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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Máriagyűd pályázati fejlesztése  

(2014/01) 

 

Máriagyűd jelentősége, rövid története 

Máriagyűd a Mária-tisztelet egyik legrégebbi magyarországi kegyhelye, több jelentős 

zarándok-útvonal csomópontja, vagy végpontja. A már a rómaiak idején lakott településen 

1333-ban plébániatemplom áll. Itt török időkben is folyamatos a keresztény istentisztelet. 

1689-ben Mária-jelenések történnek, ezt követően a templomot ferences szerzetesek 

gondozzák. 1698-ban pedig kegyszobor kerül ide, amit a Rákóczi szabadságharc idején 

Eszékre menekítenek. 1706-ban újra Mária-jelenések történnek. Ezért 1713-ban Nesselrode 

Ferenc Vilmos pécsi megyéspüspök új kegyszobrot adományozott a kegyhelynek. 1738-tól 

tömeges zarándoklatok indulnak ide fogadalmi körmenetekben. 1739 és 1742 között 

megnagyobbítják a templomot. A csodás gyógyulások miatt 1805-ben VII. Pius pápa 

Máriagyűdöt hivatalosan is kegyhellyé nyilvánítja. 1950-ben kommunista uralom elűzi a 

ferences szerzeteseket, de a kegyhely tovább él. A rendszerváltozást követően a 

kegytemplom megújul: új tetőt, toronysisakot, fűtést, padlózatot, világítást, sőt új freskókat 

is kap. 2008. június 24-én XVI. Benedek pápa a kegytemplomnak basilica minor címet 

adományozott, ami tovább gazdagította a kegyhely liturgikus életét. A kegyhely a 

zarándokokon kívül egyre több látogató és turista keresi fel a kegyhelyet. Az ő fogadásuk a 

kegyhely spirituális érdeklődésének középpontjában áll. 

 

Máriagyűd turisztikai fejlesztésének pályázata, mérföldkövek 

A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett turisztikai attrakciós pályázatot 

Máriagyűdi Kegyhely fejlesztésére 2012. októberében nyújtotta be a Máriagyűdi Plébánia.  

A pályázat elbírálása már 2012. decemberében megtörtént: formailag és tartalmilag 

megfelel a felhívás követelményeknek, a projekt teljes egészében támogathatónak minősült, 

azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került.  
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2013. október 15-én kaptuk az örömteli hírt, mely alapján a pályázati kerethez további 

forrásokat rendeltek, így a tartaléklistáról előrelépve a projektünket 499 327 526 Ft összegű 

támogatásra érdemesnek ítélte a ROP IH. A pályázat támogatási intenzitása 95%, így a teljes 

költségevetés 525 000 000.- Ft.  

 

A „Máriagyűdi Kegyhely turisztikai fejlesztése” pályázat tartalma 

A Máriagyűd Kegyhely fejlesztésének fő célja, hogy az ország egyik kiemelkedő vallási értékét 

tegyük méltóvá a jelentőségéhez. Az évi mintegy százezer vallási turistát fogadó Kegyhely az 

ide látogatók alapvető kiszolgálását sem tudja megfelelő, 21. századi szinten megvalósítani, a 

kegytemplom, a szabadtéri létesítmények és épített elemek (oltár, kápolna, szobrok, padok 

stb.) fizikai és esztétikai állapota leromlott, a megközelítésüket segítő útvonalak rossz 

állapotúak.  

A pályázat a Kegyhely egészének építészeti és tájépítészeti megújulását teszi lehetővé az 

alábbi főbb tartalmi elemek mentén: 

ÉPÍTÉSZETI ELEMEK 

- a kegytemplom statikai megerősítése és vízszigetelése, valamint homlokzatának 
teljes rekonstrukciója, valamint a templom orgonájának átépítése, mely során a 
hangszer szerkezeti működés-biztonsága jelentősen javul, hangképe bővül  

- a kegytemplom mögött található imaudvar egy részének magas tetős térlezárása 
megtörténik, a meglévő tetőszerkezethez igazodva. Emellett az udvar egésze 
felújításra kerül, részben újra visszaépítve, részben kiegészítve a kőburkolatot 

- a jelenleg is működő pavilonsorhoz illeszkedően új vizesblokk kialakítása mosdókkal, 
illemhelységekkel 

 

TÁJÉPÍTÉSZETI ELEMEK 

- a kegytemplom környezetében a teljes kőburkolat cseréje, egységesítése, 
szintkülönbségek csökkentése 

- a várfal (támfal) alatti terület parkosítása, rendezése, valamint parkolóhelyek 
kialakítása, részben az Önkormányzat területén 

- szabadtéri oltár teljes rekonstrukciója, részleges oltárfedéssel 
- a szabadtéri oltár nézőterének átépítése, bővítése, tereprendezése 
- a szabadtéri oltárhoz kétkaréjos, szimmetrikus kialakítású fedett épületrész teljes 

felújítása és akadálymentes megközelítésének biztosítása 
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- a szabadtéri oltár és a domboldalon található Fájdalma Szűzanya szobor közötti 
sétány kiépítése stabilizált zúzottkő burkolattal, kerti padokkal, világítással, 
ivókutakkal. A 2 méter széles, összesen közel 800 m hosszú sétány alaprajzában egy 
hatalmas, térbeli rózsafüzért képez le 

- a Fájdalmas Szűzanya (Pieta) szobor tisztítása, rekonstrukciója, valamint a szobor 
környezetének területrendezése  

 

 

A pályázat megvalósításának tervezett ütemezése 

A pályázat támogatási szerződését 2013. decemberében megkötöttük. A tervezett 

kivitelezési, tájépítészeti munkákhoz a szükséges hatósági engedélyekkel (pl. építési 

engedélyek) rendelkezünk. Soron következik a kiviteli tervek elkészíttetése, amelyek 

2014. tavaszára lehetnek véglegesek. A kivitelezési munkálatokat közbeszerzéssel fogjuk 

versenyeztetni, igazodva a kegyhely fő búcsúinak időpontjaihoz, legkorábban 2014. 

őszén kezdjük meg az építkezést. A tervezett véghatáridő 2015. december, ekkortól 

teljességében megújulva várja Máriagyűd az idelátogatókat. 
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