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Tájékoztató

Mellékelten megküldjük az ülésszak nyomtatott 
programját, Az abban foglaltakhoz, kiegészitésül az 
alábbiakat közöljük:

Szállodaszobát az Ön részére május ,2-3-4-ére- 
a kőszegi Strucc illetve Panoráma szállóban foglaltunk. 
Szállodaszobát lemondani már nem lehetséges, minden fenn- 
tartott szobát ki kell fizetni.

Kőszeg megközelithető.az alábbi vonatokkal:
Bp. Déli pu. gyorsvonat ind. 13.30 h vagy 17.10 h

Szombathelyre érkezik 17.21 " 20.37 "
Szombathelyről tovább indul 17.45 " 21.03 "

Kőszegre érkezik 18.12 " . 21.38 "
/Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a 17.10 órakor induló 
gyorsvonat a Savaria-express, amelyre csak helyjeggyel 
lehet felszállni!/

A kőszegi állomástól a szállodák helyi autóbusz- 
járattal közelithetők meg.

Az ülésszak titkárságának egy-egy megbizottja 
május 2-án du. 18 órától 22 óráig mindkét szálloda halljá- 
ban ügyeletet tart. A titkárság május 3-án reggel 9 órától 
1 óráig az ülésszak szinhelyén müködik.
Ez alkalommal kell minden résztvevőnek a szállásdijat. 
valamint 120,-- Ei-o't"á kirándulás, a Sárvarra való 
utazás es a'társasvacsora áraként - befizetni!! ! 
kerjük, hogy az egy'etemi hallgatók csoportjainak felelősei 
együttesen ekkor rendezzék a túristaszálló diját, valamint 
a jelzett 120.— Ft befizetését.

Az ülésszak szinhelye a belvárosban lévő Strucc 
szállótól gyalog, a Szabó-hegyen lévő Panoráma szállótól 
helyi autóbusszal közelithető  meg. Az autóbusz a szállótól 
reggel 3/4 9-kor és 1/2 10-kor indul. Az utolsó menetrend-' 
szerü járat a városból a Szabó-hegyre este 10 órakor indul. 
A program zavartalan lebonyolitása érdekében kérjük a meg- 
jelölt ídőpontok legszigorúbb betartását! Valamennyi ülés 
pontosan, a megjelölt időben kezdőik!

A sárvári program zavartalansága érdekében'az autó- 
buszok a szállodák elől május 5-én reggel pontosan 8.30-kor 
indulnak. Megérkezéskor mód van a csoxnagoknak a Várban való 
elhelyezéséree Az ülés és a Sylvester-megeralékezés után ebéd 
a Várvendéglőben egységesen kb. 22.— Ft-os áron, illetve 
az egyetemi hallgatóknak a középiskolás kollégiumban 15.— Ft 
os áron áll rendelkezésre. Május 5-én délután megfelelő idő ' 
fog rendelkezésre állni a Vár és az arborétum megtekintésére•

Sárvárról Budapestre 18.37 órakor'indul gyorsvonat, 
amely 22.09-kor érkezik a Déli pályaudvarra.
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