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“Ahol a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek világával találkozik.”
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Gerecse Natúrpark turisztikai fejlesztése. A Szalézi Lelkigyakorlatos
Ház sikeres pályázatot nyújtott be a Gerecse Natúrpark Látogatóközponjának kialakítására. 2019.
december 31-ig 248 millió forintot fordítottak a látogatóbarát komplexum létrehozására.
A Szalézi Lelkigyakorlatos Ház a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívás keretén belül 248 Millió Ft támogatást nyert
2017-ben. A TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00006 azonosító számú projekt az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A
projekt tárgya a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontjának létrehozása.
A Szalézi Lelkigyakorlatos Ház a Don Bosco Szalézi Társasága tulajdonában van. Don Bosco Szalézi
Társasága római katolikus férfi szerzetesrend, amelynek hivatása a fiatalok oktatása és nevelése
iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A rendet Bosco Szent János Torinóban
alapította, Magyarországon 1913-ban telepedtek le Péliföldszentkereszten, ezért a rend hazai tagjai különös
szeretettel fordulnak a kegyhely felé. Az épületegyüttes alkalmas lelki programok, konferenciák, családi
események megtartására, továbbá alkalmas szerzetesek és táborok, családos, zarándok vagy kiránduló
csoportok fogadására is. A kegyhely és környéke különlegességei a XVIII. században épült Kálváriaszoborcsoport, melynek minden stációja más-más stílusban került kialakításra, valamint a Lourdes-i barlang.
A zarándokhelyet érinti a Mária Út és a Gyöngyök Útja.
Péliföldszentkereszt a Gerecse szívében jelentős turistaforgalmat bonyolít le, hiszen áthalad a területen az
Országos Kéktúra (pecsételőhely) és érinti a Nyerges 20/40 és a Kinizsi 100 teljesítménytúra is. A turisták
előszeretettel keresik fel az Öreg-kő Baits- és Jankovich-barlangját, gyönyörködnek a csodálatos
panorámában és a bátrabbak előszeretettel mérettetik meg magukat sziklamászás közben. Az aktív turizmus
más ágai, a lovas turizmus, kerékpáros turizmus, valamint a kaland- és extrém turizmus is rendelkezik
potenciális lehetőségekkel a térségben.
A Látogatóközpont kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés, mely helyi és térségi jelentőségű kulturális,
épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására irányul. A projekt elsődleges célja, egy olyan
turistafogadási és interaktív bemutató és foglalkoztató centrum létrehozása volt, amely a Gerecse Natúrpark
egészére ráirányítja a figyelmet. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen Péliföldszentkereszten több
turisztikai forma, több túraútvonal is találkozik, a forgalmas helyszínektől kellő távolságra, ugyanakkor jól
elérhető helyen fekszik, továbbá Péliföldszentkereszt hagyományos, ősi zarándokhelyszín. A 370 m 2-es
Látogatóközpontban kiállítótér, előadótér, interaktív foglalkoztató tér, ajándékbolt került kialakításra. Az
épület és funkciói a Natúrpark, a természetvédelem és a vallás szimbiózisát is szemléltetik.
Cím: 2533 Bajót, Péliföldszentkereszt, Telefon: +36 (20) 235-9006, E-mail: szentkereszt@szaleziak.hu,
Honlap: http://szentkereszt.szaleziak.hu

