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PÉCS-TETTYE



Pécsről röviden
Pécs megyei jogú város. Magyarország ötödik legnagyobb városa. A hét regionális
központ egyike. Baranya megye székhelye. Szlovákul: Päťkostolie, horvátul: Pečuh,
németül: Fünfkirchen, szerbül: Печуј vagy Pečuj, a középkorban latinul: Quinque
Ecclesiae, az ókorban latinul: Sopianae.

A kelta és pannon törzsek lakta vidéken a 2. század elején a rómaiak alapítottak vá-
rost Sopianae néven. A település a 4. századra tartományi székhellyé és a korai ke-
reszténység egyik jelentős központjává vált. Az ebből az időszakból származó óke-
resztény temetői építmény együttest az UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000 de-
cemberében felvette a világörökségi listára.

A püspökséget ezer éve, 1009-ben Szent István király, az ország első egyetemét
1367-ben Nagy Lajos király alapította a városban. (Ma is itt működik az ország leg-
nagyobb létszámú egyeteme, közel 34 ezer hallgatóval.) A középkori Pécset az or-
szág kulturális, művészeti életének egyik központjává tette Janus Pannonius püspök,
a magyar humanizmus nagy költője, a latin nyelvű magyar költészet legjelesebb kép-
viselője.

A 150 éves török hódoltság után - ebből korszakból olyan gazdag építészeti emléke-
inek maradtak fent, mint a Gázi Kászim pasa dzsámija a város főterén - 1780-ban
Pécs szabad királyi városi rangot kapott Mária Terézia királynőtől. Ezt követően erő-
teljes polgárosodás, gazdasági fejlődés indult el. Az iparosodás a 19. század első
felében jelentősen felgyorsult, a Zsolnay-kerámia, a Littke-pezsgő, az Angster-
orgona világhírűvé váltak.

Pécs mindig soknemzetiségű település volt, kulturális rétegek rakódtak egymásra,
nemzetiségek hagyományai, értékei ötvöződtek két évezredes története során. Ma-
gyarok, horvátok és svábok ma is békében élnek egymással gazdag kulturális polari-
tásban, így nem meglepő, hogy a város 2010-ben Essennel és Isztambullal együtt
Európa egyik kulturális fővárosa lett. A 2005-ben elfogadott és győztesnek hirdetett
pályázat döntő részét a civilek írták, így a Pécs2010 Kulturális Főváros projekt való-
ban Pécs programja. A program 4 kulturális beruházásra épül: Pécsi konferencia- és
koncertközpont, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Múzeumok
utcája és a Zsolnay Kulturális Negyed. Ezeket még kiegészíti a közterek és parkok
újjáélesztése. Mindegyik projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.
Pécs 1998-ban elnyerte az UNESCO Városok a békéért-díját a kisebbségi kultúrák
ápolása, valamint a balkáni háborúk menekültjei iránt tanúsított befogadó, toleráns
attitűdje miatt. A város 2007-ben harmadik, 2008-ban pedig második lett az Élhető
Települések (The LivCom Awards) nemzetközi versenyének 75 ezer és 200 ezer lé-
lekszám közötti települések kategóriájában.



A rendezvény támogatói:

Pécs M.J. Város Önkormányzata
http://www.pecs.hu/

Baranya Megyei Önkormányzat
www.baranya.hu

Pécsi Püspökség
www.pecs.egyhazmegye.hu

Pécs-Baranya Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
www.pbkik.hu

Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága
www.jpm.hu

Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft
www.pecsorokseg.hu

MÁV Start Zrt
www.mav-start.hu

TÉDÉEM PÉCS Turisztikai Nonprofit
Kft
www.tedeempecs.hu

Mecseki Erdészeti Zrt
http://www.mecsekerdo.hu/

Pécsváradi Aranycipó Kft
http://www.aranycipo.hu

Kéknefelejcs Gyermektánccsoport,
Nagynyárád

Szigetvári Takarékszövetkezet
www.szigetvaritakarek.hu

Vodafone
www.vodafone.hu

Tettye Forrásház Zrt.
www.tettyeforrashaz.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park
www.ddnp.hu

Nagy Bandó András
Szamárfül kiadó
www.bando.hu

Marék Veronika meseíró
http://www.marekveronika.hu/marek.ht
ml

Harmat kiadó
http://www.harmat.hu/

Katordór-Csimota Könyvkiadó és
regionális partnere, Flodungné Somogyi
Judit
www.rainbowkatalogus.hu

Berg Judit meseíró
www.bergjudit.hu

Animus könyvkiadó
www.animus.hu

Móra kiadó és Lackfi János
www.mora.hu

Pécsi Tömegközlekedési ZRt.
http://www.pkrt.hu/



Program
10.-10.25 Megnyitó

Megnyitó beszédet mond:
Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Székely Hajnalka, a NOE elnöke
Sámson László, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület elnöke

Közreműködik a Szt. Mór Iskolaközpont Kórusa Kopjár Anikó vezetésével.

10.25-10.30 Program ismertető, hasznos információk
10.30-11.25 A Szélkiáltó együttes műsora
11.30-12.00 Sinkó Csongor könnyűzenei műsora
12.00-12.15 Máltai gyerekcsoport műsora
12.15-13.00 Ebédszünet
13.00-13.25 A Nagynyárádi Kéknefelejcs tánccsoport előadása
13.30-14.00 Hírös Pannónia régizenei együttes műsora
14.00-14.45 Stoni Blues Band játszik
14.45-15.00 VOKE Mazsorett csoport bemutatója
15.00-15.30 Schnaps kapelle fúvós együttes műsora

Közben egész nap játékok, vetélkedők a családoknak:
családi kincskeresés,
síelés a napsütésben,
gólyaláb
labirintus,
íjászat,
sárkánydobálás,
KRESZ vetélkedő,

horgászat,
diótörés,
bibliai totó,
papírhajtogatás
fonal varrás
gipszkifestés
agyagozás

nemezelés
gyöngyfűzés
varrás
Tedy-Maci kórház,
lovasbemutató,
veterán autók kiállítása

A múzeumok nagy része egész nap – NOE karszalaggal - kedvezményesen
megtekinthetők, már péntek reggeltől kezdve, egészen vasárnap estig.

