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A MELTE székesfehérvári vándorgyűlésének programja
2005. július 11-13.


Július 11. hétfő
10.00-12.00 érkezés, szállás elfoglalása, regisztráció (Szent Gellért Tanulmányi Ház)
12.00-13.00 ebéd (Ferences refektórium)
14.00-15.00 közgyűlés (Szent István Művelődési Ház)
Levezető: az elnök távollétében Dr. Lakatos Andor titkár
Megemlékezés az előző évben elhunyt tagjainkról, ima. 
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:
1.) Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása
2.) Határozatképesség megállapítása
3.) Tárgysorozat elfogadása
4.) Beszámolók az Egyesület tevékenységéről
- elnöki beszámoló elmarad
- titkári (Dr. Lakatos Andor)
- pénzügyi (Dr. Kertész Botond)
- ellenőrző bizottsági (Lukácsi Zoltán)
5.) Új tagok felvétele
6.) Egyebek (a beérkező javaslatok alapján)
7.) A közgyűlés bezárása
A közgyűlés után következő, délutáni programokon elnököl: Dr. Janka György

15.30-16.30 Beszámolók nemzetközi kapcsolatokról (Szent István Művelődési Ház)
- A Nemzetközi Levéltári Tanács (ICA) 2004. augusztusi, bécsi kongresszusának tapasztalatairól Dr. Szabadi István (Debreceni Ref. Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár)
- A Romániai Egyházi Levéltárak Egyesülete (RELTE) megalakulásáról Molnár B. Lehel (Unitárius Levéltár, Kolozsvár, a RELTE elnöke)
- 2005. júniusában tartott, bécsi osztrák-magyar levéltáros találkozóról Hermann István (Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár)

17.00 ökumenikus istentisztelet (Székesegyház)
18.00 Helmut Baier (ICA/SKR volt elnöke, jelenleg választmányi tagja) előadása „Der Friede in christlicher Sicht” címmel  (Szent István Művelődési Ház)
19.00 fogadás (Püspöki Palota)

Július 12. kedd
7.30-8.30 reggeli
9.00-9.30 reggeli áhítat (Szent Gellért Tanulmányi Ház - kápolna)
9.30-12.30 levéltár- és múzeumlátogatás
(a városi levéltár, a ciszterci templom sekrestyéje, egyházmegyei múzeum, romkert)
13.00-14.00 ebéd (Ferences refektórium)
14.30-tól estig buszos kirándulás (Alcsút, kastély és arborétum, kápolna, majd Lovasberény, kastélylátogatás, végül Pákozd, doni és 48-as emlékművek), vacsora Pákozdon
21.00 körül érkezés a szállásra 


Július 13. szerda
7.30-8.30 reggeli
9.00-9.30. reggeli áhítat (Szent Gellért Tanulmányi Ház - kápolna)
A délelőtti programok színhelye (Szent István Művelődési Ház) 
Elnököl: Dr. Lakatos Andor
9.30-10.15 Dr. Lakos János (levéltári vezető szakfelügyelő):
A levéltári nyilvántartásokkal és az állományvédelmi ajánlással összefüggő feladatok az egyházi levéltárakban
10.15-10.45 Gorjánác Rádojka (főosztályvezető, NKÖM Levéltári Főosztály) és Künstler Ferenc (vezető főtanácsadó, NKÖM Levéltári Főosztály) tájékoztatója a NKÖM Levéltári Főosztályának munkájáról, a levéltárügy aktuális kérdései alapján
10.45-11.15 szünet
11.15-11.45 Molnár József (elnök, NKA Levéltári Szakmai Kollégium): 
Tájékoztató az NKA Levéltári Szakmai Kollégiumának munkájáról
11.45-12.30 Megbeszélés, gyakorlati tájékoztató pályázatok ügyében a NKÖM Levéltári Főosztályának jelenlévő képviselői, az NKA Levéltári Kollégiumának jelenlévő munkatársai és a levéltárosok részvételével

12.30-13.30 ebéd (Ferences refektórium)
Hazautazás

Praktikus tudnivalók

Időpont: 2005. július 11-13. (hétfő-szerda)
A jelentkezések alapján, elsősorban a határon túlról érkező kollégák számára július 13-ról 14-re virradó éjszakára is fenntartottunk szállást.

Színhely: Szent István Művelődési Ház (Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.)

Szállás: Szent Gellért Tanulmányi Ház (Székesfehérvár, Mátyás király körút 1.)

Étkezés:
	Reggeli: a szálláson
	Ebéd: Rex Cultura Kft konyhájában, a ferences rendház refektóriumában 
(Városház tér 4. – az előzetesen megrendelt menü alapján)
	Vacsora:  	július 11. – fogadás a püspökségen
			július 12. – kirándulás része, Szúnyog-szigeti halászcsárda (Pákozd)

Megközelíthetőség:
A szállásunk, étkezés és a konferenciaterem egyaránt Székesfehérvár belvárosában található – a távolsági autóbusz-pályaudvar közvetlen közelében. A vasúttal érkezők mintegy 20-25 perces sétára számíthatnak, vagy valamelyik helyi buszjárattal (13G, 36, 37, 43, 44) juthatnak el a buszpályaudvarig. Személygépkocsival érkezők számára a sok helyen kitáblázott, főútvonalon (Palotai út) fekvő ALBA PLAZA lehet könnyű célpont: ennek háta mögött található a szállás, melynek udvarában van parkolási lehetőség (de a PLAZA tetején is ingyenes a parkolás)

