
Identitás és kultúra a török hódoltságban  (3. sz. körlevél)        

                  tudományos konferencia 

        Esztergom, 2008. szeptember 18-20. 

 
 
     Kedves Munkatársunk! 
 
     Utolsó, 3.  sz. körlevelünkben tájékoztatást adunk konferenciánk gyakorlati tudnivalóiról. 

A konferencia tudományos programjának egy előzetes változata elérhető az interneten, az 

Intézet honlapján: www.iti.mta.hu 

 

Utazás:  

Bp.-ről Esztergom az alábbi vonatokkal érhető el: 

a Margit híd budai hídfőjétől indul 10.27 órakor, érkezik Esztergomba 11.49 órakor, 

ugyaninnen indul 11.27 órakor, érkezik Esztergomba 12.49 órakor. 

 

Visszafelé indul Esztergomból minden egész óra 09 perckor,  és 1.27 perces menetidővel 

érkezik a Margit híd budai hídfőjéhez  

 

Esztergom autóbusszal is elérhető: 

Bp. Széna térről indul 9.15 órakor, érkezik Esztergomba 11.12 órakor, 

Bp. Árpád hídtól indul 9.35 órakor, érkezik Esztergomba 11.40 órakor. 

Visszafelé indul Esztergomból 9.45 órakor, érkezik Bp. Árpád hídhoz 11.50 órakor, 

ugyaninnen indul 10.20 órakor, érkezik Bp. Árpád hídhoz 11.40 órakor.  

(Mivel a vasútállomás távol esik Esztergom központjától, ezért javasoljuk az autóbusszal 

történő utazást.) 

 

Regisztráció: 

Szept. 18-án, csütörtökön, 12 órától működik a tanácskozás helyszínén, az esztergomi régi 

Zsinagóga épületében: Imaház u. 2/A. 

Itt kell befizetni a részvételi díjat: 1.500 Ft-ot, egyetemi hallgatóknak 500 Ft-ot. A 

szállásdíjakat mindenki saját maga fizeti ki a szállások helyszínén.  

A szept. 20-i, szombat esti (fakultatív) társasvacsora díja: 2.500 Ft. 

Az igényelt és lefoglalt szállásokról már mindenkit értesítettünk e-mailben. 

 

A konferencia szeptember 18-án, csütörtökön 14 órakor kezdődik. Aznap este a város 

polgármestere fogadást ad ugyancsak a tanácskozás helyszínén, 20 órakor. 

A tanácskozás szept. 19-én, pénteken de. 9 órától folytatódik, 12 és 13 óra között pedig 

városnéző séta lesz Horváth István múzeumigazgató vezetésével. 13 és 15 óra között 

ebédszünet. Este 20 órakor a Canlar és a Musica Historica Együttes hangversenyére kerül sor, 

ugyancsak a régi Zsinagóga épületében. 

Szept. 20-án, szombaton de. és du. előadások lesznek, 13 és 15 óra közötti ebédszünettel. 

Este 20 órakor kerül sor a társasvacsorára. 

Hazautazás szept. 21-én, vasárnap de. 

 

A nyomtatott programot a helyszínen, a regisztráció alkalmával fogjuk átadni. 

 

Bp., 2008. szeptember 3.                                                                 Üdvözlettel: 

                                                                                                 A Szervezőbizottság 

 

http://www.iti.mta.hu/


 

 

 

  
 
 