10.30-13.30 Havi-hegyi templom – program:
10.30-10.50 Sinkóné Kancsár Tünde ének és Sinkó Zoltán szöveg

„Fohász a Magyarokért”
10.50-11.10 Idegenvezetés a templomban – Kerekesné Kuba Gabriella
11.10-11.30 Csend
11.30-11.50 Sinkóné Kancsár Tünde ének és Sinkó Zoltán szöveg

„Fohász a Magyarokért”
11.50-12.10 Idegenvezetés a templomban – Kerekesné Kuba Gabriella
12.10-12.30 Csend
12.30-12.50 Sinkóné Kancsár Tünde ének és Sinkó Zoltán szöveg

„Fohász a Magyarokért”
13.50-13.10 Idegenvezetés a templomban – Kerekesné Kuba Gabriella
13.10-13.30 Csend

20.00 Székesegyház Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertje
Közreműködik: Kuti Ágnes (ének)

A koncert NOE karszalaggal ingyenesen megtekinthető!

Egész nap „Nagycsalád kis lábnyom” címmel az energiatakarékos
háztarás megvalósításához ad tájékoztatást a GreenDependent egyesület.
Lesz öko-építészet, alternatív energia-ellátórendszer kiépítése-tanácsadás is.
Közben családi vetélkedőn is részt vehettek!



Látnivalók Pécsett

Tettye

A Tettye - Havihegy: az önkormányzat felügyelete alá tartozó helyi jellegű természetvédelmi
terület.

A Tettye egy régi kőbánya udvara, az innen származó kőanyagból a római kortól kezdve épít-
keztek a város lakói. Kedvelt sétahely; gondozott park, vendéglő, szökőkút és szobrok találha-
tók itt.

Északnyugati részén fakad a tettyei karsztforrás, melynek patakja régen sok malmot hajtott. A
középkorban erre alapozódott Pécs ipara: különféle malmok, vászon- és posztókészítő, majd
később tímárműhelyek létesültek és váltak távoli vidéken is ismertekké termékeikkel.

A Tettye-forrás napjainkban is látható foglalását 1892-ben építették, mely szinte változatla-
nul fennmaradt. A forrásra alapozott városi vízmű felavatása Ferenc József személyes jelen-
létében történt, mely igen nagy esemény volt. Korának egyik legértékesebb műszaki alkotása-
ként a reá telepített vízvezetékrendszer az akkori város nagyobb részének biztosított megfele-
lő minőségű ivóvizet, és még napjainkban is hozzájárul a város ivóvízzel való ellátásához.

A Tettye mészkőfalának tövében szubmediterrán klíma alakult ki, amelynek jellegzetes növé-
nyeit (ciprus, füge, babérszuhar, júdásfa) az országos védettségű Pintér-kertben érdemes meg-
figyelni.

A tér déli részén Szathmáry György püspök 1510 körül épült reneszánsz stílusú nyári palotá-
jának romjai állnak.
„Szathmáry György pécsi püspök (1505-1521) reneszánsz palotája U alakú, egyemeletes épü-
let volt, amelyet mésztufára alapoztak. Az épület szárnyai között dél felé nyitott udvar he-
lyezkedett el, ezt dél felé magas kőkerítés zárta le. A palota délkeleti sarkán a fal oldalához
torony kapcsolódott, amelynek maradványai most is láthatók.
1543-ban a palota minden bizonnyal épségben kerülhetett a törökök kezére, akik a csendes,
festői helyre derviskolostort telepítettek, bele a reneszánsz palota épületébe. A terület ma is
használatos neve – Tettye – is a törökök emlékét őrzi.
A „tekke” szó ugyanis török nyelven derviskolostort jelent.
A török világutazó Evlia Cselebit is elbűvölte a hely szépsége.
Feltehető, hogy a Tettyén az egyik török dervisrend, a bektasi rend tagjai telepedtek meg. Ezt
a rendet Hadzsi Bektas Veli alapította a XIV. században, s különös fontossága volt annak,
hogy a rend szoros kapcsolatban állt a török hadsereg elit alakulatával, a janicsárokkal. A
bektasik kolostoraikat a városoktól távol építették általában, festői környezetben.
A kolostor minden bizonnyal lényegében épségben került 1686-ban a felszabadító csapatok
kezére. A XVIII.század végén már lakatlan, elhagyatva hamarosan rommá lett. A város 1847-
1948-ban engedélyt adott lebontására. Hogy nem tűnt el teljesen a föld színéről, hanem fő
falai ma is szinte teljes magasságban állnak, az a magas bontási árnak és annak köszönhető,
hogy az erősen összetartó habarccsal nem boldogultak. 1897-ben lebontottak néhány – leom-
lással fenyegető – falrészt, a többit pedig 1904-ben – egy népünnepély bevételéből – konzer-
válták. Az épület nyílásait ekkor egészítették ki patkó alakúra, ami bizony nagyon furcsán hat
furcsán hat és a mai nézőt megtéveszti, hiszen effajta építészeti megoldása soha nem volt az
épületnek.” (Csorba Csaba: Pécs Bp, Panoráma , 1983 175-178.old.)



A 2010-ben új játékokkal felavatott játszótér alatt egy különleges látványosság található: a
fokozottan védett mésztufa-barlang.
Értékét elsősorban az adja, hogy a közelben fakadó források által lerakott mésztufában (édes-
vízi mészkő) alakult ki. Eredeti állapotában a Tettye-forrás vize végigfolyt az üregeken, ma
már azonban a forrás foglalása és a patak vízrendezése miatt ez a vízfolyás megszűnt. Teljes
hossza meghaladja a 200 métert, ebbe azonban azt is bele kell számolni, hogy a viszonylag
puha kőzetben létrejött természetes üregeket később kitágították, összekötötték.
A barlang újra látogatható.
A látogató, akit egy "mesebeli sárkány" fogad, kipróbálhatja például a helytörténeti kukucská-
lót; megnézheti, milyenek voltak Pécs egyes részei a barlang kialakulásának korában; világító
táblák segítségével ízelítőt kap magyar és külföldi barlangokból; megismerkedhet jó néhány
kőzettel, és azzal, hogyan élt a modern ember (még néhány évtizeddel ezelőtt is) a barlangok-
ban.

A Tettyei Mésztufa-barlang egyedülálló geológiai képződmény, az üregrendszer a mintegy
tízezer éves, laza szerkezetű, vastag mésztufában alakult ki. A természetes járatokat az évszá-
zadok folyamán mesterségesen kibővítették, további folyosókat vájtak ki a hegy belsejében,
kisebbfajta labirintusrendszert létrehozva.

Érdekes épületek a Tettye környékén: A Tettye vendéglő mellett álló romantikus stílusú épü-
let színészszálló.
A mellette található panzió valamikor Reéh György villája volt.
(A jogot végzett, rendőrkapitányként és városi tanácsosként dolgozó népszerű pécsi polgár
örök érdeme, hogy az egykor elhanyagolt Tettye a város kedvelt pihenő- és szórakozó helyévé
vált. Kiemelkedő szerepe volt az 1907-es pécsi országos kiállítás és vásár megszervezésében,
emellett különféle társadalmi egyesületekben (köztük a Mecsek Egyesületben) fejtett ki hasz-
nos tevékenységet. Nevét a Tettyére vezető szerpentin, a Gyuri-út örökíti meg az utókor szá-
mára.)
Érdekes még a Havi-hegyi út elején álló, fadíszítéses ház, mely egykor vendéglő volt.



