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Tájékoztató

Május 5. szerda: érkezés Sopronba
Bp. Keleti p.u.-ról induló
14 órakor személy /Győrtöl 

sal/
15.02 órakor személy
18.50 órakor gyors

vonatok:
gyors, átszállás-

érk. Sopronba: 
ff ff

ff ft

19*04 ói*a
21.00 ”
21.49 ”

Mindazon munkatársaink és vendégeink számára, akik szállo- 
dai elhelyezést igényeltek, a Penyves Szállóban biztositottunk szo- 
bát. A Fenyves Szálló távol lévén a város központ jától, a vasut- 
állomásról autóbusszal közelithető meg: l.sz. autóbusz indul 
19.15 órakor, 19.55 órakor; illetve 21.15 órakor és 22.05 órakor.

Május 5-én d.u. 15 órától az ülésszak titkársága a Feny- 
ves Szálló halljában ügyelebet tart. Kérjük munkatársainkat és ven- 
dégeinket, hogy megérkezésük után az ülésszak titkárságán jelent- 
kezzenek. Itt kapják meg szállodai szobabeosztásukat, a soproni 
prospektust és térképet, valamint a Városi Tanács VB elnökének 
fogadására szóló meghivót és a hangverseny-jegyet.

Az egyetemi hallgatókr ak az ülésszak titkárságán nem 
kell egyenként külön ,jelentkezni. Számukra elhelyezést az Uj utca 
8«sz. alatt lévő turistaszállóoan biztositottunk. Ők tehát cso— 
portvezetojükkel a turxstaczállóban jelentkezzenek. A soproni 
prospektust és térképet, valamint a hangversenyre szóló belépő- 
jegyet a csoportvezetők együttesen veszik át a Fenyves Szállóban 
az ülésszak titkarságán, és osztják majd szét az egyetemi hallgatók 

0 között.

Május 6. csütörtök
A Fenyves Szállótól reggel 8.25 órakor és 8.55 órakor 

indul autóbusz a városba. A Liszt Ferenc Müvelődési Központhoz 
a Leánygimnázium megállóhely esik legközelebb, tehát itt kell 
leszállni.

Az ülésszak titkársága a Liszt Ferenc Müvelődési Központ- 
ban d.e-. 8.50 órától 9.50 óráig, valamint az ülésszak szünetében 
11.00 órától 11.15 óráig és a delelötti ülésszak végén, 12.45 órá- 
tól 15.50-ig frarú ügyeletet. Nyomatékosan felnivjuk a figyelmet 
arra, hogy a szállodal. szobaszamlát és a kiránduláson való rész- 
vétel diját 785*— Ét/ nem a szállodában. hanem ezen a napon, a 
jelzett ídőpontokban az ülesszak titkársagán kelT^befizetniI!l 
Ugyanekkor kell az egyetemi hallgatók csoportvezetőinek csoport- 
juk szállásdiját /naponta és személyenként 19.— Ft/, valamint a 
kirándulás részvételi diját /személyenkénc ebé.idel együtt 85".— Ft/ 
összesitve ugyancsak az ülésszak titkárságáa kiegyenliteniök.

A tudományon ülésszak és a Lackner Kristóf emlékünnepsé- 
gek időbeosztásához a program zavartalan lebonyolitása érdekében 
szigoruan ragaszkodunk. Ezert kérünk mindenkit, hogy a rendez- 

venyeken pontosan sziveskedjenek megjelenni. 
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Az ülésszakon 1-1 felolvasás időtartamát kénytelenek 
voltunk 30 percre korlátozni, hogy a középeurópai humanizmus 
gazdag problematikájának néhany részletét a szükreszabott idő- 
határok között legalább érinteni tudjuk. Éppen ezért felkérünk 
minden előadót: felolvasását 30 percre vonja össze akkor is, 
ha tanulmányának teljes szövege terjedelmesebb. A tudományos 
ülésszak valamennyi előadását /rövidités nélkül/ a Helikon c. 
folyóiratban nyomtatásban is megjelentetjük. Arra kérjük tehát 
előadóinkat, hogy a felolvasás után előadásuk röviditetlen szö- 
vegének nyomdakész peldányát /a szükséges jegyzetekkel ellátva/ 
és az idegen nyelvü összefoglalás számára kb. 20 sornyi tartalmi 
kivonat kiséretében adják át Erdélyi Ilonának, a Helikon szerkesz- 
tősége megbizott jának..

Az ülésszak rendjét tekintve az eddig követett gyakor— 
lattól eltérően, az egyes felolvasások után külön-külön vitát 
nem nyitunk. Közös vitára és hozzászólásokra mindenkor a délelőtc, 
illetve délután elhangzott elöadások után kerül sor.

Étkezésre a Liszt Ferenc Müvelődési Központban büfé és 
étterem áll rendelkezésre. Az ebédek gyorsabb és torlódásmentes 
lebonyolitása végett azoriban más éttermeket is ajánlhatunk. A Mü— 
velődési Központ közelében felkereshető a Kékfrankos Étterem ' 
/Széchenyi tér 12./ és a Deák Vendéglő /Köztársaság u. 20./.

A város néhány nevezetesebb müemlékének megtekintésére 
május 6-án az ebédszünetben van lehetőség 13.45-től 15.15 óráig. 
Gyülekezés a Liszt Ferenc Müvelödési Központ elött 13.45 órakor, 
vezetőt az Idegenforgalmi Hivatal ad.

Május 8. szombat
A programban meghirdetett kirándulásra három autóbuszt 

inditunk: egyet a Fenyves Szállótól, egyet az Uj utcai turista- 
szállótól s egyet a Müvelödési Központtól /ez utóbbit vehetik 
igénybe azok, akik IBUSz szobában vagy magánházaknál szálltak meg

Indulás pontosan 8 órakor!
A kirándulás a győri vasutállomásnál ér véget. Győrböl 

Budapestre személyvonat indul 18.35 órakor, mely Bp. Keleti p.u.- 
érkezik 22.00 órakor.

Budapest, 1971 április 2.

Bán Imre sk. 
egy.tanár 
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Keserü Bálint sk. 
egy.adjunktus 
/SzegecL/

Tolnai Gábor 
egy. tanár 
/Budapest/

Klaniczay Tibor sk. 
igazgató-helyettes 
/Irod.tud. Tntézet/


