
Információk 

a 62. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató  

programjaival kapcsolatban 

 

Az ELFT és a Középiskolai Oktatási Szakcsoport honlapján folyamatosan frissül az 

információ. A címben szereplő dátumból látható, hogy frissült-e a legutóbbi megtekintés óta. 

 

HELYI KÖZLEKEDÉS: Minden helyszín és szállás az 1-es villamos vonalán fekszik, 

illetve azzal elérhető. A villamosvonal a Vasútállomáson kezdődik, van egy körjáratszerű 

szakasza és az Egyetem tér a legtávolabbi megállója.  

Az Acopark Panzióban lakók az állomásról az 5 és 5Y jelzésű trolival is érhetik el a szállást 

(Főnix Csarnok), és az egyetemre gyalog is vagy 24, 24Y jelzésű busszal közlekedhetnek. A 

24-es busz negyedóránként, ünnepnapon csak félóránként közlekedik. 

Az ankét résztvevői számára Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata március 13-14-

15-ére villamosbérletet biztosít. A bérleteket a regisztráláskor kapják meg a kollégák. Azok 

számára, aki szerda délután 13-18 óra között vonattal érkeznek, már az első utazás alkalmával 

rendelkezésre áll a bérlet. A lépcsőfeljáratnál diákok fogják várni az érkezőket. Kérjük, 

figyeljék őket és Tófalusi Péter kollégát. 

 

PARKOLÁS: A városban, a szállások környékén (kivéve az ATOMKI) és az egyetem 

területén is fizetős parkoló övezetek vannak. Az ünnepnapokon ugyan ingyenes, de 

szombaton 14 óráig nem. 

Javasoljuk, hogy a szállások parkolójában hagyják a résztvevők az autókat, és villamossal 

közlekedjenek inkább. Az egyetem területére mégis behajtani szándékozó kollégák számára 

(nem korlátlan számban) kilépő kártyát tudunk biztosítani, amely a terület fizetés nélküli 

elhagyására jogosít. (Egy kártya - egyszeri kihajtás.) A kártya a regisztráció helyén lesz 

igényelhető. 

 

SZAKMAI LÁTOGATÁSOK: 

Az egyes helyszínekre menő csoportok mindegyikében van lehetőség még további 

jelentkezésre. Aki elmulasztotta, de mégis csatlakozna, jelezze emailben a 

eva.kirsch61@gmail.com címen legkésőbb március 12. kedd 12 óráig. 

Az egyes csoportokat helyi kollégák vezetik a regisztráció helyétől a helyszínre. Gyülekező a 

15:20 perckor a csoportonként táblákkal jelzett helyeken. 

National Instruments: Autóbusz viszi és hozza vissza a kollégákat. A beléptetéshez a 

személyi igazolványra szükség van. A csoportot vezeti: Dr. Szabóné Szalkai Enikő 

ATOMKI: Az Egyetem téri megállóból villamossal közelíthető meg, majd rövid 

gyaloglással. A csoportot vezeti: Borbélyné Bacsó Viktória. 

Agóra: A regisztráció helyétől 500 m-re található, gyalogosan megközelíthető az egyetem 

területén belül. A csoportot vezeti: Dr. Szegediné Nagy Judit 

Sugárterápiás Központ: A regisztráció helyétől kb. 600 m-re található, gyalogosan az 

egyetem területén belül érhető el. A csoportot vezeti: Dudics Pál. 

mailto:eva.kirsch61@gmail.com


 

A helyszínekre egyénileg is el lehet menni. Kérjük, hogy ezek a kollégák is érjenek oda a 

programkezdésre. (A helyszínekről a honlapon tájékozódást segítő térkép is található.) 

 

CSOMAG: Amennyiben időben érkeznek, kérjük, hogy a csomagokat a szálláshelyen tegyék 

le. Azok a kollégák, akik a szálláshelyet csak később tudják elfoglalni, a csomagjaikat a 

„ruhatárban” hagyhatják a szerdai napon a szakmai látogatások végéig. Ennek helyét a 

regisztrációnál található tájékoztató táblán találják majd. A csomagok őrzéséről 

gondoskodunk, és ezt a lehetőséget az utolsó napon is biztosítjuk. A fogadás ideje alatt az 

egyetem főépületének hivatalos ruhatára igénybe vehető.  

 

FOGADÁS: A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának jóvoltából 

március 13-án szerdán este fogadáson vehetünk rész. Jelleg állófogadás, de asztaloknál 

fogyaszthatjuk el a svédasztalon tálalt ételeket. A helyszínen az üdvözlő pezsgőn kívül is 

lehet alkoholt fogyasztani, ám ez már a saját pénztárcánkat terheli. 

 

ESZKÖZKIÁLLÍTÁS: Az eszközkiállítókat kérjük, hogy csak csütörtök reggel pakoljanak 

be, mert a terület őrzése nehézségekbe ütközik. A kiállítótér az előadó előtti folyosórészen 

lesz. Minden kiállító kap egy asztalt, és a hálózati csatlakozási lehetőség biztosított. Igény 

esetén paraván is rendelkezésre áll. Minden egyéb kérésre helyben tudunk megoldást találni. 

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK: A műhelyek helyszíneire az adott napon 14 órától lehet 

bepakolni. A műhelyfoglalkozások 40 percesek, két foglalkozás között 15 perces szünetekkel, 

hogy legyen idő a váltásra. A termekben számítógép és projektor lesz. A termek 14 órától 

állnak rendelkezésre. A műhelyek teremhez rendelése hamarosan itt, illetve a szerdai napon a 

regisztráció melletti hirdetőparavánon megtalálható lesz. 

 

MÁRCIUS 15. ÜNNEPLÉSE: A városi ünnepséghez nincs módunk csatlakozni annak 

időpontja miatt, de hagyományainkhoz híven az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevében 

koszorút helyezünk el az ünnep reggelén a Nagytemplom előtti Kossuth szobornál. (Elérhető 

az 1-es villamossal vagy a szálláshelyekről rövid sétával.)  

A város hagyományai közé tartozik a március 15-e tiszteletére március 14-én este tartott 

fáklyás felvonulás, ami az egyetem főépülete elől indul. A részvétel fakultatív. További 

információ itt érhető el: 

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/hireink/unnepi-programok-debrecenben-2019-

marcius-14-15-en  

 

A SONUS EGYÜTTES MŰSORA: A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyik 

zenei együttese. Ritmusos, szórakoztató műsort, és kevésbé ismert hangszereken játszott 

gyönyörű dallamokat is lehet tőlük kapni. Ezt a műsor csak az ankét résztvevőinek adják. 

Reméljük minden kolléga számára vonzó lesz a felüdülést kínáló műsor. 

https://music.unideb.hu/hu/node/135  
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