Havihegy
A Havihegy Pécs egyik városrésze a Mecsek-hegység déli
oldalán, a Tettyétől délkeletre. Innen nyílik az egyik leg-
szebb kilátás a Pécs városra.
Kellemes sétát tehetünk a Tettyéről a kápolna felé a 2010-
ben elkészült sétányon.
Hófehér mészkőszikla magasodik elénk, tetején Rétfalvi
Sándor: Feszület című alkotása, mely 1969-ben készült el,
1970-ben szentelték fel.
A 4,20 méteres kereszten 2,20 méteres korpusz függ.
„A fájdalomtól barázdált arc az üveges szemekkel döbbe-
netet áraszt. A törzs csontvázszerű mintázata a szinte nyi-
tott mellüreggel, a végsőkig elcsigázott, a kínzásokba bele-
rokkant test iszonyata elementáris erejű figyelmeztetésként
hasít belé tudatunkba.” (Romváry Ferenc)
A Havi-hegy nevét a dombon épített kápolnától nyerte.
A Pécs városát karéjozó erdős hegyvonulat keleti végén,
csupasz mészkősziklán háromszáz esztendeje áll őrt Havas
Boldogasszony fehér falú, piros tornyú kegykápolnája,
amely elválaszthatatlanul hozzátartozik a városképhez.

E kis templom előtörténete a Krisztus utáni IV. évszázadba nyúlik vissza.. A legenda úgy tart-
ja, hogy a 352-366 között uralkodó Szent Liberius pápának álmában maga a Szűzanya adta
tudtára, hol építsen számára méltó templomot Rómában. 366. augusztus 5-én reggel a Szent-
atya kinézve palotája ablakain, Róma hét halmának egyikén, az Esquilinuson fehéren tündök-
lő havat pillantott meg. Ezen a helyen építették fel Szűz Mária római főtemplomát. E bazilika
Santa Maria Maggiore néven vált közismertté a keresztény világban.
A legenda másik változata szerint egy idős házaspár kívánt templomot emelni Rómában a
Szent Szűz tiszteletére, s számukra is hóesés jelölte ki az építkezés színhelyét.
Kétszáz esztendővel e csodás nyári hóesés után, egy dühöngő pestisjárvány miatt a pápa kör-
menetet tartott Szűz Máriához esedezve. Látták, amint az Angyalvár tetején álló hatalmas
ércangyal kivont kardját lassan visszasüllyeszti a kardhüvelybe, jelezvén, hogy véget ért a
pestis dúlása. Mire visszatért a körmenet a bazilikába, a járvány megszűnt. Ezen csodás ese-
mény hatására Havas Boldogasszonynak járványelűző, betegségoszlató szerepet tulajdonítot-
tak szerte a keresztény világban.
Ezerháromszáz esztendővel a fenti római csoda után, a török hódoltság alól frissen felszaba-
dult Pécs városában is pestisjárvány tizedelte a lakosságot, amely a korabeli háborúk rettene-
tes kísérője volt. Az 1690-91. évi járvány idején a város istenfélő polgársága ünnepélyes fo-
gadalmat tett, hogy amennyiben a ragály elmúlik, úgy a város keleti részén magasodó fehér
mészkősziklákon - melyet a köznyelv Kakasdombnak nevezett - Havas Boldogasszony tiszte-
letére hálából kápolnát emelnek, magukat az ő oltalmába ajánlják, emlékezve a régi Rómában
egykoron történt csodás járványelűzésre.
A pécsi polgárok megtartva a veszedelem idején tett fogadalmukat, a Kakasdomb meredek
lejtőjén hátukon, vállukon, kezükben cipelték fel az építőanyagot a fehér sziklákra, mintha
azt a Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával. A parasztbarokk stílusú, fato-
ronnyal ellátott kápolna 1697-re készült el.
E kis szentegyház lelkipásztori szolgálatát a pécsi domonkos szerzetespapok végezték, akik
szombatonként szentmisét mondtak itt a járványos betegségek távoltartásáért. Az augusztus
ötödikei Havas Boldogasszony búcsún pedig magyarul, horvátul és németül prédikáltak az
összegyűlt zarándokoknak.( A búcsú a mai napig is élő hagyomány, horvát és német nyelvű
misék is vannak ilyenkor.)



A kápolna az 1780. évi tűzvész alkalmával megrongálódott, ezt követően építették át a ma
látható formájára. A fatorony helyett zömök kőtorony épült a nyugati oldalon, piros kupolá-
val.
Belépve a kegykápolnába, a szentély barokk főoltárán látható - üveglappal védett - olajfest-
mény a Havas Boldogasszonyt ábrázolja a karján ülő gyermek Jézussal, aki kapcsos könyvet,
a Szentírást tartja kezében. Mária tekintete komor, hiszen a pestissel néz szembe. Az oltárkép
a római Santa Maria Maggiore bazilika - Szent Lukács evangelistának tulajdonított - oltárkép-
ének hiteles másolata, melyet elkészülte után hozzáérintettek az eredeti kegyképhez. Ezt tanú-
sítja a festmény jobb alsó sarkában lévő, bíborszínű pecsét is. Az olajképet gróf Zichy Gyula
pécsi megyéspüspök adományozta századunk elején a kápolnának.
Az oltár jobb és bal oldalán Szent Rókus pestis ellen védő szent, és compostellai Szent Jakab,
a zarándokok védőszentjének XVIII. századi festett faszobra áll. Fölöttük egy-egy üvegezett
falitárlóban azok az ezüstözött fogadalmi tárgyak láthatók, melyeket az imameghallgatások
utáni gyógyulások örömére helyeztek el itt hálás elődeink. Az oltár mellett kétoldalt angyalfe-
jekkel díszített bronz gyertyatartók állnak, melyek a bécsi Damminger műhelyében készültek,
és a pécsi Székesegyház 1891. évi átépítése során kerültek ide. A modern vonalú, rézdomborí-
tással díszített szembemiséző oltár Rétfalvi Sándor szobrászművész alkotása az 1970-es
évekből. A jobb oldali mellékoltáron Szent Flórián látható tűzoltás közben, míg a bal oldali
mellékoltáron Szent Sebestyén mártíromságát ábrázoló festett faszobor áll.
A kegykápolna újabbkori ékessége a bal oldali mellékoltárnál lévő falfülkében álló Fatimai
Szent Szűz ébenfa-szobra, amelyet Cserháti József pécsi megyéspüspök hozott 1985. évben a
portugáliai kegyhelyen végzett zarándoklatáról. Mária díszes koronája a svájci Bázelből való,
melyet az 1993. évi búcsún Mayer Mihály püspök ünnepélyesen helyezett a szoborra.
A Havas Boldogasszony kultusz mellett 1985 óta a Fatimai Szűzanya tisztelet is kialakult a
Havihegyen. Búcsúja minden hónap 13-án van.
A kórus mellvédjén egy éneklő angyal rózsaszínű kerámia domborműve látható, amely a
szent zenét, a musica sacrát jelképezi.
A kegykápolna külső, délre néző falán szürke márványtábla hirdeti az alapítás 250. évforduló-
ját, melyet 1947-ben helyeztek el itt. Tőle néhány lépésre délre, kis kertben áll .
Bartalits Mihály szobrászművész 1878-
ban készített piétás kőkeresztje. A ká-
polnától északra, a csupasz mészkőszir-
ten látható Kiss György 1900-ban felállí-
tott, horganyból készült remekműve,
amely a kereszten függő Krisztust ábrá-
zolja.

