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TÉNYEK
2015. május 26-án a pogányi Faluházban egy ünnepélyes projektzáró rendezvény keretében befejeződik
a LEADER Térségek közötti együttműködés végrehajtására benyújtott, „Együtt, úton, egymáshoz”
megnevezésű pályázati projekt, amelyben négy szervezet egymással partnerségben valósított meg olyan
fejlesztéseket, amelyek közös eredője és célja a Baranya megyét átszelő észak-déli gyalogos zarándokút
(Mária Út, Magyar Zarándokút) szolgáltatásainak fejlesztése volt.
A projekt négy önálló elemből tevődött össze, melyek mindegyike egy-egy – egymással partnerségben
működő - pályázóhoz köthető.
A partnerek és a finanszírozott projektelemek az alábbiak voltak:
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma (7621 Pécs, Széchenyi tér 11.)
A projekt tárgya: az átai mezei iskola átalakítása és bővítése
Máriagyűdi Római Katolikus Plébánia (7800 Siklós, Vujicsics Tihamér u. 66.)
A projekt tárgya: a plébánia kommunikációs rendszerének, audiovizuális adottságainak fejlesztése, a
Pécs-Máriagyűd gyalogos zarándokút kommunikációs támogatása (kiadvány készítésével és
tájékoztató táblák kihelyezésével)
Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület (7811 Túrony, Kossuth u. 8.)
A projekt tárgya: Rózsatemplom emlékfal létesítése
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület (7621 Pécs, Rákóczi út 1.)
A projekt tárgya: projektzáró rendezvény szervezése Pogány településen
A projekt teljes támogatásának összege meghaladta a netto 39,7 millió forintot.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
A gondolat, hogy a térség adottságaira építve fejleszteni kell a gyalogos zarándokutak Baranya megyei
szakaszán járók, illetve a térségbe érkező turisták által igénybe vehető szolgáltatásokat, egy, a Magyar
Zarándokút Egyesület kezdeményezésére Máriagyűdön megtartott szakmai megbeszélésen született
meg.
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A Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület vezetése – mely egyesület a Túronyi Református Templomért
Alapítvány jogutódjaként felelősséget vállalt a történetében az Árpád korig visszanyúló templom
értékeinek gondozásáért - kezdeményezte a későbbi együttműködő partnerek részvételét a fejlesztésben,
illetve közreműködött a szükséges támogatási forrás megtalálásában.
Máriagyűd a gyalogos zarándokutak egyik kiemelkedően fontos állomása. Ezért érthető, hogy Túrony
mellett a Máriagyűdi Római Katolikus Plébánia, mint a Máriagyűdi Kegyhely működtetője, illetve a
Pécsi Egyházmegye partnerségre léptek ebben a projektben. Rövidesen létrejött azonban az
együttműködés a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumával is, akik Átán működtetnek egy olyan –
ahogy Ők nevezik: vidéki portát -, ami mindig is rendelkezésére állt a zarándokúton járóknak szállást és
felfrissülési lehetőséget kínálva.
A Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület célja az volt, hogy a Diósvölgyben korábbi projektekkel
kialakított ifjúsági tábor és kirándulóhely kínálta lehetőséggel kapcsolódhassanak a zarándokturizmus
szervezett rendszeréhez. A szálláshely jó megközelíthetősége és a Tenkesen meglévő, Máriagyűdre
vezető turistautak a zarándoklat egynapi útját kínálják, de a térség más célú vendégeinek is tartalmas
kirándulás élményét adják. A „Rózsatemplom emlékfal” a zarándokúthoz ajánlott „Mária-kert”
funkcióit adja erdei környezetben, a kirándulóhely érdekében kialakított útvonal részeként, s a falu
Árpád-kori temploma alapjait követi le azon a helyen, ahová a település az 1706-os tűzvészt követően
kiköltözött, így fűzve össze a múltat a jelennel.
A C.R. Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára nagy kihívás volt a projekt, mivel jelentős
előkészítő – tervezési, engedélyeztetési – munkát is igényelt, s nem csekély (több millió forintos)
önrészt is kellett a megvalósításhoz biztosítani. A cél azonban, hogy a beruházás eredményeként egy
kulturált, megnövekedett befogadóképességű zarándokház és lehetőségeiben bővülő mezei iskola áll
majd az intézmény rendelkezésére, eléggé vonzó volt ahhoz, hogy belevágjanak a megvalósításba, s
pályázatot nyújtsanak be a Mecsekvidék Egyesülettel mint LEADER Helyi Akciócsoporttal együtt.
A megvalósult álmok, elképzelések egyszerre szolgálják az oktató munkát, a diákok tanulnivágyását és
közösségi igényét. A projekt eredményeként megújuló zarándokház akár egy egész iskolai osztály
befogadására, elszállásolására is alkalmas, a mezei iskola új, bővülő adottságai pedig a vidéki élet, a
hagyományos gazdálkodás megismerését, a természetközeli lét szépségének megtapasztalását teszik
lehetővé.
