Az ezerarcú Pécs
Pécs Magyarország ötödik legnagyobb települése.
A 2. század elején a rómaiak alapították a várost Sopianae néven,
de már ennél jóval korábban, az őskorban is lakott volt.
A 4. századra római tartományi székhellyé és a kereszténység egyik
központjává vált. Ekkor keletkeztek az első keresztény temetők, pont
azon a helyen, ahol ma a székesegyház áll.
Az ebből a korból származó ókeresztény sírkamrákat az UNESCO 2000 decemberében a világörökségi listára is felvette.
A város püspökségét 1009-ben Szent István király alapította. Számomra Pécs történetének ez a szakasza a legérdekesebb.
A székesegyház Orseolo Péter idején épült, s végül az uralkodó temetkezési helye is lett.
1064-ben Salamon király itt ünnepelte a húsvétot, miután kibékült unokatestvérével, a későbbi I. Géza királlyal.
A rákövetkező napon a székesegyház leégett, és csak ezután épült a ma is létező székesegyház.
A templom több évszázad stílusjegyeit hordozza magán. Nagy tornyai miatt könnyen észrevehető. Odafelé menet átlátszó
üvegpadló vezet minket a székesegyház elé. Tornyaiból csodálatos kilátás nyílik a városra.
Az ország első egyetemét 1367-ben Nagy Lajos király hozta itt létre, alkancellárja, Vilmos pécsi püspök tanácsára.
A középkori Pécset Janus Pannonius tette az ország kulturális, művészeti életének egyik központjává.
Kedves tartózkodási helye volt a város Mátyás királynak, de fia, Corvin János is járt itt, sőt még országgyűlést is tartottak.
A mohácsi vész után a várost a törökök hamuvá égették, de a 150 éves
török uralom korából is gazdag (talán az egész országban a leggazdagabb)
építészeti emlékek maradtak fent: pl. Gázi Kászim pasa dzsámija a város
főterén, Memi pasa fürdője vagy Idrisz Baba türbéje .
1780-ban Pécs szabad királyi városi rangot kapott Mária Terézia
királynőtől, melynek hatására erőteljes gazdasági fejlődés indult el. Ezután
gyorsult fel a híres Zsolnay-kerámia gyártása is.
2010-ben az Európa kulturális fővárosa megtisztelő címet is elnyerte. Bár
én akkor még csak 6 éves voltam, kíváncsian figyeltem a sok, érdekesnélérdekesebb fesztivált.
Nagy nevezetességnek tartom még a városban a Pécsi Nemzeti Színházat. 1895. október 5-én nyitotta meg kapuit a ,,Bánk
bán” című darabbal. Egy gyönyörű kis utca vezet a színházhoz, ami előtt egy szép kis szökőkút áll. Rengeteg szuper
előadást tartanak itt, mint például ,,A padlás’’ című musicalt, ami az én kedvencem.
Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen pezsgő, színes,
mozgalmas város szomszédságában élhetek. Remélem,
néhány év múlva itt is fogok majd továbbtanulni.
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