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Tegnap, 2015. május 26-án 14 órakor ünnepélyes projektzáró rendezvényt tartott a Mecsekvidék
Helyi Közösség Egyesület az „Együtt, úton, egymáshoz” elnevezésű projekt együttműködő
partnereinek és meghívott vendégeik részvételével a pogányi IKSZT-ben.
A résztvevőket a vendéglátó település alpolgármestere, Juhász Zoltán köszöntötte, s egyben
bemutatta a település elmúlt években elért eredményeit, a megvalósult fejlesztéseket, amelyek
egyike volt a színhelyül szolgáló Faluház - mint a település közösségi élete új színterének kialakítása.
Az üdvözlést követően a Mecsekvidék HKE elnöke, Füziné Kajdy Zita méltatta azt a közel sem
tipikus összefogást, ami e projektet jellemezte. Egy diákjai életre neveléséért felelősséget érző
iskolai vezetés, egy híveit és - nagyhírű kegyhelyként - látogatóit magas színvonalon szolgálni
kívánó plébánia, egy, a település fejlesztéséért felelősséget érző civil szervezet a helyi
önkormányzat támogatásával, s végül egy, a vidékfejlesztést küldetésének tekintő akciócsoport
összefogásának eredményeként négy önálló projektelemből álló, de egymáshoz kapcsolódó
fejlesztés valósult meg, amelyek a Mária Út és a Magyar Zarándokút baranyai szakaszát
gazdagítják.
A Ciszerci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma képviseletében Dobosi László igazgató
mutatta be színes, képekkel gazdagon illusztrált előadása keretében a jelenlévőknek az átai
zarándokház és mezei iskola felújításával, bővítésével kapcsolatos munkákat, eredményeket. A
jelen projekt már a második fázisa volt az átai porta fejlesztésének, ami most a zarándokház
kialakításával szállással és tisztálkodási lehetőséggel bővült. Az új lehetőségek nagyban
hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben még teljesebben illeszkedhessen a pedagógiai programba az
átai mezei iskola és zarándokház.
Rosner Zsolt plébános a Máriagyűdi Katolikus Plébánia és Kegyhely technikai adottságainak
fejlesztése kapcsán arról is beszélt, milyen fontos helyet foglal el Máriagyűd a kegyhelyek sajátos,
közép-európai koordinátarendszerében, illetve a Pécsi Egyházmegye életében, s milyen fontos
állomása a zarándokúton lévőknek.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Együtt, úton, egymáshoz

Szarkándi Lajos, Túrony község polgármestere azt az utat mutatta be, amit a 2003-ban elkészült
települési turizmusfejlesztési koncepció mentén az elmúlt évtizedben bejártak, amelynek
eredményei gazdagítják a település kínálatát, javítják az ott élők életkörülményeit, s növelik a
település vonzerejét a térségbe látogatók szemében.
Valamennyi előadó méltatta, s a jelenlévők mindannyian egyetértettek abban, hogy a projekt címe:
„Együtt, úton, egymáshoz” tökéletesen kifejezte a projektpartnerek szándékaikat, együttműködési
készségüket és képességüket, amit a projekt megvalósítása bizonyított is, s hogy kijelölte a jövő
útját is.
Legmarkánsabban Rosner Zsolt plébános úr fogalmazta meg előadása végén a közös gondolatot:
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Könnyebb egyedül – DE mi együtt akartuk
Kényelmesebb a fotelben – DE mi úton vagyunk
Külön is életképes – DE egymáshoz szól a küldetésünk”
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