(Havihegyi kegykápolna története Dr.
Bőgner Miklós írása alapján)



Székesegyház
A négytornyú dóm, azaz a basilica minor, melyet még István
király kezdett el építtetni. A dóm szentélye, altemploma, vala-
mint három hajója a 11. században épült. Az orgonakarzat a 13.
századból való, a tornyokat pedig a 11-12. században húzták
fel. A templomot többször is átépítették az idők folyamán, az
első nagy változtatásokat Pollack Mihály tervei szerint végez-
ték. A tornyokat ekkor egyformává alakították, így sajátos gó-
tikus stílust kapott az épület. Az utolsó nagyobb átalakítás An-
tal Károly munkáját dicséri. A dóm értékei közül meg kell em-
líteni a sárgaréz keresztelőkutakat, Lotz Károly falfestményeit
és a kápolnában látható Székely Bertalan képsorát.

Ókeresztény sírkamrák
Pécs világhírű nevezetességei, legrégebbi építészeti alkotásai a bibliai falfestményekkel díszí-
tett ókeresztény sírkamrák. A 3-4. századi sírkamrák 2000 novembere óta az UNESCO Vi-
lágörökség listáján szerepelnek.
Az ókori műemlékegyüttes a Bazilika, a püspöki palota és a Szent István tér környezetében
található
Péter Pál sírkamra (1. számú sírkamra)
A bejárattal szemközti falon látható Péter és Pál apostolokról kapta a nevét.
A képen az apostolok a Jézus jelenlétét szimbolizáló Krisztus-monogramra
mutatnak rá. Az oldalfalakon Ádám és Éva, Noé, a háromkirályok, Jónás,
Szűz Mária és a gyermek Jézus története elevenedik meg.
Korsós sírkamra. (2. számú sírkamra)
A kamra északi falába süllyesztett kis fülke kancsó és pohár ábrázolása nagy
valószínűséggel az oltáriszentséget szimbolizálja. A sírfalak gazdag geomet-
rikus és növényi díszítése a Paradicsomkertet

Cella Septichora építménye és ókeresztény temetője
A sopianaei feltárt temetők között az egyik legismertebb a Pécs belvárosának Káptalan utcá-
jában megtalált Cella Septichora és a közelében meglelt VIII. és IX. számozású festetlen sír-
kamrák.
A Cella Septichora Pannónia egyik legjelentősebb vallási építménye, késő római ókeresztény
temetője, amely sajnálatos módon még a mai napig sincs teljesen feltárva. Ez az ásatási ered-
ménytelenség az előnytelen elhelyezkedése miatt alakult így, hiszen egy része 6 méter mélyen
a Káptalan utca alatt a másik része, pedig a plébánia épülete alatt húzódik meg.
Ókeresztény temetőkápolna – mely az Apáca utcában található – belső terében a padlószint alól
négy sír került elő. Ez a temetőkápolna annyiban különbözik a többi sopianaei temetőtől,
hogy itt nem sírkamrákba, hanem sírokba temetkeztek a város keresztény lakosai.
Ókeresztény mauzóleum — Szent István tér
A mauzóleum 1975-ben a volt vízlépcső helyén került elő, amikor a pécsiek által kedvelt, de
műszakilag elavult nevezetességet lebontották. Szerencsére az előkerült ókeresztény sírkápol-
na kárpótolta a vízlépcső szerelmeseit... Az 1975–76-ban történt feltárást rekonstrukció és a
falfestmények restaurálása követte, amelynek eredményeként ma látogatható ez a Kr. u. 4.
század végén épült egyszerű, egyhajós, keletre tájolt kis ókeresztény épület. A templomként
funkcionáló felépítmény alatt sírkamrát rejt a föld, amelynek falait körös-körül falfestmények
díszítik. A keleti és az északi falakat díszítette falfestményekkel a korabeli festő. Az oroszlá-
nok vermébe vetett Dániel próféta és Ádám és Éva paradicsomkerti jelenete elevenednek meg
a falakon. A déli oldalon nincsenek festmények, mert ott faragott, harmadik századi fehér
márvány szarkofág uralja a teret. Az épületet már a római korban is átépítették, bõvítették,
alkalmassá tették újabb temetkezések befogadására. A feltárás során elõkerült leletanyag arra
is következtetni enged, hogy a mauzóleum a népvándorlás korában is használatban volt.



Barbakán
Pécsett a Székesegyháztól egy rövid sétával jutha-
tunk el a Barbakánhoz, amely a város egyik igen
jelentős történelmi nevezetessége, hiszen hazánk-
ban csupán ez az egyetlen fennmaradt kapuerőd.
A Barbakán egészen pontosan definiálva a hajdani
püspökvár falrendszerének egy előretolt kapuerőd-
je más szóval bástyája, amely alapja kör alakú. Ez
a bástya felvonóhíddal, hátsó kapuval, lőrésekkel,
gyilokjáróval volt felszerelve és az egészet egy
vizesárok vette körül. A pécsi Barbakán megépíté-
sét még Kinizsi Pál rendelte el 1498-ban, hogy a
vár védelmét a törökök ellen megerősítse. A pécsi
püspökvár délnyugati irányú bástyájának a tornya,
abból a célból épült fel, hogy a kaput ostromló
ellenséges csapatot a várvédők oldalról támadhas-
sák, hiszen ebből a szögből lehet az ellenséget a
leghosszabb ideig célba venni.

