3. sz. körlevél
EGYHÁZI MŰVELTSÉG A RÉGI MAGYARORSZÁGON
Tudományos konferencia
Pécs, 2009. június 3-6.
Kedves Munkatársunk!

Utolsó, 3. sz. körlevelünkben tájékoztatást adunk konferenciánk gyakorlati tudnivalóiról.
Utazás: Pécsre két óránként indulnak vonatok Bp. Keleti pu-ról. A menetidö két óra ötven
perc.
Az első vonat 5.45 órakor indul.
Javasoljuk a 7.45 órakor induló és Pécsre 10.35-re érkező vonat igénybevételét,
június 3-án, szerdán.
A hazautazáshoz, jún. 7-én, vasámap a 9.24 órakor induló és Bp. Keleti pu-ra 12.14
órára érkező vonatot ajánljuk. ( Az utolsó vonatok naponta 19.24 órakor indulnak
vissza Pécsről.)

Regisztráció: Június 3-án, szerdán 11 órától működik a tanácskozás helyszínén: a Pécsi Tudományegyetemen, Ifjúság u. 6.
Itt kell befizetni a részvételi díjat: 2.500 Ft-ot, egyetemi hallgatóknak 1.500
Ft-ot és a június 6-i, szombat esti társasvacsora költségét: 2.500 Ft-ot. Az összeg
a támogatások fuggvényében csökkenhet.
Ekkor fogjuk átadni a konferencia nyomtatott programját is.

A LEFOGLALT SZÁLLÁSOKRÓL MINDENKIT KÜLÖN E-MAILBEN ÉRTESÍTÜNK!
A szállások lemondását már nem tudjuk figyelembe venni, minden lefoglalt helyet a
megrendelönek ki kell fizetni!
A tanácskozás június 3-án, szerdán 14 órakor kezdödik a Pécsi Tudományegyetem Vargha
Damján Konferenciatermében. Este 9 órakor a Város és az Egyetem vezetése fogadást ad a
résztvevők tiszteletére.
A további napokon az ülésszakok 9 órakor kezdödnek és ha nincs délutáni vagy esti program,
18 óráig tartanak.
Június 4-én, csütörtök du. kerül sor a városnézésre, ezen belül a Klimó Könyvtárban a Pécsi
Püspöki Könyvtár középkori könyvanyagából készült kiállítás megtekintésére, majd este a
gregorián koncertre. Este 20 órakor a Püspöki Palotában a Pécsi Egyházmegye és a Baranya
Megyei Önkormányzat közös fogadást ad.
Június 5-én, pénteken du. az altematív programok keretében: látogatás az Ókeresztény
Múzeumban, elöadás a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályán „Janus Pannonius
arcmása” címmel.
Június 6-án, szombaton 20 órakor a konferenciát társasvacsora zárja a PTE Hunyor
Vendégház éttermében (Jurisics Miklós u. 16.).
Hazautazás június 7-én, vasárnap délelőtt.

Budapest, 2009. május 20.
Baráti üdvözlettel:
a Szervezöbizottság

