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A Püspökvár titkai – jövőre megújulnak a Püspökség belvárosi épületei Pécsett
2012. november végén kötötte meg a Pécsi Egyházmegye és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
azt a támogatási szerződést, ami lehetővé teszi, hogy Európai Uniós forrásból közel 1,5 Mrd Ft
felhasználásával megújulhasson a Püspökség több nevezetes épülete Pécsett.
Nagy lehetőségnek tartjuk ezt a beruházást. Reményeink szerint a vallási turizmus mellett a
nem vallási, belföldi és határon túli turistákat is meg tudjuk szólítani az általa létrejövő, színesebb
programkínálatunkkal.
A „Püspökvár titkai” címmel beadott DDOP turisztikai kiemelt pályázat nyomán az
érdeklődők számos, megjelenésben és szolgáltatáskínálatban is megújult műemlékkel
találkozhatnak majd. A munkálatok a Püspöki Palotát és annak udvarát, a Székesegyházat, a
Dzsámit, a Csontváry Múzeum épületét, a Magtár épületét, a Martyn házat és a Káptalan utcában
a zarándokszállás épületét is érintik. A beruházás során új vendéglátóhelyek és ajándékboltok
nyílnak, valamint rendezvényterem is kialakításra kerül. A könnyű tájékozódást információs
pontok biztosítják, a gyermekeket külön foglalkoztató műhely várja majd. Cél továbbá vetítő- és
oktatótermek létrehozása is. A fogyatékkal élők számára az épületek akadálymentesítése is
megvalósul, aminek segítségével részesei lehetnek a tervezett szolgáltatásoknak.
Az Egyházmegye az elmúlt egy év során megtette a szükséges előkészületeket, hogy az
építési engedélyek mindegyikét időben megszerezze. Elkészültek a kiviteli tervek és a
közbeszerzési eljárások részben befejeződtek, más projektelemek tekintetében pedig jelenleg is
zajlanak. A kivitelezési munkák egy része már 2013 őszén elkezdődött, így a Martyn ház és a
zarándokszállás felújítása jól halad, a Dzsámi rekonstrukciója és restaurálási munkái is a tervezett
ütemezés szerint folynak.
A soron következő nagy lépés a Székesegyház és a Püspöki Magtár kivitelezésének
megkezdése, de márciusig az összes még hátralévő munkálatok is elindulhatnak. A tervek szerint
a felújítások 2015. év elejére elkészülnek, és abban az évben a Pécsi Egyházmegye már teljesen új
turisztikai szolgáltatásokkal és egyedülálló látnivalókkal várja az érdeklődőket - pécsieket és
turistákat egyaránt.
Nagy hangsúlyt fektet a Püspökség a pécsi turisztikai szereplőkkel való együttműködésre. A
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel, a Janus Pannonius Múzeummal és Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatával is tárgyalások folynak, hogy minél szebb és gazdagabb élményt
nyújthasson a „mediterrán város” az idelátogatóknak.
Az egyházmegye idegenforgalmi tevékenységében már a 2014-es esztendőben is változás
történik. Január 1-e után a hasonló jelentőségű és látogatottságú épületeknél jellemző módon a
Székesegyházba érkező látogatók belépőjegy helyett adományukkal járulhatnak hozzá a Bazilika
fenntartásának és működtetésének költségeihez.
Változás lesz az is, hogy a Püspökség működteti a tulajdonában lévő Dóm Kőtárat, megtartva
a kiállítóhely eredeti jellegét, mely jól illeszthető a 2015-től teljesen megújuló egyházmegyei
turisztikai kínálatba.