A törökök hiába is harcoltak a várért, maguktól nem tudták volna elfoglalni, csakis azért tehet-
ték rá a mancsukat, mert az akkori püspöknek nem volt elég támogatása a haderőben így ön-
ként feladta a várat. A gótikus stílusú kaputorony az évszázadok során elveszítette a harci fon-
tosságát, így szépen megette az idő vasfoga, azonban 1967-ben a vár maradványainak feltárása
során a fennmaradt benőtt és beépített részeket rendbe hozták, így láthatóak ma is a várfal bi-
zonyos részletei, a várárok és a körbástya.
Érdemes felsétálni az egyébként nem túl magas Barbakán tetejére, elkalandozni egy kicsit a
történelmünkben, elképzelni a csatát a törökkel, majd gyönyörködni a jelenlegi szép pécsi pa-
norámában.

A Citrom utcai városfal a legdélibb épen maradt városfal
maradványa. A ráépült, majd későbbiekben lebontott
lakóházak helyén kelet-nyugati irányban húzódik. Itt a
valamikori gyilokjáró részletével és egy várfal bástyával
ismerkedhetnek meg a látogatók, melyekre lépcső vezet.
Így majd 10 méteres magasságból gyönyörködhetünk a
belváros magasabb tornyai és háztetői által alkotott pa-
norámában. Ugyancsak jó rátekintést biztosít az alattunk
elterülő térre, mely a "Graz tér" elnevezést viseli.

Citrom utcai városfal

TV-torony
Misina tetőn áll a 176 méter magas TV torony. Körkilátó-
jából messze elláthatunk szép időben. Déli irányban a vá-
rost, illetve a Baranyai dombságot, messzebb a Villányi
hegységet csodálhatjuk meg. Keleti irányban a Zengő,
nyugatra a Tubes, északra a Mecsek magasodik.
Az éttermi szint kis tárlatán a Mecseki dinoszaurusz (a
Komloszaurusz) életnagyságú szobra és megkövesedett
lábnyoma, a hegység kőzetei, megkövült növények, bá-
nyászattörténeti emlékek és a Mecsek terepasztala is várja
a látogatókat



Pécsi Nemzeti Színház
Pécsett az 1800-as évek közepén csaknem minden nemzetiség megtalálható volt. Magyarok,
németek, bosnyákok, szerbek, horvátok, osztrákok, csehek, morvák, olaszok éltek itt együtt
békében, egyetértésben. Az évszázados együttlét alatt keveréknyelvet alakítottak ki, s ebbe a
Bábelbe csöppentek a színészek, akik az irodalmi nyelvet hozták magukkal, a tiszta németet és
a magyart.
Ekkortól vált rendszeressé a szinielőadások tartása itt a Mecsekalján. A pécsi színjátszás a
magyar szinházi kultúra egyik jelentős vidéki centrumává vált. A város nagyobb tánctermeiben,
előkelő polgárházaiban, fogadókban, kávéházakban nyújtottak fellépési lehetőséget a
komédiásoknak. Ismert játszóhely volt pl. az "Elefántos Ház", de a tettyei kisszínpadon is
megfordulta a nagy népszerűségnek örvendő, vándor színtársulatok.
A város lakossága nagyon szeretett volna egy kőszínházat, állandó társulattal, vágytak egy
rendszeres művészi élményt nyújtó teátrum után, mely lehetőséget nyújthat baráti társaságok
találkozására is.
Pécs város közgyűlése felállított egy Színügyi Bizottságot, melynek feladata a színház építési
telkének kijelölése volt, s választásuk a jelenlegi Színház térre esett, ahol abban az időben
katonai csapatkórház állt.
Ebben az időszakban kb. 1840-től épültek fel a város fontos intézményei, hivatalai, köz- és
magáncélú lakóépületei, s Pécs mai arculatát zömében az akkor zajló építkezések
következtében nyerte el. A Színügyi Bizottság elnökének az akkori polgármestert, Aidinger
Jánost választották, aki megszavaztatta a megyei pótadó kivetését a színház költségeinek
fedezésére. 1890 májusában a bizottság országos tervpályázatot hirdetett. A pályázatot a
világhírű Lang Adolf és Steinhardt Antal tervezőpáros nyerte meg, akik a híres Felmer-Helmer
építészpárossal a közgyűlés által megszavazott 10.000,- Ft-tal neki is kezdtek az építkezésnek.

Az épületen helyet kapott a kor kiemelkedő "színházi
emberének" tartott Csiky Gergely, Szigligeti Ede,
Kisfaludy Károly és Erkel Ferenc szobra, s a kupolán
látható Géniusz szobrot Kiss György szobrászművész
a Zsolnay Porcelángyár alkotógárdájával keltette élet-
re.
A színház megnyitójára 1895. október 5.-én került
sor, fényes keretek között, az akkori Pécsi Napló ün-
nepi különkiadással köszöntötte a fantasztikus ese-
ményt, a lakosság ujjongott. A társulat e jeles alka-
lomból Erkel Ferenc Bánk bán című előadását vitte
színre, mellyel kirobbanó sikert aratott. Az életveszé-
lyessé vált Pécsi Nemzeti Színház 1986. június 5.-én
zárta be kapuit. Az épület egészét érintő felújítás 1991
júniusáig tartott. Ennek során az épület teljesen meg-
újult. A több szín megjelenítésére kiválóan alkalmas
forgószínpad, a színdaraboknál a művészi hatás foko-
zására is alkalmazható 4 részben süllyedő zenekari
árok, azonkívül az új fény-, hang- és videorendszer, s
a klimatizált nézőtér már mind-mind a modern kor és
természetesen a nézők igényeit hivatott estéről estére
szolgálni



Zsinagóga
A Kossuth téren érdekes látnivalót jelenthet a több, mint 1000 főt befogadó zsinagóga.
1865-ben, Gerstner és Frey módosított terve alapján épült a 23,36*32,35 méteres
alapterületen. A főhomlokzat három részre tagozódik, a földszinten három lépcső vezet a
bejáratig. A középrész félköríves záródása a tetőgerinc fölé nyúlik, nagy felületének közepére
órát helyeztek, körülötte félkörívben héber szöveggel: "Mert házam, az imádság házának
neveztessék minden nép számára." A jelzett betűkből kiolvasható az építés évszáma:
628=1868. Az oldalrizalitok sarkain 3-3 hagymakupola formájú dísz, a homlokzati ív tetején
kettős, az oldalhomlokzaton 5-5 nagyméretű ablak látható. A templom falán az I.
világháborús hősök emléktáblája.

A hatalmas épületbe lépve megtekinthetjük a zsinagóga csodálatos orgonáját, a világhírű
Angster cég első műremekét.

Gázi Kászim-dzsámi
Pécs jellegzetes főterének közepén, a Széchenyi téren áll, az ország legnagyobb török korabeli
építménye. Az egykori dzsámi jelenlegi belvárosi templom, melynek zöld kupolája nagyban
meghatározza a városképet.

