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3. sz. körlevél

Kedves Munkatársunk!

Jelentkezését májusi konferenciánkra megkaptuk. Szállást 
az Ön számára - kérésének megfelelően - 

foglaltunk. A szállás ára Ft/fő/éj, amely a 
helyszínen fizetendő.

A mellékelt térképen jelöltük a szálláshelyeket és a 
tanácskozás helyét, valamint egy éttermet, ahol ebédelni 
lehet. A tanácskozás idején büfé áll a résztvevők 
rendelkezésére.

Budapestről, a Keleti pályaudvarról de. 10 órakor indul a 
Szinva InterCity (helyjegy váltása kötelező), amely 11.52 
órára érkezik Miskolcra. Az e vonattal érkezőket autóbusz 
fogja várni a pályaudvaron, amely a szálláshelyre viszi el 
vendégeinket.

Nyomatékosan felhívjuk a gépkocsival érkezők figyelmét 
arra, hogy kocsijuk rendszámát előre közöljék, mert a városban 
való parkolás csak így biztositható.

A tudományos tanácskozást május 22-én, hétfőn du. 15 
órakor kezdjük a MAB (Miskolci Akadémiai Bizottság) 
Székházában (Erzsébet tér 3). A nyitó ülésen Bartók István, 
Imre Mihály és Kecskeméti Gábor előadásaira kerül sor.

Este 1/2 8 órakor Miskolc város polgármestere ad fogadást 
a Városházán a résztvevők tiszteletére.

Május 23-án, kedden de. 9 és 13 óra között Bárczi Ildikó, 
Lukácsy Sándor, Jankovits László, Knapp Éva és Laczkovits 
Miklós előadásaival folytatódik a tanácskozás.

Délután 15 és 18 óra között Tóth Tünde, Szabó András, 
Petrőczi Éva, Mózes Huba, Mohácsi Ágnes és Szilasi László tart 
előadást.

Május 24-án, szerdán egésznapos kirándulásra kerül sor, 
Miskolc - Boldva - Szalonna - Rakacaszend - Vizsoly - Boldogkő 
- Tállya útvonalon. Kb. este 8 órakor közös vacsora lesz a 
tarcali útelágazásnál lévő Sárga Borházban. Ennek költsége - 
előreláthatólag 700 Ft - a helyszínen fizetendő. A vacsorát 
követően Szerencsen át térünk vissza Miskolcra.

Május 25-én, csütörtökön de. 9 és 13 óra között a régi és 
a modern magyar képvers témakörében hangoznak el Kilián 
István, G. Komoróczy Emőke, L. Simon László, Bujdosó Alpár



a párizsi Magyar Műhely
Székházban kiállítás 
képversanyagából (17.

vonatokat
Sajó-, 16

a következő 
Szinva-, 13 óra:

Hámor-InterCity (ezekre helyjegy 
valamint gyorsvonatok indulnak 7.05, 7.30,

(Bécs) és Nagy Pál (Párizs) előadásai, 
közreműködésével.

A tanácskozás idején a MAB 
tekinthető meg a Lepsényi-Gyűjtemény 
század vége - 18. század eleje).

A Budapestre való visszatéréshez 
ajánljuk: 7 óra: Borsod-, 10 óra: 
óra: Lillafüred-, 19 óra: 
váltása kötelező);
10.55, 13.20, 14.30 és 17.30 órakor.

A végleges nyomtatott programot a tanácskozás szinhelyén 
fogjuk átadni, tehát minden résztvevőt arra kérünk, hogy május 
22-én, hétfőn du. 14 és 16 óra között okvetlenül jelentkezzék 
a MAB Székházban működő recepciónál.

Budapest, 1995. május 3.
Baráti üdvözlettel:

Jankovics József
a Reneszánsz-kutató Osztály 
vezetője

Kecskeméti Gábor 
a konferencia 
tudományos titkára