Programok sora példázza, hogy az új ismeretek megszerzésének, az elméletben tanultak gyakorlati
megvalósításának milyen hasznos és érdekes új módjai teremtődtek meg. Az eredeti elképzelés az volt,
hogy az átai porta a néprajzismeretek bővítését, a tanulási folyamat élményszerűségét segíti majd, de az
eltelt idő azt bizonyítja, hogy minden természettudományi terület talál új lehetőségeket az új
adottságokban. Csak egy a példák sorából: június 5-én tavaszvégi csillaglesre hívják az iskola tanárai a
diákokat, amikor is – derűs időben – egy Átán töltött, kalandokat ígérő éjszaka során tanulmányozzák
majd közösen a csillagos ég rejtélyeit, a Tejút éjféli felkelését.
Máriagyűd település neve ismerős a környékre – Harkányba, Villányba, Siklósra – látogató turisták
körében is, de igazi jelentőségét az adja meg, hogy az észak-déli és kelet-nyugati közép-európai
zarándokrendszer kiemelt helye, s azáltal, hogy 1846-tól egyházmegyei kegyhely, kiemelt szerepet
játszik a Pécsi Egyházmegye mai lelkipásztori életében is.
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Ennek következtében a kegyhely gazdag kapcsolatrendszer fejlesztéséért felelős. Ennek részét képezte a
jelen projekt is, amelyben élő, létező kapcsolataik tartalmát kívánták közvetíteni: 1. az új generáció felé
(CRNLG), 2. a környék történelmi múltjáért felelős (Túrony) szereplők felé, és 3. Pécs vonzáskörzete
felé (LEADER), hogy a régióban megfordulók mindig újat és mélyebbet tapasztalhassanak meg ide
érkezve; próbálják ki a gyaloglást, a csendet, a rekreációt. Ezt célozták azok a fejlesztések, amelyek itt
Gyűdön láttatni akarják az érkezőkkel a fenti három irány beágyazottságát és szoros kapcsolódását a
kegyhelyhez. Így könnyebben felfedezhetik a látogatók azt a kegyelmi kisugárzást is, amely
láthatatlanul összeköti az itt élőket is és ide érkezőket is.
Mint ismeretes, a Pécsi Egyházmegye a „Máriagyűdi Kegyhely turisztikai fejlesztése” címmel
regionális (DDOP) fejlesztési pályázatot nyújtott be, s a közel fél milliárd forintnyi támogatási
összegből és 26 millió forint önerőből igen jelentős és látványos fejlesztést valósít meg 2015-ben.
A jelen projekt – bár léptékében jóval szerényebb – ennek továbbgondolása és kiegészítése volt, s általa
javultak a templom audiovizuális adottságai; megvalósult a mobil szabadtéri hangosítás technikai
feltétele, illetve kialakításra került egy mobil beltéri kivetítő-rendszer.
Fontos eleme volt továbbá a projektnek a Bazilikát, a kegyhelyet és a gyalogos zarándokút Baranya
megyei útvonalát és állomásait bemutató kiadvány összeállítása, illetve annak a két rövidfilmnek az
elkészítése, amelyek Máriagyűdöt és környékét, illetve Túrony középkori templomát hivatottak
bemutatni.
A látogatók kényelmét, tudásvágyát szolgálandó a fentieken túl tájékoztató táblák – összesen hat kerültek felállításra Máriagyűd mellett Túronyban, Átán, Pogányban és Bissén.

MEGHÍVÓ
A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület mint a projektzáró rendezvény szervezője ez úton is
tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit a Pogányban, 2015. május 26-án 14 órakor a Faluházban
kezdődő projektzáró rendezvényre, amelynek programja az alábbi lesz:
Köszöntőt mond Dragovácz Ágnes, Pogány község polgármestere
A rendezvényt megnyitja Füziné Kajdy Zita, a Mecsekvidék HKE elnöke
Előadások a projekt megvalósításáról és eredményeiről:
Átai Mezei Iskola – Zarándokház - Előadó: Dobosi László igazgató, Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma és Kollégiuma
Máriagyűd, gyöngy az út porában – Előadó: Rosner Zsolt plébános, Máriagyűdi Római Katolikus
Plébánia
Túrony turisztikai fejlődése - Előadó: Szarkándi Lajos, Túrony polgármestere a projektben résztvevő
Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület képviseletében
A rendezvényt a projekt keretében készült, annak eredményeit és a térség vonzó adottságait bemutató
filmekkel és finom sütemények kínálásával kívánják a vendéglátók kellemessé varázsolni.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2015. május 25-ig a zsficzko@gmail.com email címre jelezzék!
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