Hazánk az 1500-as években 143 évig állt a törökök megszállása alatt. A Pécsett tanyázó törö-
kök ez idő alatt keleties arculatúvá változtatták át a várost. A ma is a török formájában látható
Gázi Kászim pasa dzsámija helyén hajdan egy a 13. században épült gótikus templom állt,
amely Szent Bertalan apostol tiszteletére lett szentelve. A törökök azonban a mi templomun-
kat lerombolták, és annak köveiből Gázi Kászim pasa parancsára építették meg a saját dzsá-
mijukat. Miután a népünk felszabadult a törökök hódoltsága alól, a templom is újból a katoli-
kus egyházé lett.
Az építményt több ízben is átalakították, de a mai napig őrzi az iszlám építészet formáit. A
minaretje azonban már a múlté, mert egy villámcsapás után úgy megrongálódott, hogy 1766-
ban le kellett bontani. 1933-ban félkörívesen bővítették ki a dzsámi belsőterét, így majdnem
kétszerese lett a korábban is nagyméretű dzsáminak. A pécsi dzsámi hazánkban a legnagyobb
méretű törökkorból fennmaradt építészeti emlék. A néhai iszlám templom belsőterében a szép
falfestményeket Gebauer Ernő pécsi festőművész készítette. A szamárhátíves kaptármintázatú
ablakokon keresztül kellemes zöldes-sárgás fényekben játszó megvilágítást kap a templom
belseje. Ma is megcsodálható a szépen díszített Mekka irányába tájolt imafülkéje, azaz a
mihrab, amely a török időkben nem egészen így nézett ki, de a lényeg, hogy szép. A falak
egyes részein még megkopottan ugyan, de rábukkanhatunk a Korán írásaira is. Felfedezhe-
tünk a sekrestyék szomszédságában két mosómedencét is, amelyek az egykori Gázi Kászim
pasa fürdőjében voltak használatban, ma sem haszontalan állnak a dzsámiban, hiszen a szen-
teltvíznek biztosítanak megfelelő helyet. A török dzsámiból hát így lett a pécsi Belvárosi plé-
bániatemplom.



Jakováli Hasszán dzsámi
A Jakováli Hasszán dzsámi Magyarország legépebben fennmaradt
dzsámija. Kupolás imaterme és minaretje hűen idézi az oszmán időket.
Építtetője, Jakováli Hasszán, Diakóvárról (ma ðakovo, Horvátország)
származott. 1633-tól viselte a kanizsai pasa tisztségét, de szívesebben
töltötte idejét Pécsett, mint tartománya fővárosában. A dzsámi mellé
medreszét (muszlim főiskola) építtetett, a dzsámihoz tartozó kolostort
mevlevi szerzetesek lakták. Munkájuk nyomán Pécs a misztikus költé-
szet, a perzsa műveltség, a klasszikus oszmán zenei képzés egyik hó-
doltsági központjává vált.
A hódoltságot követően a dzsámit az 1714-ben épített kórház kápolná-
jává alakították. A török kupola és a félhold helyére hagymakupola és
kereszt került. Az épület 1951 óta védett műemlék. Eltávolították az
átépítések nyomait, rekonstruálták az ablakokat és a kupolát. A dzsámi
belsejét Törökországból küldött bútorokkal, szőnyegekkel rendezték be.

A dzsámi ma múzeumként, valamint 1989 óta muszlim imahelyként működik. A muszlim közös-
ség tagjainak létszáma változó: volt, hogy az ezret is elérte, ma körülbelül 175-en vannak. A bal-
káni háború idején a boszniai menekülteket is támogatták. Ma a hívők mintegy fele magyar
származású, a többiek külföldiek.

Idrisz Baba türbéje
A Rókusdombon, a gyermekkórház kertjében, festői környezetben áll Idrisz baba síremléke.
Az egymásnak ellentmondó korabeli források szerint Idrisz baba orvos volt, vagy pedig jö-
vendőmondó. Egy biztos: a XVI. század második felében élt, Pécsen. Valószínűleg a hódítók-
kal vagy az első betelepülőkkel jött hazánkba. A város lakói halála után szentként tisztelték az
életében híres orvost és rendszeresen elzarándokoltak sírjához. A török hódoltság után a türbe
épülete a jezsuiták birtokába került. 1693-ban kápolnává alakították és a pestis ellen oltalmazó
Szent Rókusról nevezték el. A pestisjárvány elmúltával a katonaság kezébe került, ők lőpor-
raktárnak használták még a XIX. században is. Helyreállítása 1913-ban történt. A türbe szür-
kés színű terméskőből épült, nyolcszögletű alaprajzú, kupolával fedett épület. Oldalfalaiban a
szamárhátíves ablakok fölött kör alakú felülvilágítók vannak. Ajtónyílását csúcsíves záródású
gótikus kőkeret szegélyezi, mely a jelenleg fülkeszerűen elfalazott eredeti bejárattól jobbra
helyezkedik el. A kupola fedését ólomborítással vagy cseréppel oldották meg a török időkben,
ezt mára felváltotta az időjárás viszontagságainak jobban ellenálló zsindelyfedés. Az épület
homlokzata eredeti, vakolatlan kőarchitektúrájával a hazai török építészet egyik becses alko-
tása.
A sírkápolna mellett egy török kutat, az úgynevezett Kerlejelánt láthatjuk.

Memi pasa fürdője
A Memi pasa egykori fürdőjének maradványai a ferencesek temploma mellett található - ma a
fürdő részleges rekonstrukciója látható, többek között a feltárt és járdaszintig meglévő falak.
Mivel a hódoltság korában a ferences kolostort a törökök Memi pasa dzsámijának alakítottak
át, és mellé fürdőt építettek, így az első keresztény templom és a török fürdő feltárt maradvá-
nyai szorosan összefüggnek.
A nagyméretű falmaradványok között ma is látható a fürdő előcsarnokának csorgókútja, fel-
ismerhető, hogy a falak mellett ülőpadok voltak. Ezután következett a tepidárium, ahol fara-
gott díszítésű falikút és mosdómedence, ülő- és pihenőpad várta a fürdőzőket. A harmadik,
nagyobb helyiségben szintén pihenőpadok voltak. A bejárat közelében volt a nyolcszögű köl-
dökkő, amelyen a fürdővendégeket masszírozták.



Múzeumok

Egyszeri 1500Ft-os családi jeggyel megtekinthető múzeumok:

Néprajzi Múzeum - Rákóczi út 15.

