Pécsre látogató klubok (csoportok) részére!
(Program tervezéshez!)

Önvallomás Pécsről – az én városomról

A városnak különleges hangulata van! Különösen, hogy ma már Pécs a Kultúra Városa. Ami
erről először eszünkbe jut: turizmus, turisták, programok, pezsgés, feladatok, útfelbontások –
vagyis nyüzsgő élet. De azt gondolom, mégsem ezek a legfontosabbak, a leglényegesebbek,
hanem az, hogy mit jelent nekem, nekünk, itt élőknek Pécs – a Kultúra Városa cím nélkül. Mert
nem csupán ez a cím teszi azzá, ami.
Én nagyon szeretem Pécset! Szeretek felnézni a házamtól a Mecsek lankáira, nézni a ködbe
burkolódzó, vagy napfényben fürdő ikont, a TV Tornyot, végigmenni a Széchenyi téren – akkor
is, ha már nem olyan, mint régen – a felújítás előtt. Szeretem észrevenni, hogy a dzsámi
kupolájának mindig más az árnyalata – évszaktól és napszaktól függően. Szeretem a
szökőkutakban ugráló gyerekeket, és a harangokat hallani, nap mint nap. Vannak híres
sportolóink, van világörökségi emlékünk, négytornyú székesegyházunk, egyetemünk.
Mindenki tudja talán, kik voltak hírességeink: Jannus Pannonius, Angster József, Zsolnay
Vilmos, és mit hagytak örökségül szeretett városunkra. Pannon Filharmonikusok, Pécsi
Szinház, Pécsi Balett, Csontváry, Zsolnay és Vasarely Múzeum. Kodály Központ, POSZT.
Barbakán és a szerelmesek lakatjai – mind hozzátartozik Pécshez. És a felsorolást lehetne
folytatni.
Pécsnek történelme van. Kétezer éves város, megtámogatva nagyon sok híres szülöttel. De én
ennél sokkal jobban szeretem benne, hogy van egy különleges és sajátos hangulata. Egy
hangulat, ami csak ezé a városé. Azt szoktuk mondani, hogy „Pécs a mediterrán hangulatok
városa”. Egy hangulat, ami mindennap mosolyt csal az arcokra. Mert tudom, valahogy Te is
ide tartozol. És talán ezt érzik az ide látogató turisták is.
Pécs szerintem a hangulatával láncolja magához az embereket. Kívánom, hogy minden ide
látogató érezze jól magát, szerezzen igen sok és kellemes élményt – és soha ne felejtse el, zárja
szívébe ezt a gyönyörű várost. Az én városomat, Pécset.
I r á n y P é c s!
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