Religió, retorika, nemzettudat. Tudományos ülésszak Klaniczay Tibor einlékére
Debrecen, 2002. május 23-25.

3. sz. körlevél

Kedves Munkatársunk!
Harmadik körlevelünkben tájékoztatjuk a résztvevőket a konferencia gyakorlati tudnivalóiról és
tervezett napirendjéről. Jelentkezését megkaptuk, szállást az Ön részére az alábbiak szerint foglaltunk:

A programból látható, hogy konferenciánk határozott koncepció szerint (kronológia és
tematika) igyekezett az előadásokat elhelyezni, ezért lehetőleg ne kéijük az előadások időpontjának
utólagos cseréjét. Jelen nem lévő előadók írásának felolvasására a zsúfolt program nem ad lehetőséget,
de a tervezett kötetbe az esetlegesen el nem hangzott előadás is bekerül. Ismételten kéijük az előadóktól,
hogy mondandójukat a 20 perces időtartamban foglalják össze, a vitára csak így marad idő.
Az ülésszak helyszínén, a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában május 23-án de. 11
órától recepció működik, kéijük, hogy mindenki itt jelentkezzen, itt vehető át a végleges programfuzet, s
itt lehet befizetni a társasvacsora árát (2000 Ft).
Május 23-án este a rektori fogadásra az egyetem föépületének m. emeletén kerül sor.
Május 24-én a gyorsan lebonyolítható ebédelési lehetőségek közül célszerű választani:
a. / A DAB épületében büfé működik.
b. / Egyetemi Menza a föépület mögött (önkiszolgáló, menű 320 Ft, de egyéb választék is van),
s menza van az Agrárkaron is. Szombaton a menza nem üzemel.
c. / Pizzeria a Bolyai utcában (200 méterre a DAB-tól), s a Délibáb üzletközpontban is.
Délután 16,30-tól a Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója, G. Szabó Botond,
valamint fökönyvtárosa, Fekete Csaba mutatja be a könyvtár régi anyagának ritkaságait (Kálvin tér
16 ). A DAB-székháztól ide a 31-es autóbusszal lehet eljutni, a Kölcsey Művelődési Közpcntnál kell
leszállni. 19 órától a Kántus ad műsort a Kollégium Dísztermében, ide feltétlenül szeretnénk kémi a
pontos megjelenést! A kb. egy órás műsor után ajánlatunk az újjávarázsolt debreceni fötér megtekintése,
ezt követően a belvárosban számos vacsorázási lehetőség van. Külön is felhívjuk a figyelmet az Arany
Bikával szemben lévő Arthur King Étteremre, amely középkori és kora újkori étkekkel váija vendégeit.
Az utazással kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a MAV menetrendhez képest változások
vannak az IC-járatok budapesti indulását illetően. Általában kétóránként van IC-járat. A legcélszerűbb
Bp.-ről a 9,20-kor induló Hajdú IC-vel érkezni, ez 12,20-kor van Debrecenben. Az IC Rapid Bp-ről
10,40-kor indul, gyorsvonat pedig a Nyugati Pu-ról 8 és 10 órakor (menetidő 3 és fél óra). Az
állomásról a 31-es autóbusszal lehet a DAB-székházhoz eljutni (kb. 10 megálló), ide kb. 8-10 percnyi
séta a Fényházig. Az Egyetemi Kollégiumba az állomásról az egyes (és egyetlen) villamossal lehet
eljutni, az egyetemi fóépületnél kell leszállni, de vágányjavítás miatt ekkor villamospótló autóbuszok
közlekednek az első 3 megállóig. A Márton Áron Kollégiumhoáa villamosról a Honvéd utcánál kell
leszállni. Jegyek a járműveken is kaphatók, előreváltva pedig az ánbmás előtti pavillonban.
Mind a DAB-nál, mind a Fényháznál van parkolási lehetőség.
A visszautazáshoz Debrecenből Bp-re ajánlható IC-járatok: reggel 6,48 és 9,48, este 18,48-kor
(helyjegykötelesek). Gyorsvonat általában kétóránként indul Bp.-re, ezek megállnak Cegléden is (a
szegediek kedvéért).
A konferenciával kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel Sántha Terézhez, tudományos kérdésekkel
Oláh Szabolcshoz (T: 52-481 616, E-mail: olahsz@tigris.klte.hu) lehet fordulni.
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