A Baranyában élő magyarok, németek, horvátok (sokacok, bosnyákok), szerb szórványok és
cigányok XVIII-XIX. századi sajátos paraszti, kézműves tárgyi világa látható itt.
A kiállításon térképek és fényképek segítségével a nemzetiségi települések elhelyezkedése és
a népi építészet jellegzetességei is megismerhetők. Láthatók művészi igényű pásztormunkák
(csont- és fafaragások) és bútorok (szökrönyök - amelyek Szlavóniában és a Dráva mentén
megőrizték a római kori kőszarkofágok formáját -, festett ládák, tékák, padok, gondolkodó-
székek, ágyak).
Külön termet kaptak a szőttesek és hímzések jellegzetes darabjai; a len és pamut árnyalataival
csíkozott sima- és bodorvásznak (abroszok, ágyra és padra valók, ünnepi öltözetek alapanya-
gai), a változatos gyapjúszőttesek és a különleges hímzésű főkötők, fejkendők, a sokszínű
viseletek. Megidézik a változatos fazekas- és kerámiakultúrát, és a népszokások (mohácsi
busójárás, pécsváradi leányvásár), illetve a vallásos népélet tárgyi emlékeit is.
A múzeumban őrzik az ország második legnagyobb textilgyűjteményét, és számottevő, több
mint 50 ezer felvételből álló fotógyűjteménye és adattára van.

Régészeti Múzeum - Széchenyi tér 12.

A Baranya megye régészetét bemutató régészeti kiállítás a város főterét északon lezáró kö-
zépkori alapokra épült barokk palotában kapott helyet. Kronológiai sorrendben láthatók a te-
rület legfontosabb leletei az őskortól a honfoglalásig. Kiemelkedő emlékek: a kőkori
zengővárkonyi madonna, a zóki madár alakú edény a bronzkorból, a jakabhegyi halomsírok
leletei és Marcus Aurelius bronz fejszobra.

Zsolnay Múzeum - Káptalan utca 2.(Ingyenes)
A múzeum a porcelángyár jellegzetes korszakait, művészi készítményeit mutatja be, de meg-
csodálhatjuk az 1878-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyert dísztárgyakat és az alapító,
Zsolnay Vilmos emlékszobáját is. A művészeti értékeken túl természeti értékekben is gazdag
a múzeum, a ház kertjében álló tiszafák ugyanis védettek.

Vasarely Múzeum - Káptalan utca 3.

A múzeum különlegessége, hogy ebben az épületben született Vásárhelyi Győző, azaz Victor
Vasarely, az op-art, vagyis az absztrakt geometria világhírű atyja. A művész több elismert
alkotását tekinthetik meg eredetiben a nézők.

FIGYELEM!!! A kedvezmények pénteken és vasárnap is igénybe vehetőek!



Csontváry Múzeum - Janus Pannonius utca 11.

A századfordulón emelt neoreneszánsz épületben 1973-ban nyílt meg a magyar festészet magá-
nyos óriásának, Csontváry Kosztka Tivadarnak (1853-1919) a kiállítása. Életművének pályája
mintegy másfél évtizedbe fogható be, alkotásainak száma alig haladja meg a százat, mégis az
eredetileg gyógyszerész alkotó a modern festészet egyik legjelentősebb képviselője. Itt található
legismertebb műve, a Magányos cédrus is.

Modern Magyar Képtár - Káptalan u. 4.

A képtár a magyar képzőművészet egyik leggazdagabb hazai gyűjteménye. A látogató a magyar
képzőművészet legjobbjainak alkotásaival találkozhat itt: azokkal, akik iskolákat alapítottak,
csoportokba tömörültek és azokkal is, akik magányos óriásként sajátos, egyéni stílust teremtet-
tek.

Várostörténeti Múzeum - Felsőmalom u. 9.

A város újkori történetét bemutató állandó kiállítás - a Pécs iparára a középkortól oly jellemző
bőrfeldolgozás egyik hajdani, 18-19. századi helyszínén - a Felsőmalom u. 9. szám alatti ún.
Tímár-házban, egy egyemeletes, szárítópadlásos tímár manufaktúra épületében látható. E nagy-
szabású tárlat számos dokumentum, fotó, műtárgy, térkép és makett segítségével mutatja be a
város gazdag történelmének jellemző mozzanatait, a 143 évig tartó török uralom alóli felszaba-
dulástól (1686) a második világháborúig, illetve az ezt követő koalíciós időszakig (1948).

Kedvezményesen megtekinthető múzeumok: (Előzetes jelentkezés alapján)

Cella Septichora – (Szent István tér) – Látogató Központban a sírkamrák összenyitásával

földalatti régészeti lelőhelyen csodálható meg a Korsós sírkamra, a Péter-Pál sírkamra, a Nyolc-
szögű sírkápolna, a III., IV., XIX. és XX. számú sírkamrák. (Részletesebben a Látnivalók közt!)
400Ft/ fő, vagy 1000Ft-os családi jegy váltható! (Az 1500Ft-os családi jegy
nem érvényes!)

Tettyei mésztufa-barlang - Tettye tér

A Pécsett található Tettyei Mésztufa-barlang egyedülálló geológiai képződmény. Az üregrend-
szer a mintegy tízezer éves, laza szerkezetű, vastag mésztufában alakult ki. A járatokat az év-
századok folyamán mesterségesen kibővítették, további folyosókat vájtak ki a hegy belsejében,
kisebbfajta labirintusrendszert létrehozva. Egykor ezek a föld alatti üregek lakóhelyként is
funkcionáltak. Az 1900-as évek elején igazi turista-attrakció volt az akkor "pokol kapujaként"
emlegetett Tettye-barlang, belsejében egy félelmetes sárkánnyal. Ez a misztikus, föld alatti
üregrendszer mostantól interaktív kiállítással várja a látogatókat!
2500 Ft/család, ill. 500 Ft/fő (Az 1500Ft-os családi jegy nem érvényes!)

Természettudományi múzeum - Szabadság u. 2.

A Természettudományi Osztály 100 éve alapított gyűjteményei közül jelenleg is gyarapodó,
élő gyűjtemények a herbárium, a puhatestű és több rovarcsoport gyűjteménye, melyek a hazai
tájkutatások során az osztály munkatársai és vendégkutatók gyűjtéseivel gyarapodnak. Az
osztály új időszaki kiállításokkal várja látogatóit.



Ingyenesen megtekinthető múzeumok:

Székesegyház - Szent István tér 14.

A mai hatalmas 70 méter hosszúságú és 22 méter szélességű templom belsőterébe lépve egy diadalív
révén megosztott teret láthatunk. A szentélyben az Ószövetség jeleneteit ábrázolják a falfestmények,
míg a hajó ezt kísérő részében az Újszövetség főbb mozzanatait láthatjuk. A templom mellékhajóinak a
freskói Szent Péter és Pál apostol életéből mutatnak részleteket. A mennyezet szemet gyönyörködtető
4x4 méteres 13 részből álló kazettasora Keresztelő Szent Jánost és a 12 apostolt ábrázolja, majd a többi
kazetta a keresztény vallás mind az 54 szentjét megmutatja.

