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V. Magyar Földrajzi VII. Magyar Politikai X. „Közép-európai
Konferencia
Földrajzi Konferencia Hatszög” Konferencia

Második körlevél
2010. április

Konferenciaprogram
2010. november 4. - csütörtök
10 órától Regisztráció
12.30-tól Megnyitó
13-17-ig Plenáris előadások
17.30-19-ig Állófogadás
19-től Geo-off (egyénileg)
2010. november 5. - péntek
8-12 Szekcióelőadások
12-13 Ebéd
13-16.30 Szervezett Geo-off program („Pécsi Séták”, Pécs környéki kirándulás)
17-től szervezett bortúra, vagy Geo-off program (egyénileg)
2010. november 6. - szombat
8-13-ig Szekcióelőadások
13-tól A konferencia zárása

„Geo-off” – kísérőprogramok
A szervezők a tudományos program mellett a konferencián résztvevők számára egyéb érdekes,
hasznos szakmai, valamint kikapcsolódási/szórakozási lehetőséget is biztosítanak.
A konferencia második napján, pénteken délután 13.00-16.30 között a „Pécsi Séták”szervezett
városnézésen, vagy Pécs környéki kiránduláson vehetnek részt az érdeklődők.
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1. A „Pécsi Séták” során a város egy-egy részét ismerhetik meg, különféle tematikák szerint:
•
•
•
•
•

„Underground Pécs-Pécs pinceszinten” - programfelelős Dr. Wilhelm Zoltán
„Iszlám emlékek és orientalizmus” - programfelelős Dr. M. Császár Zsuzsa
„Pécs története a 19. századig”- programfelelős Dr. Majdánné Dr. Mohos Mária
„Az államszocialista Pécs”- programfelelős Dr. Trócsányi András
„Az EKF beruházások” - programfelelős Dr. Merza Péter

Mivel a tervek szerint egy-egy séta kb. háromórás lesz, kérnénk, hogy az öt tematikából egyet válasszanak, amelyen részt szeretnének venni. Bővebb információkat a honlapon találnak.
2. A Pécs környéki kirándulás tervezett útvonala Abaliget-Orfű-Magyarhertelend-SikondaKomló-Magyaregregy, a legfontosabb látnivalók megtekintésével.
A Pécs környéki túra, illetve a pécsi városnéző programok ingyenesek.
Igény esetén (a magyar mellett) angol nyelvű vezetést is biztosítunk.
17 órától borvidéki kirándulás következne szakmai vezetéssel, a Pécsi és a Villányi borvidékek
neves borászataihoz. A programban vacsora, borbemutató és pincelátogatás is szerepel. A várhatóan nagyszámú jelentkező miatt több pincészettel is egyeztettek a szervezők, előzetes jelentkezés alapján eldönthető, hogy a résztvevők mely (Mecseknádasd, Bóly vagy Villány) pincészetet
kívánják meglátogatni. Pincészetenként a minimális létszám 20 fő, a maximális 40.
Pincészetek:
•
•
•

Bóly - Róth Pince
Mecseknádasd - Hetényi Pincészet
Villány - Maul, Polgár, Szende vagy Wunderlich Pincészetek
A bortúra költsége 5000 Ft.

A programokra jelentkezni a konferencia honlapjáról letölthető „Geo-off” programok jelentkezési
lap kitöltésével, és a foldrajzikonf2010@gamma.ttk.pte.hu címre való visszaküldésével lehet.
A szakmai kirándulásról és borkóstolóról, illetve az egyéb – a konferenciával egy időben zajló – pécsi kulturális-szórakozási lehetőségekről bővebb információt a rendezvény honlapjának „Geo-off”
menüpontja alatt olvashatnak.
A Programirányító Bizottság nevében:
Dr. Pap Norbert, elnök					
egyetemi docens 						
tudományos igazgatóhelyettes

Szebényi Anita, titkár
tudományos segédmunkatárs
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