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Misszilis és fiktív levelek, naplók, emlékkönyvek, dedikációk 

és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban

Körmend, 2010. május 26—29.

ICedves Munkatársunk!

Éltig való készséges szolgálatunk ajánlása után, tisztelettel értesítjük Kegyelmedet, hogy jelen 
utolsó, 3. számúkörlevelünkben J~ái ékoztatást adunk konferenciánk gyakorlati tudnivalóiról. A 
tudományos program előzetes változata elérhető az interneten (www.iti.mta.hu), ezért ezt nem 
részletezzük.

Utazás odafelé (szerdán):

Budapest-Keleti pályaudvarról indul a SAVARIA—CIKLAMEN IC 6,10-kor, amely Szombathely- 
re érkezik 9,01-kor. Szombathelyt át kell szállni a szentgotthárdi személyvonatra, amely 9,34-kor 
indul, majd Körmendre érkezik 10,07-re.

Budapest-Keleti pályaudvarról indul a CLA.UDIUS-TRAUBI IC 10,10-kor, amely Szombathelyre 
érkezik 13,01-re. Szombathelyt át kell szállni a szentgotthárdi személyvonatra, amely 13,15-kor 
indul, majd Körmendre érkezik 13,48-ra.

Utazás visszafelé (vasárnap):

Körmendről 8.27-kor indul a LŐVÉR-HALÁSZBÁSTYA IC, amely átszállás nélkül Budapest- 
Keleti pályaudvarra érkezik 11.54-re.

Továbbá személyvonat indul Körmendről 12.20-kor, amely Szombathelyre érkezik 12.54-re, itt át 
kell szállni a CLAUDIUS—SCARBANTIA IC-re, amely 13 órakor indul és 15,54-re érkezik Bp. 
Keleti pu-ra.

Regisztráció: május 26-án, szerdán 13 órától az ülésszak színhelyén. Itt adjuk át a nyomtatott 
programot, s ekkor kell befizetni a részvételi díjat: 2.500 Ft-ot, egyetemi hallgatóknak 1.500 Ft-ot, 
valamint a (fakultatív) társasvacsora árát: 2.500 Ft-ot. A szálláshelyeket mindenki maga fizeti az 
énntett panziókban! AZ ÁLTALUNK LEFOGLALT SZÁLLÁSOKRÓL MINDENKIT 
KÜLÖN E-MAILBEN ÉRTESÍTÜNK! A szállás lemondására már nincs lehetőség, minden 
lefoglalt helyet ki kell fizetnie a megrendelőnek!

A konferencia május 26-án, szerdán délután 16 órakor kezdődik a Batthyány-várkastély 
Színháztermében. Este 18.30-kor a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum Levéltárának válo- 
gatott anyagából rendezett Missilis című kiállítást tekintjük meg, este 20 órakor pedig fogadást ad 
Bebes István, Körmend város polgármestere. Május 27-én folytatódik a tanácskozás délelőtt 9 
órakor és délután 15 órától, ebédszünettel. Este 20 órakor a Musica Historica Együttes ad hangver- 
senyt a Színházteremben.

http://www.iti.mta.hu


Május 28-án, pénteken egésznapos autóbusz-kirándulást teszünk a Muraközbe (Szlovénia, 
Ausztria és Horvátország területén). Az utazáshoz érvényes útlevél, vagy újtípusú kártyás sze- 
mélyazonosító igazolvány szükséges! Május 29-én, szombaton a Városi Kiállítóteremben folyta- 
tódik a konferencia, de. 9 órai kezdettel és 15 órai folytatással, közben ebédszünettel. Este 20 
órakor társasvacsora a Korona Etteremben. Május 30-án, vasárnap délelőtt hazautazás.
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