
  

 
 

 

XVIII. TUDOK 

HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KONFERENCIA 

GÖDÖLLŐ 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és 

Kollégium 

2018. február 16 – 17.  

Február 16. (péntek) 

 

11:30 – 13:30 Résztvevők érkezése, regisztráció a konferencia helyszínén, az iskola B 

épületének aulájában. (2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.) 

12:30 – 13:30  Ebéd a kollégium étkezőjében 

12:30- Szállás elfoglalása a Szent István Egyetem „B” épületjelzésű Gödöllői 

Kollégiumában (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.) 

14:00 – 14:30  Megnyitó ünnepség a Premontrei Rendház Auditóriumában 

   Lekka Ákos elnök, Kutató Diákok Szövetsége 

   Pappné Pintér Csilla alpolgármester 

   Takácsné Elek Borbála igazgató asszony, Premontrei Gimnázium 

14:30 – 15:00  Zsűri tájékoztató B101 tanterem. Előadásanyagok feltöltése a szekciók 

helyszínén (diákok) 

15:00 – 18:00 Pénteki szekciók előadásai: 

 Nyelvészet és irodalom, kommunikáció 

 Történelem 

 Pszichológia 

 Szociológia 

 Szabadon választható program a szombaton előadó diákoknak és 

kísérőiknek: kedvezményes áron a Gödöllői Királyi Kastély 

megtekintése (300 Ft/fő). 
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18:00 – 19:00  Vacsora a diákoknak és kísérőiknek a gimnázium étkezőjében 

19:30 –  Esti program 

Diákoknak: KutDiák vezetőségi tagok biztosítják a szállás helyszínén 

   Tanároknak: beszélgetés, szabadprogram. 

 

Február 17. (szombat) 

7:30 – 8:30   Reggeli a gimnázium étkezőjében 

8:30 – 9:00   Zsűri tájékoztató (B101 terem), előadásanyagok feltöltése a szekciók 

helyszínén (diákok) 

9:00 – 11:30 Szombati szekciók előadásai: 

 Néprajz, élet- és kultúrtörténet 

 Helytörténet I. 

 Helytörténet II. 

Szabadon választható program a pénteken előadó diákoknak és 

kísérőiknek: kedvezményes áron a Gödöllői Királyi Kastély 

megtekintése (300 Ft/fő). 

11:30 – 12:30 Ebéd a gimnázium étkezőjében. Zárásra készülés. 

13:00 – Ünnepélyes zárás, eredményhirdetés. (a Premontrei Rendház 

Auditóriumában) 
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A konferencia helyszínének megközelítése: 

Budapestről HÉV-vel vagy vasúttal érkezők részére: 

A HÉV végállomás és a MÁV vasútállomás egy helyen van. A vasúti felüljárón átkelve jobbra 

tartva már könnyen felismerhető a Szent István Egyetem homlokzata és főbejárata. Az egyetem 

épülete előtt jobbra kell fordulni, majd az egyetem épületének sarkánál balra, s kb. 200 m múlva 

jobb kéz felé található a Premontrei Gimnázium kapuja. 

Távolsági autóbusszal érkezők részére: 

A Palotakerti lakótelep mellett (Állomás út) elsétálni a vasútállomásig, onnan pedig a vasúti 

felüljárón átkelve jobbra tartva már könnyen felismerhető a Szent István Egyetem homlokzata 

és főbejárata. Az egyetem épülete előtt jobbra kell fordulni, majd az egyetem épületének 

sarkánál balra, s kb. 200 m múlva jobb kéz felé található a Premontrei Gimnázium kapuja. 

Autóval érkezők részére: 

Az autópályáról lehajtva a városközpont felé a Dózsa György úton kell végighaladni, majd a 

központban a HÉV vonalánál található jelzőlámpánál balra fordulni a 3-as úton (Szabadság út) 

Aszód felé. A HÉV síneken újra át kell menni, és a tűzoltóságnál jobbra fordulni (Szent-

Györgyi Albert utca) a Szent István Egyetem felé. Az egyetem előtti kereszteződésben balra 

tartani, megkerülni az egyetemet, s a túlsó oldalán található a Premontrei Gimnázium. Parkolási 

lehetőség van az egyetem mögötti és a gimnázium előtti területen, illetve a gimnázium 

közelében lévő COOP áruház parkolójában is. 
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