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Már hagyománnyá vált, hogy évente felváltva szervezünk a két egyesület tagjai részére 

szakmai és kulturális jelleggel baráti találkozót. 

Ebben az évben a Pécsi Egyesület várta 23 fős kiránduló csapatunkat remek programmal. 

Már a fogadtatás is oly kedves és figyelmes volt a személyre szóló kis ajándékokkal. 

frissítőkkel a Vasutas Művelődési házban, hogy éreztük e nap ismét emlékezetes lesz.  

 

A baráti köszöntések után először a Püspöki Palotát tekinthettük meg tartalmas 

idegenvezetés kíséretében, A lépcsőkön felérve a püspöki dolgozószobákat és szalonokat 

láthattuk, ahol a termekben egyedi díszítésű barokk, biedermeier, neoreneszánsz és 

neobarokk bútorok, festmények, berendezési tárgyak segítségével különböző korok 

püspökeinek élete tárult elénk. Az enteriőrökben 17. század végi, Mária Terézia által 

adományozott falikárpitok mellett 18. századi, nagyméretű olajfestmények, püspöki portrék 

gazdagítják a látogatás élményét. 

Áthaladtunk a Püspöki Palota kertjét a Pincével és Magtárral összekötő alagúton is a 

kiállítás megtekintésével. 

 

A következő élmény a Szent Péter és Szent Pál Székesegyház bejárása volt, amely az 

újjáépítések után is megőrizte a középkori katedrális varázsát 

Belépve diadalív által kettéosztott hatalmas belső tér tárul föl, amelynek hatását a sátoros 

főoltár fokozza. A kóruson négy manuálos, 6101 síppal rendelkező orgona áll, az egykori 

pécsi Angster Orgonagyár alkotása. A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz 

Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária 

kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában. A 12. századi, nagy 

alapterületű, keresztboltozatos, öthajós altemplomban régészeti ásatások során 

megtalálták, majd újratemették Janus Pannonius pécsi püspök és humanista földi 

maradványait. Tiszteletére ugyanott szobrot állítottak. 

Idegenvezetőnk még orgonajátékkal is kedveskedett nekünk, áhítattal hallgattuk az Ave 

Máriát. 

 

Utunkat tovább folytatva a Székesegyház mögött Magyarország első egyetemének a 

Középkori Egyetem feltételezett épületének feltárt maradványaiból kialakított épületet 

tekintettük meg. A 2015-ben helyreállított épületben állandó egyetemtörténeti kiállítás 

látható, jelentős középkori gótikus szobrászati emlékekkel. A 650 évvel ezelőtt alapított 

egyetem történetéről szintén idegenvezetés keretében hallgathattunk ismertetést. 

 



A kulturális élményektől telítve lebuszoztunk az ebéd színhelyére, ahol ízletes, igazán 

nyári időjáráshoz igazított ebédet kaptunk. 

 

Következő meglepetésünk az volt, hogy külön autóbusszal juthattunk fel a Tettyére, ahol 

már szabadtéri programként sétálhattunk a romok között. Sűrűn kattogtak is a 

fényképezőgépek a gyönyörű kilátás megörökítése céljából. Havihegyen a felújítás alatt 

álló Havas Boldogasszony templomban is - amely belül megtekinthető volt - kaptunk egy 

rögtönzött ismertetést. Majd szétszéledve élveztük a friss levegőt, frissítőt a Tettye Étterem 

szabadterén, sétáltunk a hűsítő Pintér Kerti Arborétumban. 

A pályaudvarra visszatérés közben még egy finom fagyizásra is volt időnk, további vidám 

baráti beszélgetéssel körítve. 

Akármerre jártunk, a pécsi vendégszeretet sugárzott mindenhol a Pécsi Net Nagyik 

tagjaival összefonódva. 

 

A tartalmas, sűrű program ellenére hazafelé is olyan vidáman utazott a csapatunk a zsúfolt 

vonaton, hogy egyáltalán nem lehetett érzékelni az egész nap fárasztó jellegét.  

 

Köszönjük Barátainknak ezt a nagyszerű találkozót, a figyelmes, kedves gondoskodást, 

további kapcsolatok erősödését. 

 

Viszontlátásra Budapesten! 
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