(2. körlevél)

Száz plusz Tíz
JUBILEUMI NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA
Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján
(Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30-október 1.)

Tisztelt Előadó, Kedves Kutatócsoport Tag! Kedves Barátaink!
Mellékelten küldjük a Jubileumi konferencia részletes programját és meghívóját.
A program sikeres megvalósulásához az alábbiakban néhány további fontos információt szeretnék
megosztani, illetve kérni.
Időpont:
Két napos konferenciánk 2021. szeptember 30-án (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődik a Tárkány Szücs
Ernőre emlékező délelőtti helyszíni programokkal, amelyekre érkezésüket követően várjuk a konferencia
résztvevőit. A konferencia október 1-én (pénteken) 17.00 órakor fejeződik be.
Helyszín:
A konferencia helyszínei Hódmezővásárhely több pontján találhatóak (Kincses temető, Bethlen Gábor
Református Gimnázium, az egykori „Tárkány Szücs Palota,” továbbá az Emlékpont, illetve a szállás és
étkezés helyszíneként a Kenguru Vendéglő és Panzió)
A helyszín megközelítése:
Az Emléknap és a Konferencia helyszíne az Emlékpont (Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.) gépkocsival és
tömegközlekedési eszközzel (elsősorban autóbusszal) egyaránt jól megközelíthető. Továbbítom Elek András
szervező (Tornyai János Múzeum, elek.andras7@gmail.com; tel. 0630/637-7247) rendkívül alapos, szükség
esetén segítségét is felajánló közlekedési útmutatásait.
A gépkocsival érkezők számára
„A Budapestről és Szeged irányából érkezőknek az alábbi útvonalat ajánlom a konferencia színhelyére, az
Emlékponthoz: Az Emlékpont pontos címe Andrássy út 34., azonban kijelölt parkoló, illetve a gépkocsival
megközelítés lehetősége a Lehel u. felől lesz (A Lehel u. 6. számot érdemes a GPS-be beütni!).
A 47-es négysávos főúton a várost Debrecen irányába elkerülő körhídra nem kell felhajtani, hanem egyenesen
a 472-es úton kell továbbmenni, egészen a körforgalomig (középpontjában Nepomuki Szent János szobra áll)
és ott a Centrum fel kell kihajtani. A bevásárlóközpontoknál két körforgalomnál is egyenesen tovább kell
haladni a Kaszap utcán, majd az Oldalkosár utcán balra. (Ez a kőfal és a Bagolyvár éttermet követő első utca).
Erről az első utcán jobbra fordulva, majd onnan a 2. kis kanyarban jobbra hajtva a Lehel utcára érünk, ahol a
bérházak között több fekvőrendőrön keresztül lehet eljutni az utca végén az Emlékponthoz.”

A kijelölt parkoló az Emlékpont mögötti füves téren lesz.

A tömegközlekedési eszközökkel (elsősorban autóbusszal) érkezők számára:
„Budapestről, a Népliget autóbusz-pályaudvarról szeptember 30-án az alábbi időpontokban és módon
indulnak buszok, autópályán (gyors járat), átszállás nélkül Hódmezővásárhelyre:
Indulás 8:00 - érkezés: 10:30
10:00 - érkezés: 12:30
Hódmezővásárhelyen az autóbuszról a Lázár utcai megállónál érdemes leszállni (a Robinson áruháznál, ami
pontosan a Tárkány-Szücs palotánál található).
Az autóbusz-állomás kb. 4 perc sétára van az Emlékponttól. Az állomásról a Bocskai utca irányába kell
elindulni (jobbra), az Andrássy úton balra a városi könyvtár mellett, a lámpás kereszteződésben van az
Emlékpont épülete.

Az október 1-jei visszaút:
a Budapestre induló gyors autóbuszjáratok a Bocskai utcai autóbusz állomásról indulnak 14.25 és 17.25
órakor.
Szállás és étkezés:
A konferencia előadói számára az előzetesen jelzettek alapján biztosítunk szálláslehetőséget szeptember 30-án
éjszakára a „Kenguru Panzió Hotel és Csárda” vendégszobáiban, valamint étkezést a konferencia mindkét
napján. A szállás és az étkezés véglegesítéhez kérjük 2021. szept. 4-ig visszaküldeni a korábbi előzetes
igények megerősítését a mellékelt regisztrációs lapon!
A szálloda címe: Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 78.
Bővebb információk a honlapon: http://www.kengurugm.hu/
Stand:
A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport standot állít a konferencia
helyszínén, ahol lehetőség nyílik a kutatócsoporthoz kötődő kiadványok, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi
kötetek, folyóiratok bemutatására. A stand saját kiadványokkal is gazdagítható, várjuk a bemutatni kívánt
kiadványokat!
Konferencia program:
A konferencia helyszínén a 15 perces előadásokhoz a projektorhasználat lehetősége biztosított. Kérjük, hogy a
ppt-t szíveskedjenek elektronikusan átküldeni szeptember 24-ig az alábbi két e-mailcímre:
tsze.jubileum@gmail.com; terhes.andras@tjm.hu (nagyobb méretű állomány esetén használják valamelyik
nagyfájl küldő szolgáltatást pl.: https://wetransfer.com )
Köszönve az együttműködést, a személyes találkozásig is szíves üdvözlettel a Tárkány Szücs Ernő Jogi
Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport és a konferencia programbizottsága nevében:
Szekszárd-Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 2.
Dr. Nagy Janka Teodóra
elnök

