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Megnyílt, és az egész hétvége során várja látogatóit a 17. Pécsi Utazás Kiállítás és Vásá
r . A 
közel
hatvan
kiállító
nagy
része
évről-évre
visszatér
, 
hogy
kedvezményes
ajánlataikkal
szűkebb
és
tágabb
környékünk
élményekben
gazdag
megismerésére
csábítsák
a 
Sportcsarnokba
betérő
érdeklődőket
. A 
nyitónapon
a 
standok
ajánlatai
mellett
a 
kulturális
turizmus
lehetőségeiről
is 
informálódhattunk
. 
GALÉRIÁVAL
! 
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   Ferenczy Tamás, a Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár egyik főszervezője 17 éve minden
márciusban a Sportcsarnokba várja az
utazási cégeket 
és
az
utazni vágyókat. Megnyitó beszédében büszkén mondta, jó néhány cég a kezdetek óta 
visszatér
, mint ahogy hűséges közönségük is. A március eleji-közepi időpont azért megfelelő a
nyaralásukat tervezők számára, mert ilyenkor még előfoglalási kedvezményekkel élhetnek 
az
utazási irodáknál 
és
a legjobb ajánlatok közül válogathatnak. 
Dr. Kéri István
, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, mint másik főszervező arra hívta fel a
figyelmet, hogy a 17 év tiszteletet parancsol, egy ennyire gyorsan változó világban piacon
maradni már egyenlő a sikerrel. A szakvásár célja nem az állandó növekedés, hanem a
minőség fejlesztése és a szolgáltatás fejlesztése, amely bevonzza az embereket. Az elnök
nyugodt szívvel ajánlotta a vásáron megjelent kiállítókat, arra buzdította a közönséget, hogy
vásároljanak tőlük, ugyanis mindegyiknél első a minőség és a szaktudás. A szakvásárt 
dr. Páva Zsolt
nyitotta meg. A polgármester a megváltozott világra, szokásokra, igényekre hívta fel a figyelmet.
Ez a kiállításon egyből szembe ötlött: általános trend, hogy a távoli, egzotikus tájakra szervezett
utak helyett túlnyomó többségben kis hazánk és a környező országok szépségeit kínáló utazási
irodák jelentek meg a Sportcsarnokban.

  

   Nézzünk kicsit körül! Horvátország, Erdély, Görögország, Bulgária. Ezekkel a régi közkedvelt
európai úticélokkal a külföldi ajánlatokat nagyjából le is fedtük, a hatvan kiállító nagy
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többségben idén inkább Magyarország különböző tájegységeit, szállodáit, wellness központjait,
a Balaton területét ajánlja az utazók figyelmébe. Az ok egyértelmű: az embereknek nem telik
drága külföldi utakra és rájöttek, valamint az irodák is ebbe az irányba terelik a gondolkodást,
hogy itthon is van bőven látnivaló. Ráadásul kicsivel olcsóbban, mint a távoli országok pazar
tájaira tett kirándulások repülővel, utasbiztosítással és a többi nyűggel. A teljesség kedvéért, ha
már Pécsett van ez a kiállítás, a baranyai megyeszékhelyhez kötődő cégek is kitelepültek, így a
Zsolnay Örökségkezelő hirdeti a Zsolnay Kulturális Negyed és a többi helyszínének gazdag
programkínálatát, a Pécsi Kulturális Központ pedig a hamarosan kezdődő Pécsi Tavaszi
Fesztivál színes kavalkádját. Meglepődhetünk, hogy a NAV kollégáival szintén találkozhatunk
az egyik standnál, de ne ijedjünk meg, nem azt figyelik, hogy milyen útra telik és ahhoz képest
hogyan adózunk. Vámügyi kérdésekben igyekeznek segítséget nyújtani.

  

   A nyitónap érdekessége a Pannon Klassz Közösség szakmai beszélgetése és a nevezett
kulturális klaszter által felkarolt programsorozat, a Gebauer Ernő Emlékév kiállításai,
kirándulásai, versenyei. Hogyan kerül egy kulturális klaszter egy utazás kiállításra? A válasz
egyszerű: a kulturális turizmus az egyik fontos ága szeretne lenni a palettának. Weinreich
László ,
klasztermenedzser elsőként felvázolta az ebben rejlő lehetőségeket. Az LGT egyik slágere, A
mi kocsmánk című dal segítségével bemutatta a Pannon Klassz Közösség vállalását, miszerint
a klaszterben társult 27 vállalkozás a kultúra és a kulturális termékpályák mentén célozza meg
a közös gondolkodást. Olvasóink emlékezhetnek rá, hogy a 2011-es év egyik különleges pécsi
eseménye Hamerli Antal, pécsi vasnagykereskedő és családja házának megnyitása sok
érdeklődőt vonzott, amihez tematikus programok kapcsolódtak. Az ide ellátogató közönség a
remény szerint hasonló eseményekre is ellátogat, valamint más profilú programokra elhozza
ismerőseit. Felmérések szerint a városban hozzávetőleg 20-30 ezer embert lehet kulturális
rendezvényre elhívni, ebből 3-4 ezer az egyetemista. Az hozzáállás kérdése, hogy egy közel
200 ezer lakosú városban ez sok vagy kevés. Mindenesetre ezt a kultúrára fogékony réteget
igyekszik a klaszter a különféle eseményekre elcsalni. Ha egy-egy program, vagy
programsorozat nem sikerül, az összes vállalkozás együtt viseli a veszteséget.

