Tisztelt Résztvevő!
A szervezőbizottság nevében köszönjük, hogy részt vesz a „Nemzedékek találkozója” című
I. Regionális tudományi Posztdoktori Konferencián.
Tájékoztatásul jelzem, hogy a SZTE Gazdaságtudományi Kar honlapján elérhetők az alábbi
információk:
Szállásajánlónkat, néhány szegedi szálloda elérhetőségeivel a következőkről töltheti le:

http://magyar.szegedhotels.com/

http://www2.u-szeged.hu (gyorslinkek, vendégeinknek, fontosabb Szeged
honlapok menüpontok alatt)
Helyi parkolás, felhívjuk a figyelmet, hogy Szegeden előre váltott parkoló szelvényt kell
használni, amelyek benzinkutaknál, újságárusoknál stb. megvásárolhatók. Javasoljuk, hogy
a város határában levő benzinkutaknál vegyék meg a parkolójegyeket. Mind a MTA SZAB,
mind a GTK a sárga zónában van, ezért javasoljuk a napi parkoló szelvény vásárlását. A
parkolójegy mobiltelefonon is megrendelhető:

www.szepark.hu
A Mobil Parkolás szolgáltatás igénybevételéhez küldjön egy SMS-t, amelyben megadja
gépjárművének rendszámát, valamint vesszővel elválasztva a megvásárolni kívánt
parkoló szelvény típusát a 4444-660-as telefonszámra. A szelvény típusát minimum a jegy
elnevezés első két betűjének megadásával lehet kiválasztani. Így negyed parkoló szelvény
vásárlásánál a ne, felező esetén a fe, egész esetén az eg, napi esetén a na rövidítéseket kell
alkalmazni.
Tehát az elküldendő SMS üzenet például egy felező parkoló szelvény vásárlásakor:
ABC123,fe
Parkoló szelvények SMS kódja és érvényessége zónák szerint
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A teljes parkolási
időszakban

A belváros parkolóinak zsúfoltsága miatt javasoljuk lehetőség szerint, hogy a
szállodájukban, illetve panziójukban parkoljanak.

Vasúton érkezőkkel közöljük, hogy a felújítások miatt az 1. számú villamos helyett
villamospótlóbuszok közlekednek, amelyeken előre váltott jegyeket kell használni, avagy a
buszvezetőnél lehet vásárolni.
Helyszín: a regisztráció, a plenáris és szekció előadások a Szegedi Akadémiai Bizottság
(Szeged, Somogyi u. 7.) épületében, míg az esti fogadás a (Kálvária sgt. - Dáni J. utca
sarka) épületének aulájában lesz.
Helyszín térképe elérhető a következő linken:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=hu&msa=0&msid=110310448996207362787.000
4841a950bbbf839ea8&z=18
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