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3. körlevél 

 
Kedves Munkatársunk! 
 
Jelen 3. sz. körlevelünkben a konferencia gyakorlati tudnivalóiról adunk 
tájékoztatást. 
 
Utazás (odafelé, május 21-én, szerdán reggel): Budapest Déli pályaudvarról a 
következő két IC gyorsvonat indul Szekszárdra. Mindkét vonatról Sárbogárdon át 
kell szállni. IC pótjegy váltása kötelező. A teljes áru menetjegy ára pótjeggyel 3160 
(2830+330) Ft. 
 
7.50 Bp., Déli pu. – 8.56 Sárbogárd, átszállás: 9.02 – 10.14 Szekszárd 
9.50 Bp., Déli pu. – 10.56 Sárbogárd, átszállás: 11.02 – 12.06 Szekszárd 
 
9.05 órakor autóbusz indul a budapesti Népliget buszpályaudvarról, amely 11 órára 
érkezik Szekszárdra. 11.05 órakor ugyancsak innen indul egy másik autóbusz, amely 
13 órakor érkezik Szekszárdra. Ezekre a járatokra csak előreváltott menetjeggyel 
lehet felszállni, amely ingyenes helyfoglalást is tartalmaz. 
 
Utazás visszafelé (május 25-én, vasárnap reggel): 9.55 órakor személyvonat indul 
Szekszárdról, amely 10.52 órakor érkezik Sárbogárdra, onnan, az átszállás után, 
10.59 órakor indul tovább az IC gyorsvonat, amely 12.09 órára érkezik Bp. Déli 
pályaudvarra. Az IC pótjegyet Szekszárdon kell megvenni. 
 
8.50 órakor autóbusz indul Szekszárdról, amely 10.45 órára, valamint 9.50 órakor, 
amely 11.45 órára érkezik a budapesti Népliget buszpályaudvarra. Jegyek a buszon 
is válthatók. 
 



Regisztráció: május 21-én, szerdán, az ülésszak színhelyén, azaz a régi 
vármegyeháza dísztermében (Béla király tér 1.) 12 órától 14.30 óráig, és a 
tanácskozások szüneteiben. Ekkor adjuk át a nyomtatott programot, és ekkor kell 
befizetni a részvételi díjat, fejenként 2.000 Ft-ot, valamint a (fakultatív) 
társasvacsora árát, 3.500 Ft-ot. 

Nyomatékosan felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a részvételi díjat ezres, 
illetve kétezres címletekben fizessék be! 

A szálláshelyek árát mindenki maga fizeti ki a szálláshelyén! 
AZ ÁLTALUNK LEFOGLALT SZÁLLÁSOKRÓL MINDENKIT 

KÜLÖN E-MAILBEN ÉRTESÍTETTÜNK (április 23-án, illetve 24-én). 
 
Étkezésre a PTE Illyés Gyula Kara menzáját ajánljuk (Rákóczi u. 1.), ahol 11.30 és 
14.30 óra között lehet ebédelni à la carte, illetve kétféle menü is van, 870 Ft-os 
árban. 
 
A konferencia részletes programja az MTA BTK ITI honlapján olvasható: 
http://www.iti.mta.hu/rendezveny.html 
A járulékos programok szokásos menetrendje pedig a következő: 

Az első napon (május 21-én, szerdán) este 19 órakor polgármesteri fogadás 
(a konferencia színhelyén), a második napon (május 22-én, csütörtökön) 18 órakor 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum kiállításának megtekintése (Szent István tér 26.), 
20 órakor kamarazenei és orgona-hangverseny a Liszt Ferenc Zeneiskola tanárainak 
közreműködésével a Művészetek Házában (Szent István tér 28.), a harmadik napon 
(május 23-án, pénteken) 14 órától kirándulás (Szekszárd–Simontornya–Ozora–
Hőgyész–Felsőnána–Decs–Szekszárd útvonalon. Hazafelé 20 órakor önköltséges 
vacsora és borkóstolás a Fritz Borházban (Decs, Szőlőhegy, Fritz tanya). A 
negyedik napon (május 24-én, szombaton) 19 órakor (önköltséges) búcsúvacsora a 
Mészáros Pál Borház és Pincében (Kossuth L. u. 26.). 

Május 25-én (vasárnap délelőtt) hazautazás. 
 
Budapest, 2014. május 10. 
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