3. számú körlevél
A ZSOLTÁR A RÉGIMAGYARIRODALOMBAN
tudományos konferencia
Csurgó, 2007. május 24-27.

Kedves Munkatársunk!
Utolsó, 3. körlevelünkben tájékoztatást adunk konferenciánk gyakorlati tudnivalóiról.
A konferencia tudományos programjának egy elözetes változata elérhető az intemeten
(www.iti.mta.hu - www.kre.hu), ezért ezt itt nem részletezzük.

Utazás. Csurgó Budapestről az alábbi vonatokkal érhető el a legjobban:
Budapest-Déli pu. 6.45 - Csurgó 11.40 (nagykanizsai átszállással)
Budapest-Keleti pu. 8.05 - Gyékényes 12.09 (autóval, kisbusszal kimegyünk a vonathoz!)
Budapest-Keleti pu. 10.15 - Csurgó 15.27 (nagykanizsai átszállással)
Vissza vasámap:
Csurgó 5.27 - Budapest-Déli pu. 9.13 (közvetlen!)
Csurgó 6.34 - Budapest-Keleti pu. 10.53 (gyékényesi átszállással)
Csurgó 8.45 - Budapest-Keleti pu. 14.53 (nagykanizsai átszállással)
Csurgó 11.08 - Budapest-Keleti pu. 15.03 (dombóvári átszállással)
Regisztráció. Május 24-én, csütörtökön 13.00 órától müködik a tanácskozás
helyszínén, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és Kollégium
földszintjén (Széchenyi tér 9.). Itt kell befizetni a részvételi díjat: 1500 forintot, egyetemi
hallgatóknak és doktoranduszoknak 500 forintot, valamint a kollégiumi szállásokat: 2000
Ft/fő/nap és a kollégiumi étkezések díját: reggeli 500 Ft, ebéd 800 Ft, pénteki vacsora 700 Ft.
A május 26-i, szombati - fakultatív - társasvacsora ára 2500 Ft. A panziós szállások az
érintett helyszíneken fizetendők.
A LEFOGLALT SZÁLLÁSOKRÓL MINDENKIT
KÜLÖN E-MAILBEN
ÉRTESÍTÜNK!
A szállások lemondását már nem tudjuk figyelembe venni, minden lefoglalt helyet ki kell
fizetni a megrendelőnek!

A konferencia május 24-én, csütörtökön délután 16.00 órakor kezdődik az I. emeleti
díszteremben. Aznap este 20.00 órakor Szászfalvi László polgármester úr fogadást a Csokonai
Közösségi Ház nagytermében (Széchenyi tér 1.)
A tanácskozás május 25-én, pénteken délelőtt 9.OO-től folytatódik, 12.30-14.30 közötti
ebédszünettel. Este 20.00 órakor a Pécsi Református Kollégium Vegyeskarának
zsoltárhangversenyére kerül sor a csurgói (új) református templomban.
Május 26-án szombaton délelött és délután előadások lesznek. 12.05-kor megtekintjük
a gimnázium régi könyvtárát, majd 13.00 és 15.00 óra között ebédszünetet tartunk. Este 20.00
órakor lesz a társasvacsora az Azúr Panzó nagytermében (Széchenyi tér 17.).
Hazautazás május 27-én, vasámap délelőtt.
A nyomtatott programot a helyszínen fogjuk átadni.
Baráti üdvözlettel:
a Szervezöbizottság

