A 2018. március 13-ai DÖK nap helyszínei
Helyszín, rövid leírás
Kötött programon a 9. a (K2 Színház előadása)
Kötött programon a 9nyb, 9nyc Komárom
8.20-kor Déli Pályaudvar
11.00-tól tárlatvezetés
14.04-kor visszaút
Zwack Múzeum 1,5 óra 9.30-tól
- rövidfilm a Zwack családról és az Unicum történetéről
- múzeumi tárlatvezetés
- régi lepárló épületének megtekintése
- Unicumos pince megtekintése
Helyszín: Dandár utca 1. (Soroksári út)
Találkozó ideje: 9.15-kor az épület előtt
Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont 1,5 óra 10.00-től
- a látogatók megtekinthetik a gyűjtemény és a pezsgőérlelő pincét (vezetővel)
- majd megkóstolhatnak (alkoholmentes) egy terméket a Zsolnay teremben.
Helyszín: Budapest, 1221 Anna utca 7.
Találkozó ideje: 9.45-kor a múzeum előtt
Fővárosi Állatkert 1,5 óra-2 óra 10.00-től
Etológiai megfigyelések: gorillák és orangutánok
- Hogyan kommunikálnak az állatok, milyen jelzéseket használnak legközelebbi rokonaink, az
emberszabású majmok?
- Etológiai vizsgálat során azonosítjuk a viselkedés elemeit, és megnézzük, lehet-e evolúciós háttere
ezek kialakulásának.
Helyszín: Állatkerti krt. 6-12.
Találkozó ideje: 9.45-kor az Állatkert főbejáratánál
Kispesti Bíróság 9.00-től 1,5 óra – 2 óra
- Esetfeldolgozás irodalmi művek segítségével (Jancsi és Juliska, Toldi)
- A bíróság munkájának rövid bemutatása
Helyszín: Kossuth tér 7. (Kispest)
Találkozó ideje: 8.45-kor a bíróság épülete előtt
Kispesti Tűzoltóság 10.00-től 1,5 óra
- Slag, víz, autó
Helyszín: Üllői út 235
Találkozó helyszíne és ideje: Europark előtt 9.30-kor, majd villamos, vagy séta
Király Gyógyfürdő – fürdés, lazítás 9.00-től
Helyszín: II. ker. Fő utca 84.
Találkozó ideje: a fürdő előtt 8.45-kor, szekrényes öltözőhelyek
Diákigazolvány szükséges!
Nemzeti Színház 9.00-től 1,5 óra
-Szeretné megismerni Színházunkat?
Helyszín:1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Találkozó ideje: a színház előtt 8.45-kor

Nemzeti Színház 11.00-től 1,5 óra
-Szeretné megismerni Színházunkat?
Helyszín: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Találkozó ideje: a színház előtt 10.45-kor
Illatos úti Állategészségügyi Szolgálat 10.00-től
-Kutyus, simogatás
Helyszín: Illatos út 23.a
Találkozó ideje: 9.50-kor a kutyamenhely előtt
Túra Budai-hegyek, Libegő
1,5-2 óra (túra, kényelmes lábbeli, innivaló)
Találkozó helyszíne és ideje: Széll Kálmán tér 9.00-kor a 22-es buszmegállóban
22-es busz Szépjuhászné, onnan gyalog a János-hegyi kilátó, onnan Libegő, Széll Kálmán tér
Diákigazolvány szükséges!
Örkény Színház- Szakmai séta 9.30-tól 1,5-2 óra
A színpadtól- a jelmeztárig (teljes kulisszabejárás)
Helyszín:Madách Imre tér 6
Találkozó ideje:9.15-kor a színház előtt
Nemzeti Örökség Intézete 10.00-től 1,5 óra
„Nők a siker nyomában” séta a fiumei sírkertben
-Megismerkedünk többek között Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő küzdelmeivel, Rotschild
Klára divatbirodalmának titkaival, körüljárjuk a nőnevelés és az irodalmi pálya kihívásait is.
Találkozó helyszíne: Fiumei út 16-18, főbejáratnál
Találkozó ideje: 9.50-kor a főbejáratánál
Zeneakadémia 9.00-től 1 óra
-Ismerje meg a Zeneakadémia egyedülálló szecessziós épületét!
-A túra résztvevői megcsodálhatják a régi fényében pompázó Nagytermet, a Kisteremet, valamint
megtekinthetik a magyar szecesszió egyik legjelentősebb képzőművészeti alkotását.
-Az épületlátogatás végén egy kisebb koncertre kerül sor.
Találkozó helyszíne: Liszt Ferenc tér 8.
Találkozó ideje: 8.45-kor az épület előtt, diákigazolvány szükséges!
Zeneakadémia 13.00-tól (A csoport összevonásra került a délelőtti csoporttal)
ELTE Botanikus kert- Füvészkert, séta vezetővel 10.00-től 1,5 -2 óra
2005. szeptemberétől az ELTE Botanikus Kertje a Magyar Örökség díj tulajdonosa, 2006
májusában pedig, mint Kulturális Örökség került védelem alá.
Helyszín: Illés út 25. 1083
Találkozó ideje: 9.45-kor a főbejárat előtt
BME Fizikai Intézet és Nukleáris Technikai Intézet 9.00-től
-Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?
-Fúziós plazmafizika az energiatermelés szolgálatában
Helyszín: R épület 214-es terem
Találkozó ideje és helyszíne: Petőfi híd, Budai hídfő 4-6-os villamos megálló 8.45-kor
R214 terembe az R épület ÉSZAKI lépcsőházából lehet feljutni a déli főlépcsőházból nem! A földszinten és
az 1. emeleten van átjárás.

Aeropark Budapest -Ferihegyi Repülőtér 10.00-től 1,5 óra
-repülő szimulátor
-magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődéstörténete, a Li–2 típustól kezdve
egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő Tu–154-esen át a manapság is aktív L-410-es típusig
-gépek, pilótafülkék
200E jelű autóbusszal “Repülőmúzeum” megállónál
Találkozó ideje és helyszíne: 9.45-kor, a Repülőmúzeum megállónál