Nincs kedvezmény a következő múzeumokra:
(a teljesség igénye nélkül)

Mecseki Bányászati Kiállítások
A Mecsek-hegység feketekőszén és uránérc bányászatának bemutatását szolgáló Mecseki Bányásza-
ti Múzeumot 1977-ben alapították. Az intézmény Pécsen a szénbányászat kettő kiállítását (Földalatti
Bányászati Kiállítás, Pécs, Káptalan u. 3. és Bányászattörténeti Kiállítás és Könyvtár, Pécs, József
Attila u. 5.) és Kővágószőlősön az Uránércbányászati Kiállítását (Kővágószőlős, Rákóczi u. 54.)
üzemelteti. A három gyűjteményi kiállítóhely anyaga szorosan kapcsolódik egymáshoz, így egyide-
jű megtekintésük nyújt átfogó képet a mecseki bányászatról. Pécs belvárosában, a város szívében
elérhető "bánya", a Földalatti Bányászati Kiállítás bányavágatainak (~400 méter) végigjárása, az
ásvány- és kőzetgyűjtemény, a bányagépek és a bányászati munkahelyek valóságos "bányajárási
élményt" nyújt. A Bányászattörténeti Kiállítás megismerteti a látogatót a 250 éves szénbányászat
történetével és felvillantja az 50 éves uránércbányászat történéseit is. Kővágószőlősön, a faluköz-
pont volt iskolaépületében az Uránércbányászati Kiállításban kaphat a látogató átfogó áttekintést a
magyarországi uránércbányászatról.

Dóm múzeum - Káptalan u. 8.

A modern stílusú épület állandó kiállításán a Dóm középkori kőmaradványait lehet megtekinteni.
A pécsi Székesegyház már a 11. században a Pécsi Püspökség főtemploma volt, ez a templom azonban
1064-ben tűzvész áldozatául esett és az ezt követő felújítások után kapott román és gótikus stílusje-
gyeket. A Székesegyház a 19. század elején egy újabb felújítás után neogót stílusúvá vált. A 19. szá-
zad végére időszerű volt egy újabb felújítás, aminek következtében értékes maradványok kerültek a
felszínre. Ekkor kerültek elő az altemplomi lejárók részei, az angyal és apostol szobrok valamint a
Szent Kereszt oltár maradványai.
A Dómmúzeum kiállításán megtekinthetjük a hajdani templom főbejáratát és a népoltárát is. A Múze-
um kőtára ezernél is több Árpád-kori kőfaragványt számlál, melyek egy nagyon gazdag művészeti
világról tanúskodnak.

Zsolnay Múzeum - Káptalan utca 2.

A múzeum a porcelángyár jellegzetes korszakait, művészi készítménye-
it mutatja be, de megcsodálhatjuk az 1878-as párizsi világkiállításon
aranyérmet nyert dísztárgyakat és az alapító, Zsolnay Vilmos emlék-
szobáját is. A művészeti értékeken túl természeti értékekben is gazdag a
múzeum, a ház kertjében álló tiszafák ugyanis védettek.

Pintér kert arborétum - Tettye tér 9.

Az arborétum Pintér János nyugalmazott pécsi banktisztviselőről kapta nevét, aki az 1920-as években
kezdte el itt a növények telepítését. Halála után a kert nagy részét visszahódították a természetes erdő-
társulások, növelve ezzel az arborétum fajgazdagságát. Így napjainkban az eredeti társulások és a dísz-
fajok érdekes elegye alkotja a kert növényzetét. A szépen gondozott kertben számos védett növényfaj is
előfordul, többek között csodabogyók, farkasboroszlán, sőt itt megcsodálhatjuk pl. a fokozottan védett
bánáti bazsarózsát is.
600 Ft/család (Az 1500Ft-os családi jegy nem érvényes!)



Hasznos információk: 
 
Kérjük, aki teheti vonattal vagy busszal utazzon!  
 
A különvonattal érkezőket várjuk az állomáson, segítünk megtalálni a 33-as helyi busz 
járatokat és minden résztvevő kap 2 db buszjegyet. 
 
A különbuszokkal érkező csoportok a Tettye téren szállhatnak ki, a buszok itt csak a 
kiszállás idejére állhatnak meg, számukra napközben az állomás mellett ingyesen 
biztosítunk bérelt parkolóhelyet: 
 
A személyautóval érkezőknek fontos figyelmeztetés: a Tettye tér környékén a résztvevő 
tánccsoportok, zenekarok, lovasbemutató és veteránautók miatt nem lesz szabad 
parkolóhely! A Tettye városrész szűk utcáiban pedig szinte reménytelen parkolóhelyet 
találni, ezért az Alsó Havi utcában és a vasútállomás mellett lesz két bérelt NOE-
parkoló, amit a karszalaggal ingyenesen lehet igénybe venni. Mindkét parkolóból a 33-
as busszal fölmenni a Tettyére és mindkét parkolóban az autóból kiszálló családok 
kapnak fejenként 2 db buszjegyet. 
 
Térképvázlatok, fényképes útvonalleírások a vonattal, busszal és szgk-val érkezőknek a 
rendezvény honlapján a "Megközelítés" címszó alatt! 
 
Honlapcím:     www.noepecs.hu  
 
Regisztráció helye: A Tettye buszmegálló mögött felállított sátorban 
 
Telefonszáma: Várdainé Kriszti 70/332-3514, Székely Kamilla 70/6351813 
 
Ebéd helyszíne: Tettye irodaház, Dr. Majorossy I.u. 36. 
 
Csomagmegorzés: Tettye irodaház, Dr. Majorossy I.u. 36. 
 
Babaszoba: Tettye irodaház, Dr. Majorossy I.u. 36. 
 
Lovasbemutató helyszíne: Kutyafuttató 
 
Ijászat helyszíne: Kutyafuttató 
 
Orvosi ügyelet a Tettyén: Egészségügyi sátor áll a résztvevok rendelkezésére. Rosszullét 
esetén hívható: Dr. Varga Éva 20/203-2866 
 
Orvosi ügyelet a városban: Sürgosségi ambulancia: PTE 400 ágyas klinika, 
Ifjúság útja 13.  Tel: 72/536-136 
 
Gyermek ügyelet: PTE Gyermekklinika, József A. u.7.   Tel: 72/535-900 
Véradás : Tettye irodaház, Dr. Majorossy I.u. 36. 
 
 



 
 
 
 


