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F E L H Í V Á S 
 

Ember és idő viszonya a történelemben 

 

 

Tisztelt Kolléga! 
 

A Magyar Történelmi Társulat 2014-ben – NKA támogatással – augusztus 12-14. között  
rendezi meg nyári szakmai konferenciáját. Az idei téma apropóját a Fónagy Zoltán 
(MTA BTK Történettudományi Intézet) által A hétköznapi élet története címmel indított 
blog közönségsikere adta. Az időhöz való viszony 19. századi változásáról szóló írások 
iránt megnyilvánult érdeklődés indított bennünket a téma — immár időkorlátok nélküli 
— folytatására, lehetőséget biztosítva más korokkal foglalkozó történészeknek, illetve 
más tudományágak szakembereinek e problematikával kapcsolatos kutatási eredmé-
nyeik megismertetésére. 

A meghívott történészek: Gyáni Gábor  akadémikus, Csukovics Enikő, Fónagy Zoltán, 
Frisnyák Zsuzsa, Szögi László a történész időfogalmáról, a középkori ember óra- és 
naptárhasználatáról, az idő mérésének és  számontartásának (kronológia) történetéről, 
az időzónák bevezetéséről, a modern ember időfegyelmének eredetéről tartanak elő-
adásokat. Néprajztudós vendégünk a népi kultúra  időtagolásával, Belső Nóra pszichiá-
ter az ember „belső órájával”, csillagász előadónk pedig a fizikai idő fogalmával ismer-
teti meg a hallgatókat. A viszonylag ráérősen tervezett program lehetőséget ad beszél-
getésekre is az előadókkal. 

 
 
A program időpontja: 2014. augusztus 12–14. 

Helye: Zánka, Erzsébet Üdülőközpont és Tábor 

Elhelyezés: 2, 3 és 4 ágyas (2 x 2 ágy, közös zuhanyzóval ) zuhanyzós szobákban. Az 
üdülőtől  kb. 15 percnyi sétával érhető el a Balaton. A tábor  sportpályával és egyéb, a 
pihenést szolgáló eszközökkel rendelkezik. 
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A részvételi díj: 19.000 Ft, mely fedezi az étkezési (napi 3 étkezés) és szállásköltséget. A 
programok szervezéséhez szükséges összeget a Társulat biztosítja.  

Fizetési határidő: 2014. július 15.  

A részvételi díjat a Magyar Történelmi Társulat bankszámlaszámlájára kell átutalni: 

11991102-02103006-00000000 

Magyar Történelmi Társulat (Erste Bank) 

A befizetett részvételi díjat garanciaként kell tekintenünk, mert a jelentkezések alapján meg-
rendelt szállás és étkezés díját távolmaradás esetén is ki kell fizetnünk a helyet adó alapít-
ványnak. Távolmaradás esetén ezért a befizetett díjat, illetve előleget nem tudjuk visszatérí-
teni, de a jelentkező átadhatja részvételi jogát más személynek. 

 

További felvilágosítás kérhető, és a mellékelt (sokszorosítható és terjeszthető) jelentkezési 
lap megfelelően kitöltve e-mail-en beküldendő: 

 

e-mail: info@tortenelmitarsulat.hu   

A szervezéssel kapcsolat felvilágosításért kereshető: 
Csizmadia Erzsébet  

tel: 20-3360203  
 
Jelentkezési határidő: 2014. június 30.  
Kérjük minél előbb küldje el jelentkezését, mert a helyszín iránti nagy érdeklődés mi-
att a helyszínt és a szállást előbb le kell foglalnunk! 
 
 
Budapest, 2014. június 16.    
 

  

         Pók Attila  
a Magyar Történelmi Társulat   
                 főtitkára  
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MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT  

 
 
 

Jelentkezési lap 
 

 

Alulírott jelentkezem a Magyar Történelmi Társulat 2014. évi nyári konferenciájára. 
 
 

Vállalom, hogy a Magyar Történelmi Társulat számlájára a részvételi díjat a megadott időpontig át-
utalom. Tudomásul veszem, hogy akadályoztatásom esetén a befizetett részletet nem térítik 
vissza, de másnak átadhatom a részvétel jogát. 

 
 
 
Név: ______________________________________________________ 
 
 
Munkahely: ________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Foglalkozás / beosztás: _______________________________________ 
 
 
Tagja-e a Magyar Történelmi Társulatnak:1     IGEN        NEM  
 
 
Értesítési cím: 
 
_______________(ir.szám), _______________________________________(helyiség), 
 
 
__________________________________________________________(utca, házszám) 
 
 
Tel.: _____–_______________ Mobiltel.: ______–______________________ 
 
 

Fax.: ____–_____________ Email:_______________________@____________________.______ 

 
 
__________________,  2014. _____ ____. 
 
 
 

_____________________________ 
aláírás   

 

                                           
1 A megfelelő válasz aláhúzandó. 


