MANYE XXVI. KONGRESSZUS
2017. augusztus 30–szeptember 1. (szerda–csütörtök–péntek)
(PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM)
3. körlevél

Kedves Kollégák!

A kongresszussal kapcsolatban néhány általános információt szeretnénk megosztani Önökkel.

1. A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
A regisztráció helyszíne és időpontjai:
2017. augusztus 30. (szerda): 13.00–17.00 ('A' épület előtere)
2017. augusztus 31. (csütörtök): 8.00–14.00 ('A' épület előtere)
2017. szeptember 1. (péntek): 8.00–11.00 ('A' épület előtere)
A kongresszus megközelíthetősége:
Helyi közlekedéssel:
A Főpályaudvarról a kongresszus helyszíne a 30-as és 130-as buszjáratokkal közvetlenül megközelíthető. Figyelem! A 130A jelű járat nem a kongresszus helyszíne felé közlekedik!
Az autóbusz-pályaudvarra érkezők a Vásárcsarnok nevű megállóban tudnak helyi buszra szállni.
Innen a kongresszus helyszíne a 30-as, 130-as, 103-as és 109E járatokkal közelíthető meg.
Pécs további autóbuszvonalairól az alábbi linkeken tájékozódhatnak:



Pécs nappali autóbuszvonalai:
http://mobilitas.biokom.hu/docs/20160616_terkep_nappali.pdf
Pécs éjszakai autóbuszvonalai:
http://mobilitas.biokom.hu/docs/20160616_terkep_ejszakai.pdf

Parkolás:
A PTE BTK épületénél az egyetem területén ingyenes parkolást biztosítunk a kapacitás erejéig.
A környék utcáiban a parkolás fizetős: 100 Ft/óra. Kérjük, érdeklődjön lefoglalt szállásánál a parkolási lehetőségekről vagy tájékozódjon a http://new.biokom.hu/tartalmak/Parkolas weboldalon.

2. ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG A KONGRESSZUS EBÉDSZÜNETÉBEN
A kongresszus részvételi díja nem tartalmazza az ebédet. A kongresszus helyszínéhez közeli éttermekben van lehetőségük étkezésre. A környék éttermeiről az alábbi linkek segítségével tájékozódhatnak:











Apolló étterem (http://apolloetterem.hu/)
Café Paulus (www.pauluscafe.hu)
Cool kávézó és pizzéria (https://hu-hu.facebook.com/coolpizzeria/)
Elixír Restaurant & Café (http://elixir-restaurant.hu/)
Kistányér étterem (www.kistanyerpub.hu)
Makár Óbester Étterem (https://hotelmakar.hu/etterem/restaurant-pecs/)
Maláta bisztró és sörbár (http://malatabisztro.hu/)
Slyven étterem (www.slyven.hu)
STB Street Food & Bar (http://www.stb.co.hu/)
Xavér söröző és gyorsétterem (http://www.xaveretterem.hu/)

A felsorolt éttermekhez történő eljutás megkönnyítésére használhatják a Google Térképet is.
(https://www.google.hu/maps?hl=hu)
3. FAKULTATÍV PROGRAM
Augusztus 31-én (csütörtökön) a következő – Önöknek összeállított, kedvezményes – kirándulást
ajánljuk figyelmükbe. A fakultatív program az alábbiakat tartalmazza (részletes leírás a levél végén):





Püspöki KincsTár – idegenvezetéssel – 18.00 óra
Cella Septichora Látogatóközpont – 18.45 óra
Titkos átjáró – Földalatti egyház c. kiállítás – 19.30 óra
Püspöki címeres borok – borkóstoló a Püspöki Pincében – 20.00 óra
Zárás: 21.00 órakor

Kérjük, akik szeretnének még csatlakozni a programhoz, legkésőbb augusztus 22-éig jelezzék
részvételi szándékukat a manyexxvi@gmail.com email címen.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kirándulás költségét a regisztrációs díj nem tartalmazza.
A kirándulás összege: 3 500 Ft/fő.
Ennek befizetése regisztrációkor, készpénzben történik.
A kirándulás helyszíne pihentető, könnyű 15 perces sétával közelíthető meg az egyetemtől.
A résztvevőket 17.45-kor várjuk az 'A' épület (főbejárat) portáján. Onnan együtt közelítjük meg
a helyszínt. Aki egyénileg érkezik a helyszínre, kérjük, 18.00-ra legyen a Püspöki KincsTár
épületének bejáratánál (7621 Pécs, Káptalan út 6.)!
4. A TANULMÁNY MEGJELENTETÉSE
A publikálás feltételeiről és a tanulmány leadási határidejéről hamarosan külön értesítést küldünk.
Jó konferenciázást és kellemes időtöltést kívánunk Pécsett!

Pécs, 2017. augusztus 11.

a Szervezők

A FAKULTATÍV PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA



Püspöki KincsTár

Évszázadokig csak az avatott szemeknek
látható, páratlan műalkotásokat gyűjt egybe
az előkelő képzőművészeti válogatás, amely
a Pécsi Egyházmegye püspöki gyűjteményének kiemelkedő műtárgyait, festményeit,
grafikáit, metszeteit, szobrait, ötvöstárgyait,
numizmatikai emlékeit foglalja magába,
köztük a Klimó Györgyről készült portrét,
akinek jelentős római éremgyűjteménye
szintén itt található.



Cella Septichora Látogatóközpont

Az északi és nyugati római provinciák késő
római temetőiben általában nem volt jelentő-



sebb mennyiségű kőből épített temetkezőhely.
Sopianae ókeresztény temetőjének a sajátossága, hogy itt nagyszámú ilyen építmény koncentrálódott. Ezek kisméretű, családi sírkamrák
és nagyobb közösségi sírboltok, temetői építmények. Egy részük festett, belső terük bibliai
jelenetekkel és ókeresztény szimbólumokkal
díszített, ami tovább növeli az emlék együttes
egyediségét, egyetemes kulturális értékét.

Titkos átjáró – Földalatti egyház

A Püspöki Palota kertjét a Pincével és a Magtárral összekötő alagút históriája valószínűleg
a középkorra vezethető vissza, de még különlegesebb szerepet töltött be a 20. század második felében, az államszocializmus idején.
Az alagút nyugati szárnyát nem csupán a bor
tárolására használták, hanem biztonságos ösvényként is igénybe vették azokban az időkben,
amikor az egész püspöki rezidenciát és kertjét
lehallgatókészülékekkel rakták tele. Így a történelmében évszázadokra visszanyúló alagút
kivételes környezetet teremt a kommunista

egyházüldözés vészterhes mindennapjainak
élethű bemutatására.



Borkóstoló

A szőlő és a bor az emberi kultúrák ősi jelképe,
amelyet Jézus Krisztus megszentelt és elmélyí-

tett azáltal, hogy Önmagát szőlőtőnek, tanítványait szőlővesszőnek nevezte, a hálaadás borát
pedig saját vérének mondta az utolsó vacsorán.
A szőlőtő jelképes és a bor szentségi azonosítása Krisztussal erős kulturális hagyományt
teremtett, amely máig meghatározza a keresztény ember borkultúráját. A Püspöki Pince impozáns tereiben szakképzett borszakértők által
ismerhetik meg a Pannon borrégióból válogatott püspökségi borokat, valamint a szőlő, a bor
és az emberi kultúrák kapcsolatát.

