbuszról a Billege utcai megállóban, a
4-es autóbuszról a Stadion utca 19-i megállóban kell leszállni.
Az busztársaság honlapjának linkje: https://vbusz.hu/menetrend/

11-es autóbusszal

4-es autóbusszal

Veszprém vasútállomás
Aulich Lajos utca
Laktanya
Haszkovó utca
Őrház utca
Fecske utca
Budapest út
Vilonyai utca
Csillag utca
Lóczy Lajos utca
Hérics utca
Cholnoky forduló
Almádi út
Mester utca
Füredi utca
Dugovics Titusz utca
Paál László utca
Egry József utca
Billege utca
Stadion utca 28.
Vámosi úti forduló

Veszprém vasútállomás
Aulich Lajos utca
Laktanya
Haszkovó utca
Munkácsy Mihály utca
Petőfi Sándor utca
Veszprém autóbusz-állomás
Hotel
Megyeház tér
Komakút tér
Hóvirág utca
Egyetem utca
Stadion utca 19.
Stadion
Szegfű utca
József Attila utca
Vámosi úti forduló

3

A megállókból gyalog lehet elérni a gimnáziumot.

Távolsági autóbusszal érkezők részére:
A 4-es számú autóbuszra kell felszállni, és a Stadion utca 19-i megállóban kell leszállni.
Autóval érkezők részére:
A gimnázium pontos címe Veszprém, Kemecse u. 1.
Parkolásra az iskola előtt és a melletti utcában van lehetőség.
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Szabadidő eltöltésére szeretnénk ajánlani néhány veszprémi látnivalót:
Laczkó Dezső Múzeum
Megyei múzeumként Veszprém megyéről szólunk a világnak és a világról szólunk a Veszprém
megyeieknek. Történeteket, életeket mesélünk el a múltból, a jelenből és a jövőről: hiszen
„historia est magistra vitae”.
Bakonyi Ház
A Laczkó Dezső Múzeum szomszédságában áll az ún. Bakonyi Ház, amely az egyik legkorábbi
magyar szabadtéri néprajzi kiállítóhely. 1935-ben közadakozásból épült egy öcsi kisnemesi
lakóház mintájára. Tervezői: Nagy László néprajzkutató és Linzmayer György építészmérnök
voltak.
A Laczkó Dezső Múzeumba és a Bakonyi házba az érdeklődők névtábla felmutatásával
ingyenesen beléphetnek. Pénteken 15:00-18:00, szombaton 10:00-tól.

Hősök Kapuja
Az 1939-ben felavatott és 2013-ban felújított Hősök Kapuja kiállítóhelyen a látogatók
megismerkedhetnek az épület históriájával, emellett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc,
az I. és a II. világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc veszprémi
eseményeinek és hőseinek történetével.
Tűztorony
A veszprémi vár DNy-i végén emelkedik a vár egyetlen tornya, a 48 méter magas, úgynevezett
Tűztorony.
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Veszprém vára
A hét dombra épült város egyik magaslatán, a Várhegyen alakult ki a veszprémi vár a X-XI.
században. Az ide látogató ne egy klasszikus értelemben vett középkori, vaskos falú kőépületet
keressen, helyette azonban egész várnegyednyi ódon hangulat és szellemiség öleli körbe, amint
átlépi a Hősök Kapuját…
Margit-romok
A korai középkor jelentős egyházi épületének maradványai könnyedén megközelíthetők, ha a
Szent Mihály Székesegyház melletti lépcsősoron lesétálva követjük a Séd-patak kanyargós
útvonalát.

Az alábbi térkép a múzeum és a vár megközelítését mutatja:
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