2. számú körlevél

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYARIRODALOMBAN
tudományos konferencia
Csurgó, 2007. május 24-27.

Kedves Munkatársunk!

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy májusi konferenciánkra nagy számú
kolléga jelentkezett témával. A beküldött rezümék alapján a szervezöbizottság
kiválasztotta a leendő elöadókat. A listájukat (ábécérendben) mellékeljük.
A tanácskozás május 24-én, csütörtökön délután, előreláthatóan 16.00
órakor kezdödik, a helyszíne a Csokonai Vitéz Mihály Református
Gimnázium, Altalános Iskola és Kollégium díszterme (Csurgó, Széchenyi tér
9.). A tudományos programhoz ezúttal is a szokásos kiegészítö rendezvények
csatlakoznak majd: elsö nap este polgármesteri fogadás a Városi Müvelödési
Ház nagytermében (Széchenyi tér 1.); május 25-én este énekkari hangverseny
a református templomban, május 26-án szombaton este társasvacsora az Azúr
Panzió vendéglöjében; hazautazás május 27-én, vasámap délelött. Előre
jelezzük, hogy aki csak teheti, jöjjön gépkocsival, mert ez a legkönnyebb
megközelítési módja a városnak, különösen érvényes ez a Pécsröl jövőkre,
illetve a nem budapestiekre.

A konferencia idején az alábbi szálláslehetöségek lesznek:
Kollégium (a tanácskozás helyszínén)
1-2-3-4-ágyas szobák, közös mellékhelyiségekkel a folyosón, állandó
portaszolgálat, számítógép- és intemethasználati lehetőség (ingyen).
Ára: 2000 Ft/fö/éj

Ugyanitt étkezést is biztosítanak (ha legalább 50 fő igénylö van. Reggeli
500 Ft, ebéd 800 Ft, vacsora (értelemszerüen pénteken, amikor nincs fogadás
és társasvacsora) 700 Ft. Csurgó kisváros, az ebédszünet nem lesz hosszú,
ezért a múltból már ismert nehézségek elkerülésére mindenkinek ajánljuk az
ebéd előfízetését, a helyben lakóknak pedig a reggelit.

Azúr Panzió és vendéglő (Széchenyi tér 17.)
3 db. háromágyas szoba
4 db. kétágyas szoba
1 db. kétágyas apartman (az udvarra néző)
A szobákban televízió, intemethozzáférés, az udvaron 4-5 gépkocsi
számára parkoló.
Ára: 3000 Ft/fö/éj
Kérésre napi 500 forintért svédasztalos reggelit adnak.

z

Balogh Vendéglő és Panzió (Poldini u. 1.)
(Két egymás melletti épület, minden szoba az emeleten van, a szobákban
televízó.)
3 db. kétágyas szoba, 3.800 Ft/fő/éj
1 db. franciaágyas szoba, 4800 Ft/fő/éj
1 db. apartman 6 főre, 3200 Ft/fő/éj
Kérésre reggeli is igényelhetö 800 forintért.

Varga Győző Apartmanja (Szabadság tér 13.)
(Az épület nagy kertben van, zárt parkolóval, a szobákban televízió.)
1 db. hatágyas szoba
3 db. kétágyas szoba
Ára: 2800 Ft/fő/éj
Reggeli igényelhető 600 forintért.
Ómági Fogadó (Csurgónagymarton, Petöfí u. 94.)
Csak autós vendégeknek! A központtól pár percnyi autóút!
5 db. háromágyas szoba (emeleten, televízióval)
4300 Ft/fő/éj, reggelivel

Valamennyi szálláshelyen áfás számlát adnak, kivéve Varga Győzö
Apartmanját!

Felhívjuk szíves fígyelmüket arra, hogy (amint már az 1. sz. körlevélben is
jeleztük) a konferencia részvételi díja 1500 Ft, doktoranduszoknak és
egyetemi hallgatóknak 500 Ft. Ezt az összeget a kollégiumi étkezés esetleges
díjával és a választható társasvacsora árával (2.500 Ft) együtt a regisztrációnál
kell befizetni.
Szállásigényüket legkésöbb április 2-ig jelezzék Sántha Teréz
szervezőtitkámak a jelentkezési lap kitöltésével:
Emailben: terez@iti.mta.hu
vagy postai úton: MTA Irodalomtudományi Intézete, Reneszánsz Osztály,
1118 Bp., Ménesi út 11-13.

Minden lefoglalt szállást és étkezést, amelyet időben nem mondanak le, ki
kell fizetni!

Utazási lehetöségeket, további információkat, elözetes programot a 3.
körlevélben fogunk közölni.

Baráti üdvözlettel
a SZERVEZÖBIZOTTSÁG
Budapest, 2007. március 7.

Jelentkezési lap
(A választási lehetőségeket kéijük egyértelmüen jelölni, a nem kért
szolgáltatásokat kihúzni!)

Szállást kérek Csurgón, május 24,25, 26-án .... éjre
A Kollégiumban ... ágyas szobában reggelivel, ebéddel, pénteki
vacsorával.
Az Azúr Panzióban ... ágyas szobában, reggelivel, kollégiumi ebéddel és
pénteki vacsorával.

A Balogh Panzióban ... ágyas szobában, reggelivel, kollégiumi ebéddel és
pénteki vacsorával.
Varga Győző Apartmanjában ... ágyas szobában, reggelivel, kollégiumi
ebéddel és pénteki vacsorával.

Az Ómági Fogadóban, kollégiumi ebéddel és pénteki vacsorával.

A szobatársam lehet:...................................................................................

Egyéb kívánságaim (pl. vegetárius étkezés):..............................................
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