  

   Az említett bukás biztosan nem fenyegeti a klaszter által támogatott Gebauer Ernő Emlékév
programsorozatát. Mint arról mi is tudósítottunk,  lelkes civilek januárban meghirdették a fenti
programsorozatot. Mivel már két hónap eltelt azóta, kíváncsiak voltunk, körvonalazódnak-e már
annak pontjai. Komlós Attilától, aki a kiállítás első napján moderálta a Gebauerről szóló
beszélgetést, meg is tudtuk, hogy a szervezők mely eseményekre szeretnék meghívni az
érdeklődőket. Március 19-én a Tudásközpontban nyílik a művész könyvillusztrációiból,
grafikáiból, még ebben a hónapban, 24-én Gebauer lakóházánál kerül sor egy
emléktábla-avatásra. A művet Szabó Tamás tervei alapján Il
la Gábor
szobrász készíti el. Május hónapban a Dóm Múzeumba várják a közönséget a 
magángyűjtők és múzeumok által felajánlott képekből
összeválogatott tárlatra, amelyhez majd egy játék is kapcsolódik. A szervezők iskolások
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számára rajzversenyt hirdetnek, amelynek fődíja egy erdélyi út lesz! Az év második felében,
ősszel pedig elindul az Élő Gebauer beszélgetéssorozat, amiken a művész kortársai,
személyes ismerősei elevenítik fel Ernő bácsi életét és korát. A Gebauer Emlékév eseményei
2013. január 12-én érnek véget a Pécsi Köztemetőben, ahol a szervezők megkoszorúzzák a
pécsi festő sírját. Az év folyamán pedig szeretnének túrákat szervezni baranyai templomokhoz,
ahol élőben megtekinthetőek lennének Gebauer templomi freskói. Ez a lehetőség az érdeklődő
turistákon kívül az iskolások számára lenne a leghasznosabb, így ugyanis
megismerkedhetnének egy méltatlanul elfeledett pécsi művészember munkásságával.

  

   A 17. Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár március 10-én reggel 10-től este 6-ig, március 11-én
délután 5 óráig várja látogatóit. Belépő: 600 Ft/fő.

  

    

  

   

  

   Jó helyre jöttél, utazó! Térj be hozzánk és utazz velünk!
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   A standok előfoglalási kedvezményekkel csábítják a vendégeket

  

    

  

   

  

   Kedves ügyintézők minden utazási cégnél

  

    

  

   

  

   A kiállítást megnyitották (balról jobbra): dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere, dr. Kéri István, a
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Ferenczy Tamás, a Fair-Expo ügyvezető
igazgatója
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     A 110 éves IBUSZ kék és sárga lufijai elárasztották a Sportcsarnokot           

     Ljiljana Pancirov, magyarországi horvát főkonzul (balról a negyedik) is kilátogatott akiállításra. Horvátország közkedvelt célpontja a magyar utazni vágyóknak           

     Egy fiatal, mindössze két éves versenyző, az IKAROSZ standja           

     Gyenis Boglárka és az Oriental Fusionett keleti hangulatot varázsolt a színpadra. A képen acsapat egyik tagja           

     A legifjabbak is már készülnek a nyárra és válogatnak apunak, anyunak az ajánlatok között           

     Kultúrában is lehet utazni. Weinreich László, a Pannon Klassz Közösség klasztermenedzserea közös lehetőségekről beszélgetett az egybegyűltekkel           

     2012 Gebauer Ernő éve is           

     Érdemes felkeresni a pécsi, baranyai templomokat, közintézményeket, ahol a híres pécsifestő egy-egy munkája megtalálható           
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     Az Utazás Kiállítás és Vásár idei jelképe az ökoturizmust szimbolizálja           

     Szombaton és vasárnap is várja a kiállítás az utazni vágyókat
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