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Kedves Munkatársunk!

Harmadik körlevelünkben tájékoztatjuk Önt a konferencia gyakorlati
tudnivalóiról és tervezett napirendjéről.
Jelentkezését megkaptuk, az Ön számára lefoglalt szállást a mellékelt
külön lapon igazoljuk vissza. A szállásdíj a helyszínen fizetendő, kérésére
névre szóló áfás számlát adnak. Az egyetemi hallgatókat arra kérjük, hogy
intézményenként fizessenek.
Az ülésszak helyszínén, a KRE Tanítóképző Főiskolai Karán (Hősök tere
5.) az aulában május 31-én 12 és 14 óra között recepció működik. Arra
kérünk mindenkit, hogy itt jelentkezzék! Ekkor adjuk át a végleges
programfüzetet és szedjük be a június 2-i társasvacsora árát, fejenként 2000
forintot.
A tudományos program május 31-én, csütörtökön 15 órakor kezdődik a
Tanítóképző Főiskolai Kar földszinti Nagytermében. Este 20 órakor Kósa
István polgármester úr fogadást ad a Petőfi Sándor Iskolában (Vadas u. 2/a.)
Június 1-jén, pénteken reggel 9.30 órakor folytatódik a tudományos
program; 12.45 és 15 óra között ebédszünettel, majd 15 és 16.30 óra között
lesznek további előadások (illetve vita). 16.45 órakor látogatást teszünk az
Arany János Múzeumban (Ceglédi út 19.), Dr. Novák László igazgató
vezetésével. Este 20 órakor a református templomban Dávid István főiskolai

tanár, orgonaművész ad hangversenyt Bach és Liszt műveiből.
Június 2-án, szombaton délelőtt 9.30 órakor folytatódik a tudományos
tanácskozás, 12.45 és 15 óra közötti ebédszünettel, 18 óráig. 20 órakor kerül
sor a társasvacsorára a Cifra Csárdában (Ceglédi út 21.) azok részvételével,
akik a vacsora árát az első napon a recepcióban befizették. Hazautazás
június 3-án, vasárnap délelőtt.
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(Széchenyi tér 5.), a Fehér Vendéglőben (Derkovits út 7.), a Falatka
Vendéglőben (Ceglédi út 7.) és a bírósági menzán lesz lehetőség.
Az utazáshoz (Budapestről) az alábbi vonatokat ajánljuk: sebesvonat
indul Bp. Nyugati pu.-ról reggel nyolc órakor, amely Nagykőrösre érkezik 9.36
órakor;
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indul
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órakor,

amely

13.32

órára
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Nagykőrösre. Az állomás elől helyi autóbuszjáratok indulnak, amelyek a
városközpontba (Szabadság tér) szállítják az utasokat – a jegy ára 76 forint
fejenként. Az utóbbi vonathoz kimegyünk kisbusszal és személyautóval. (Más
irányokból a következő vonatokat ajánljuk: Szeged 11.35 – Nagykőrös 14.12;
Debrecen 11.06 – Cegléd [átszállás] 13.13/13.18 – Nagykőrös 13.32)
Hazautazáshoz a reggel 8.17 órakor Nagykőrösről induló gyorsvonatot
ajánljuk, amely 9.36 órára érkezik Bp. Nyugati pu.-ra; továbbá a 10.47-kor
induló sebesvonatot, amely 12.05-re van Budapesten. (Szeged irányába:
Nagykőrös 9.36 – Szeged 11.03)
Azok, akik már június 2-án, szombaton el kívánnak utazni Nagykőrösről,
a 18.47 órakor induló gyorsvonatot vehetik igénybe, amely 20.05-re érkezik a
Nyugati pu.-ra. Mivel a vasútállomás eléggé távol van a városközponttól,
felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy szombat délután (14.25 után) már
nincsen helyi busz.
A konferenciával kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel az ülésszak
szervezőtitkárához, Sántha Terézhez forduljanak (MTA Irodalomtudományi

Intézete, fax: 385-3876, vagy az esti órákban a lakástelefonján: 321-3247). A
konferencia tudományos titkára, Szabó András is áll mindenben a
rendelkezésükre.
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