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A Szervetlen és Fémorganikus Kémiai Munkabizottság 
és az Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság 

Közös Munkabizottsági Ülése 
 
 
Időpont: 2012.10.12-14 (péntek – szombat – vasárnap). 
 
Helyszín: Szedres (Szekszárd közelében) 
 
 
 
Konferencia szekciók előzetes tervezete: 
 
Az előadások időtartama: 15 perc+5 perc diszkusszió (limitált számban lehetőség van 
hosszabb előadás tartására is) 
 
2011.10.12. péntek 14:00-19:00 közben 2x20 perces szünettel 
                                     19:00-től vacsora 
 Megemlékezés Simon Kálmánról és Grofcsik Andrásról.  
 
2011.10.13. szombat  8:00-9:00 reggeli 
                                     9:00-12:00 közben 20 perces szünettel 
                                    12:00-14:00 ebéd 
                                    14:00-18:00 közben 2x20 perces szünettel 
                                    19:00-tól vacsora 
                                    20:00-tól Borkóstoló  
 Fogarasi Géza köszöntése 70. születésnapja alkalmából. 
 
2011.10.14. vasárnap  8:00-9:00 reggeli 
                                    9:00-12:00 közben 20 perces szünettel 
   12:00 ebéd 
 
 
Fontos határidők:  
 
A Munkabizottsági Ülésre való jelentkezés és a szállás igény jelzése: 2012. szeptember 7.  
 
Valamennyi szállás igényt az alábbi email címre kérjük, Pasinszki Tibornak elküldeni: 
tpasinszki@gmail.com 
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Az előzetes jelentkezésnél az alábbi információkat kérjük feltüntetni: 
-név 
-előadó/résztvevő 
-előadás címe, szerzők (előadó esetén) 
-szállás: Hány fős szobában (szobák túlnyomórészt kétágyasak) ? Ha több fő lakik együtt és 
már tudják, jelezzék kivel szeretnék megosztani a szobát! 
 
 
 
Szállás információk:  
 
A szállás az alábbi honlapon érhető el: 
 
www.lovasudvarhaz.hu 
 
 
Árak: 
 
A konferencia teljes résztvételi díja a három napra  
szállással és étkezéssel együtt összesen 12600 Ft/ fő  
          
Ez tartalmazza:  
--- szállás 2 éjszakára 
--- étkezés összesen 6 alkalommal (péntek: vacsora, szombat: reggeli, ebéd, vacsora,  
     vasárnap: reggeli, ebéd) 
--- borkóstoló  
--- KV és ásványvíz bekészítés az előadások alatt 
 
Ez a kedvezményes csomagár azokra vonatkozik, akik a helyszínen fizetnek, vagy közvetlen 
átutalással. (A közbeszerző cég költségei, ha kell, ehhez hozzáadódnak.)  
 
 
Étkezés: 
 
Várhatóan menü rendszerű étkeztetésre nyílik majd lehetőségünk a kastély éttermében. 
Még a konferencia előtt körbeküldött listából (három menü, melyből az egyik vegetáriánus) 
lehet majd választani. A glutén, laktóz, illetve egyéb érzékenységet kérem előre jellezzék.  
A konferenciaterem mellett büfé működik csapoltsörrel, folyóborral és üdítőkkel. 
 
Egyéb program lehetőségek a helyszínen: lovaglás és kocsikázás   
 
 


