Csodák Komárom-Esztergom megyében!
Ismét beigazolódott a mondás, hogy a csodákat nem kell több ezer km-re keresni, itt vannak a
közvetlen közelünkben. A komáromi nyugdíjas klub nem ment messzire, csak Esztergom és
környéke volt az úti cél.
Az Esztergomi Bazilikát csak kívülről tekintettük meg, de azt most a szlovák oldalról,
bepillantva egy kicsit Párkány belvárosába is.
Itt nem sokat időztünk, mert kíváncsian vártuk Péliföldszentkereszt megtekintését.
Péliföldszentkereszt Bajót településrésze Komárom-Esztergom megye északkeleti részén,
a Gerecse keleti nyúlványain. Országosan ismert búcsújáróhely. Bár története csak mintegy
három évszázadra tehető vissza, mégis Komárom-Esztergom megye egyik leglátogatottabb
kegyhelye, ősi zarándokhely. Idegenvezetőnk elmondja, hogy egy legenda szerint 1730.
május 30-án egy sántán született gyermek itt csodálatosan meggyógyult, innen a csodatevő
erő hite.
Középkori templomának romjai 1700 elején még álltak a mai templom helyén.
Barkóczy Ferenc hercegprímás kolostort építtet a nazarénusoknak, akik 1763 - 70 között
működnek itt. 1913 novemberétől a kegyhelyet Don Bosco Szalézi Társasága veszi át. 1925től
a
szalézi
rend
körülbelül
40
teológusának
anyaháza
lesz.
A kolostortól északra 1932 körül manzárdos főiskolát építettek (Don Bosco Ház). 1943-ban
elkészült az egyemeletes, tágas zarándokház is a kolostortól nyugatra (Ifjúsági Ház). 1950-ben
a szalézi rendet is feloszlatták, az épületeket államosították. Vájárképző iskola és internátus
működött itt 1950-1981 között, majd az emeletes zarándokház fogház lett, gondozottjai a
szénbányában dolgoztak. A manzárdos teológiaépület a helyi TSZ vadászháza lett.
1992-ben a szalézi rend visszakapta az elkobzott rendházat és a hozzá tartozó
létesítményeket. Rendszeresek itt az ifjúsági találkozók, különféle nyári táborok.
Kirándulásunk során is hallhattuk a zenei tábor résztvevőinek próbáit.
A történelmi és kulturális élmények mellett szót kell ejteni az objektum rendezettségéről, a
vendégfogadás magas színvonaláról, mint pl. az idegenvezetés, ami ingyenes. Gondozott
kávézó várja a megfáradt vendégeket, európai színvonalú kínálattal. A hely a Mária
zarándokút része, azzal ezzel járó kötelezettségeket a fenntartók komolyan veszik.
A szép környezettől, friss levegőtől feltöltődve indultunk ebédelni egy közeli étterembe, ahol
gulyásleves és friss pogácsa várta a megpihenni vágyókat.
Kipihenve, jóllakottan vágtunk bele az utolsó programunka, a Gelbmann pincészet
megtekintésére. A Gelbmann Szőlősbirtokot Gelbmann Ferenc alapította 2000-ben. A
Süttőről a Gerecsébe vezető út melletti, sűrű növényzettel benőtt domboldalban ő látta meg a
kibontásra váró szépséget, és ő volt az, aki 15 éves kitartó munkával az „ősdzsumbujból”
gyönyörű, művelt kultúrtájat varázsolt.
A birtok 67 hektárján 10 hektárnyi szőlő, két tó, egy lenyűgöző méretekkel rendelkező
boltíves pince, egy modern szőlőfeldolgozó és -erjesztő, egy 200 fő befogadására alkalmas
rendezvényház, valamint Charolais marhák, Shropshire birkák, rétek, legelők és erdőrészletek
osztoznak.

A fogadás a pincészet szakmai vezetője részről személyes volt, hisz a nyugdíjas klub
vezetőjének lánya, Szegedi Csilla várt minket. Csak ámultunk a szakmai tudásán,
lelkesedésén, hozzáértésén. Kevés nő mondhatja el magáról, hogy a borászat terén ilyen
magas színvonalú képességgel, hozzáértéssel rendelkezik. A borokat nemcsak bemutatta,
hanem meg is kóstoltatta, 5 fajtáig meg sem álltunk. A borászat látogatói központja egy
színvonalas, a helyhez és tevékenységhez illeszkedő épület. Csilla a borokhoz friss pogácsát
és más borkorcsolyát is kínált a vendégeknek.
Ez a záró program fénypontja volt a napnak, hisz mindent megkaptunk, ami egy helyen
elvárható: szakmaiságot, szeretetet, szívélyességet!
Összefoglalva élményeinket elmondhatjuk, hogy ez a nap gyógyír volt a léleknek és
testnek egyaránt. Köszönjük a szalézi rend lelkes önkénteseinek, és a kiváló borásznak
és csodálatos embernek SZEGEDI CSILLÁNAK.
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