GEO-OFF PROGRAMOK
2010. november 5. (péntek)
Kedves Konferencia résztvevők!
A GEO-off programok 2010. november 5-én 14.00 órától kezdődnek.
Az előzetes igényfelmérések alapján a következő programokon vehetnek részt:
I) „Pécsi Séták” (ingyenes)
a) Underground Pécs
b) Iszlám emlékek és orientalizmus
c) Az államszocialista Pécs és az EKF beruházások
II) Pécs környéki kirándulás (ingyenes)
III) Borvidéki kirándulás
(részvételi díj 5000 Ft, mely a regisztrációkor fizetendő, igény esetén Áfa-s számlát
adunk)
A „Pécsi Séták” a konferencia főbejáratától indulnak 14.00-kor. Egyes programokra még
korlátozott számban várjuk az érdeklődőket. Jelentkezni a regisztrációkor lehet.
A visszajelzések alapján a villányi borospincék bizonyultak a legnépszerűbbnek, így a
borvidéki kirándulás során a villányi Polgár Pincészet felkeresésére kerül sor. Itt a finom
borok kóstolásán túl vacsora elfogyasztására is lehetőség nyílik. Vegetáriánus vagy
hagyományos menü (libaleves, libapörkölt dödöllével, Polgár-féle galuska) választható, a
választott menüt kérjük a regisztráció alkalmával jelezzék.
A Borvidéki kirándulás 17.00-kor indul, ahová a résztvevőket autóbusszal szállítjuk.
Az autóbusz(ok) megállói:
1. Pacsirta utca 17.00
2. Laterum Hotel 17.05
3. Domus parkoló 17.10

Röviden a programokról:
„Pécsi Séták”
I) Underground Pécs – Pécs pinceszinten
Vezetője: dr. Wilhelm Zoltán
Pécs föld alatti „nevezetességei” kerülnek bemutatásra a séta keretében. Többoldalú
megközelítésben láthatók Pécs underground világának sajátosságai (történelem, művészet,
gasztronómia stb).
II) Iszlám emlékek és orientalizmus
Vezetője: dr. M. Császár Zsuzsa, Vati Tamás
Mint ismeretes Pécsett a török kori emlékek legnagyobb hazai koncentrációjával találkozhat
az idelátogató. Ezekből ad ízelítőt az iszlám emlékeket felfűző tematikus séta, melynek
keretében a csobogók, türbék mellett a Jakováli Hasszán Dzsámi és minaret, valamint a Gázi
Khászim dzsámi (ma katolikus templom) is bemutatásra kerül, előbbiek a hazai iszlám
közösség vezetője közreműködésével.

III) Az államszocialista Pécs és az EKF beruházások
Vezetője: dr. Trócsányi András
A séta kifejezés ennél a programnál kevésbé helyénvaló, hiszen az államszocializmus emlékei
a belvárostól távolabb esnek, így ennél a programnál „buszos városnézés szakmai vezetéssel”
várja az érdeklődőket. A túra keretében a régi és új Pécs, az ipari és a kulturális értékekre,
potenciálra alapozó település, a bányászváros és Európa Kulturális Fővárosa egyaránt
megmutatja sajátos oldalát. Az érdeklődők egyúttal szemtanúi is lehetnek a városban
végbemenő átalakulásnak, amelynek során Pécs az iparváros sztereotípiát hátrahagyva a
kultúra által kívánja újradefiniálni önmagát.

Pécs környéki kirándulás
Vezetője: dr. Rudl József
Pécs életében a Mecsek az egész történelem folyamán kiemelt jelentőséggel bírt. Magától a
várostól kissé eltávolodva a környező településeket és azoknak a természeti környezettel
alkotott „szimbiózisát”, történelmi emlékeit és nevezetességeit, valamint az egykoron szebb
időket is megélt, az országban a bányászat és az ipar másik déli pillérét jelentő Komlót
ismerhetik meg az érdeklődők egy buszos szakmai vezetéssel fűszerezett túra keretében.

„Borvidéki kirándulás”
Vezetője: Dr. Aubert Antal, Dr. Szabó Géza
A kirándulás keretében hazánk egyik méltán leghíresebb történelmi borvidékét, a VillánySiklósi Történelmi Borvidéket ismerhetik meg a résztvevők, szakmai vezetéssel. Az odautazás
busszal történik, eközben érdekes információkat hallhatnak a borvidékről. Ezután Villányban,
a borvidék „fővárosában” a Polgár pincészetben vacsorával egybekötött borkóstoló és
pincelátogatás várja az érdeklődőket. A bemutatót Polgár Katalin és Polgár Zoltán vezeti,
utóbbi 1996-ban elnyerte „Az év bortermelője ”címet.

