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Tisztelt Kollégák!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a IV. Neolatin Konferencia előkészületei jól haladnak, és
hála a számos jelentkezőnek, igen gazdag és tartalmas program várható. Második
körlevelünkben néhány gyakorlati tudnivalót szeretnénk megosztani Önökkel.
A konferencia helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kari
Konferenciaterme lesz (Szeged, Egyetem u. 2.).
Budapestről Szegedre a Nyugati pályaudvarról óránként indulnak vonatok, minden egész óra
53 perckor. Aki vonattal érkezik, az állomás épülete előtt felszállhat a 77-es vagy 21-es
buszokra, a harmadik megálló a Petőfi Sándor sugárút, ott kell leszállni, és onnan néhány száz
méter az Egyetem utcai főépület.
Aki autóbusszal érkezik, a Mars téri buszvégállomáson is felszállhat a Pályaudvar felé
tartó 77-es vagy 21-es buszokra. Ez esetben is a Petőfi S. sgt.-i megállóban kell leszállni, ami
a Mars tértől számolva a második.
Felhívjuk az autóval érkezők figyelmét, hogy az egyetem egész környéke 8–18 óráig
fizetős parkolási övezet. Fizetni parkolóóráknál vagy mobil applikáció birtokában telefonnal is
lehet. A parkolóórák kártyás fizetést is lehetővé tesznek.
Az egyetem környéki utcák a sárga zónába tartoznak, itt a parkolás díja 220 ft/60 perc,
a napijegy 1320 ft-ba kerül. További részletekről (automaták, árak, mobil parkolás, stb.) a
SZEPARK honlapján http://www.szepark.hu/ tájékozódhatnak.
Az egyetem közelében számos szálláslehetőség kínálkozik, ezek közül néhányat
szeretnénk a figyelmükbe ajánlani: Família Vendégház (6725 Szeged, Szentháromság utca
71.), Hotel Korona (6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 4.), Szivárvány Panzió (6725
Szeged, Tisza Lajos utca 27.), Mosoly Apartman (6722 Szeged, Szentháromság u. 38.) BL
Apartments (6722 Szeged, Szentháromság u. 48.), Kata Panzió (6722 Szeged, Bolyai János
utca 20.), Vén Diófa Vendégház (6725 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 47.).

Korlátozott számban elérhetők a panzióknál olcsóbb árakon kollégiumi szálláshelyek.
Az itteni szállásfoglaláshoz szükséges adatokat a megadott honlapon megtalálják:
Eötvös Loránd Kollégium, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 103. (http://www.eotvos.uszeged.hu/szallas)
Károlyi Mihály Kollégium, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. (http://mksh.uszeged.hu/szallasfoglalas/ )
Hermann Ottó Kollégium, 6726 Szeged, Temesvári krt. 50-52. (http://www.ohsh.uszeged.hu/elerhetoseg.php )
Móra Ferenc Kollégium, 6726 Szeged, Közép fasor 31-33. (http://www.mora.uszeged.hu/tabla.php?dir=vendegszoba&file=vendegszoba.htm )
További szálláslehetőségek keresésére ajánljuk a www.booking.com weboldalt. Mivel
Szeged egy pezsgő kulturális élettel rendelkező egyetemi város, ajánljuk, hogy minél előbb
foglalják le szállásukat. Az ebéddel kapcsolatos lehetőségekről a helyszínen fogjuk tájékoztatni
Önöket.
A konferencia támogatására több pályázatot is beadtunk. A visszajelzések alapján úgy
tűnik, idén is lesz módunk arra, hogy november 8-án, pénteken este az előadókat és az elnököket
vendégül lássuk egy közös halászlé vacsorára a Roosevelt téri Halászcsárdában. Természetesen
lehetőség van arra, hogy a konferencia vendégei, hallgatósága, vagy az előadók kísérői is részt
vegyenek a vacsorán, ez esetben nekik ki kell fizetni a vacsora árát, 4500 Ft-ot. Kérjük
előadóinkat,

hogy

legkésőbb

október

9-ig

jelezzék

nekünk

a

neolatinkonferencia2019@gmail.com email-címre, hogy részt tudnak-e venni a közös
vacsorán, és ha igen, hoznak-e magukkal további vendéget.
Mellékletben küldjük a végleges tudományos programot, kiegészítve azt a
könyvbemutató részleteivel és az elnökök személyével. Az előadások szinopszisait pedig
hamarosan megtekinthetik a szegedi Klasszika-Filológiai és Neolatin tanszék honlapján:
http://klasszika.hu/
Amennyiben bármi egyéb kérdésük lenne, szívesen állunk rendelkezésükre a
neolatinkonferencia2019@gmail.com címen.

Szeged, 2019. szeptember 9.
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