Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete
2000 Szentendre,
Pátriárka utca 7.
www.pemeksz.hu

Meghívó
Az MKE Pest Megyei Szervezete és a Pest Megyei Könyvtár
szeretettel várja a Pest megyében dolgozó kollegákat
a 2009. június 17-én tartandó idei Könyvtárosnap-ra
A rendezvény helyszíne: az 1000 éves Pest (Visegrád) megye egykori központja, Visegrád

Program
9-10 óra között

A vendégek fogadása a Mogyoróhegyen található,
Erdei Művelődés Házában (Regisztráció!)

A bátrabbakkal, 9 órakor gyalog indulunk fel a visegrádi hajóállomástól.
(Igény szerint, a RÉV-től 9.15 órakor indul a hosszabb, ám szebb túra)
Várhatóan mindenki teljesíteni tudja a távot 40, illetve 50 perces sétával.
10 órától

Békefi Andrásné bemutatja az EMH szerteágazó tevékenységét
Ezt követően „gyalogtúra” Nagyvillámba! Ennek időtartama kb. 20-30 perc
(Igény szerint gépkocsival is felszállítjuk a kollegákat.)

11.30 órakor

Bazsóné Megyes Klárának, a PEMEKSZ elnökének és
Biczák Péternek, a PMK igazgatójának köszöntője

11.45 órától

Előadás az ezer éves Pest megyéről

12.30 órától

A TÉKA-díjak és a Nagy Ferenc-díj ünnepélyes átadása

13 órától

Közös ebéd, mely a szervezet 2009. évi tagjainak és a nyugdíjasainknak
ingyenes. Más státusszal rendelkező résztvevőknek 2.500,-Ft/fő, melyet
a regisztráció során lehet befizetni.
(Kérjük, a vegetáriánus ételre való igényt jelezni!!!)

Az ebéd után szabadon választható programok, vagy „szabad elvonulás” várja azokat, akik
derekasan megküzdöttek a rájuk váró testi-lelki megpróbáltatásokkal.
Érd-Szentendre 2009. május 22.
Bazsóné Megyes Klára
a PEMEKSZ elnöke

Biczák Péter
a PMK igazgatója

Jelentkezés: a mellékelt Jelentkezési Lap kitöltésével és visszaküldésével
(postai vagy elektronikus úton) Bötkös Adrien-nél botkos.adrien@pmk.hu
vagy Gerber Györgynél gerber.gyorgy@pmk.hu

Jelentkezési határidő: 2009. június 10.

FONTOS INFORMÁCIÓK
A gyalogosan érkezőket vezetők várják a visegrádi hajóállomásnál, illetve a rév állomásnál.
Kényelmes cipőben, és az „alkalomhoz megfelelő” öltözetben kéretik érkezni!!!

Megközelítés
Gépkocsival:
Budapest felől a 11-es úton (mielőtt beérnénk Visegrádra) Visegrád - Szentgyörgypuszta után
a nyári bobpályát is jelölő útra kell rákanyarodni, és azon felmenni a Mogyoró-hegyig. Innen
a szép kilátás mellett az Alsó vár romjait és a Fellegvár kevésbé ismert oldalát csodálhatjuk
meg.
Esztergom felől Visegrádon a komppal szemben kell felmenni a Rév utcába, aminek
folytatásaként a Mátyás király út, majd a Panoráma út vezet fel a Fellegvárig. Ugyanezen az
úton juthatunk el még kb. 3,5 km után a Mogyoró-hegyhez.
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=47.799665,18.993044&daddr=&geoc
ode=&hl=hu&mra=mi&mrsp=0&sz=14&sll=47.787268,18.983002&sspn=0.033736,0.06591
8&ie=UTF8&ll=47.795398,18.987207&spn=0.033731,0.065918&z=14
Autóbusszal:
Budapest (Újpest Városkapu Metró Állomás) – Visegrád (Hajóállomás) i. 7.35 / é. 8.50
HÉV-vel + Autóbusszal:
Budapest (Batthyány tér) – Szentendre (HÉV Állomás)
Szentendre (HÉV Állomás) – Visegrád (Hajóállomás)

i. 7.12 / é. 7.53
i. 8.05. / é. 8.50

Vonattal + Révvel:
Budapest (Nyugati Pu.) – Nagymaros-Visegrád Állomás
Nagymaros (Rév-állomás) – Visegrád ((Rév-állomás)

i. 8.07. / é. 8.48
i. 9.00 / é. 9.10

A visszautazással kapcsolatos tájékoztató időpontok
Autóbuszok indulnak: (Nagymaros-Visegrád Rév Állomás) 16.25; 16.45; 17.25; 18.25 órakor
HÉV indulás: (Szentendréről) 17.18; 17.33; 18.13; 19.33 órakor
Rév indulás (Visegrádról): 16.45; 17.45; 18.45 órakor
Vonat indulás: (Nagymaros-Visegrád Állomás) 17.11; 18.11; 19.11 órakor
Választható programok
1.A visegrádi Palota megtekintése 1 órás vezetéssel (előzetes jelentkezés szükséges) 16 órától
2.Gyalogtúra a Visegrádi vár megtekintésével a Kálvária dombon keresztül a Rév-állomásra
(a becsült időtartam 2 óra, melyből 1 óra a várnézéssel töltetik)
3.Saját zsebre történő vidám bobozás a nagyvillámi nyári bobpályákon
4. Egyéb ötletek….

A helyszínen megvásárolható kiadványok
Az Erdei Művelődési Házban lehetőség nyílik néhány, a könyvtárakat valószínűleg érdeklő,
kiadvány megvásárlására. Ezekről az alábbi internetes lapon részletesebb információt
kaphatnak az érdeklődők.
http://www.parkerdo.hu/erdeimuvelodeshaza/kiadv.html

TÉRKÉP

JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott …………………………… jelentkezem a 2009. június 17-én
tartandó Pest megyei Könyvtárosnapra.
Visegrádra az alábbi módon érkezem: (a megfelelő válasz aláhúzandó!)
Busszal

Révvel

Gépkocsival

Vegetáriánus étel kérek

igen nem

Részt kívánok venni a 16 órakor induló a Palota látogatáson

igen nem

Részt kívánok venni a Vártúrán

igen nem

2009. ………………….

………………………………
aláírás

