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Tájékoztató

Kedve s Munkatársunk !
Mellékelten megküldjük az ülésszak nyomtatott 

pxogramját, Az abban foglaltakhoz kiegsszitésül az alábbia- 
kat közöljük:

Szállást az Ön részére május .........................................-re

foglaltunk, Szobát lemondani már-nem lehetséges, minden 
fenntaitott szobát ki kellfizetni*

.Győr.megközelithetó az alábbi vonatokkal:
Bp, Keleti p.u. gyoisvonat indul 

Győrbe éikezik
Bp, Keleti p.u. személyvonat indul 

Győrbe éikezik
Bp. Keleti p.u. személyvonat indul 

. Győrbe éikezik
Bp, Keleti p,u. gyoisvonat indul 

Győrbe éikezik
/ez utóbbi a Ciklámen-express, 

amelyie hclyjegy valtása kötelező!/

13*44 óiakox
16.02 ”
15.15 óiakoi
18^04 ”
17iOO óiakoi
19,38 "
18;10 óiakox
20.14 "

Az ülésezak titkáiságának megbizottjai május 10-én, 
kedden d.u, 16 óiától 21 óiáig a Rába Szálló hálljaban ugye- 
letet táitanak. Á titkáiság'május il-én 9 óiától 13 óráig az 
ülésszak szinhelyén müfcödik.
Ez alkalommal kell minden lésztvevőnek a táigasvaceoia és a 
kirándulás alkalmával Pannonhalmán elfogyasztandó ebéd árát, 
össesen 120.-- Ft-ot befizetni!
/Az egyetemi hallgatók fenti költségeit a csoportfelelősök 
szinten ekkor fizessek be!/

Valamennyi ülés pontosan, a megjelölt időben kez- 
dődik, a program zavartalan lebonyolitása érdekében kérjük 
az idopontok betartását!

A május 14-i kirándulásra az autóbuszok pontosan 
9.30 órakor indulnak. A kirándulás végállomáeáról, Székee- 
fehérvárról 16,44 órakor indul személyvonat, amely Bp. Déli 
p,u.-ia érkezik 17.45 Órakor, /Igy aszegedi lésztvevőknek 
is módjuk lesz továbbutazni Bpestről,/ Mivel Székesfehérvá- 
rott már nem lesz idő a vonatjegy megváltására, nyomatékosan 
kérjük, hogy jegyeiket előre sziveskedjenek biztositani a 
Székesfehérvár-Budapest úvonalra! . ■ '
/A debreceni résztvevpk tájékoztatásáia közöljük, hogy Bp,- 
Nyugati p.u.-iól szeijélyvonat indul 19.10 órakor, amely 22.35 
órakor, vegy ugyancsak személyvonat indul 20,50-kor , ame’ly 
0.20-kor ér Debrecenbe. A szegedi résztvevők tovabb utazhat- 
nak a Nyugati p.u.-ról 18.30 órakor induló gyorsvonattal, 
amely 20,48-kor érkezik Szegedre./

Budapest, 1977 április 20. AZ ÜLÉSSZAK TITKARSÁGA



A MAGYARORSZAGI BAROKK KEZDETEI
tudomanyos üléssz^k .

GYŐR, 1977 május 11-14.
2«sz« körlevél

Tájékoztató

Kédves Munkatarsunk!
Mellékelten megküldjük az ülésszak nyomtatott 

piogiamját. Az abban foglaltakhoz kiegészitésül az alábbia- 
kat közöljük:

Szállást az ön.részére május .. ....... .-re

foglaltunk. Szobát lemondani mái nem lehetséges, minden 
fenntaitott szobát ki kellfizetni.

vonatokkal:Gyor.megközelithető az alábbi
Bp, Keleti p.u. gyorsvonat indul 13.44 órakor

Győrbe érkezik : 16.02 n

Bp, Keleti p.u. személyvonat indul •15.15 ór ak or
Győrbe érkezik 18.04 ii

Bp, Keleti p.u. személyvonat indul 17.00 órakor
Gyorbe érkezik 19.38 tt

Bp, Keleti p.u. gyorsvonat indul 18;10 órakor
Győrbe érkezik 20.14 11

/ez utóbbi a Ciklámen-expiess, 
amelyie helyjegy váltása kötelező!/

- Az ülésszak titkáiságának megbizottjai május 10-én, 
kedden d,u, 16 óiától 21 óráig a Rába Szálló halljaban ügye- 
letet tártanak. Á titkarság'majus'íl-en 9 órától 13 óiáig az 
ülésszak színhelyén mü^ödik-,
Ez alkalommal. kell minden lésztvevőnek a táisasvacsora és a 
kírándulás alkalmaval Pannonhalmán elfogyaszfándó ebéd árát, 
bsszesen 120,—' ff't-ot befizetni! ~
/Az egyeiemi hallgátók fenti költségeit a csoportfelelősök 
szinten ekkor fizessék be!/

r Valamennyi ülés pontosan, a megjelölt idoben kez- 
dődikj a program zavartalan lebonyolitása érdekében kérjük 
az idopontok betartását!

A május 14-i kirándulásra az autóbuszok pontosan 
9*30 órakor indulnak, A kirándulás végállomásáról, Székee- 
fehéiváriól 16,44 óiakoi indul személyvonat, amely Bp. Déli 
p.u.-ra érkezik 17.45 órakor, /Igy~a'szegedi résztvevőknek 
is módjuk lesz továbbutazni Bpestiől,/ líivel Székesfehérvá- 
rott már nem lesz idő a vonatjegy megváltására, nyomatékosan 
kérjük, hogy jegyeiket elore sziveskedjenek biztositani a 
Székesf ehérvár-Budapest utvonalrái ■■■•
/A debreceni lésztvevok tájékoztatásáia közöljük, hogy Bp,.' 
Nyugati p.u.-ról szeipelyvonat indul 19.10 órakor, amely 22.35 
órakor, vagy ugyancsak személyvonat indul 20.50-kor , amely 
0,20-kor ér Debrecenbe,’ Aszegedi résztvevők tovabb utazhat- 
nak a Nyugati p.u.-ról 18.30 órakor induló gyorsvonattal, 
amely 20.48-kor érkezik Szegedie./
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