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Magyaroroszág Kormánya és a Székesfehérvári Egyházmegye jelentős anyagi támogatásának köszönthetően, teljesen 

megújul kegyhelyünk, kétéves tervezési időszakot követően. Jelen kiadványunk rövid bemutatást kíván adni a fejleszté-

sekről a tervekről; mindarról, ami várható, amit szeretnénk elérni. Fogadja a kedves olvasó ezen bemutatót, áttekintést, 

amivel legyen közös öröm és nagy várakozás mindaz, amit elterveztünk, legfőképp, hogy a Bodajki Szűzanya kegyhelye 

méltó legyen azon a múltjához, ami megilleti, mint országunk legősibb kegyhelye. 

Mórocz Tamás plébános 

MEGÚJULÁSUNK MOTTÓJA : 
„Minden hozzátoldást, elvételt annak a fényében kívánunk megtenni, hogy azzal úgy legyünk többek, 

ahogy ez a kegyhely az előző 275 évben is folyamatosan organikusan épült, szépült és többé tette azt a 

Szent István-i imádságos helyet, mely méltón viseli a legrégebbi magyarországi kegyhely címét.” 
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A BODAJKI KEGYHELY ŐSISÉGE  

Történeti áttekintés   

  

Máig élő szájhagyomány szerint, Szent István király ká-

polnát építtetett ezen a helyen, ahova családjával gyakorta 

imádságos lélekkel ellátogatott. Egy másik legendárium 

Bodajk gyógyvizű forrását említi a korai középkorból, 

mely 7 évente elapadt, majd egy év múlva újra megindult. 

A kegyhely Szent László legendával 

is büszkélkedik, illetve zarándokai 

között tartja számon Brindisi Szent 

Lőrincet a 16. század ferences pré-

dikátorát, aki bejárta egész Euró-

pát, buzdítva a magyar ifjakat a 

török elleni küzdelemre. A közép-

korban már plébániai rangot kapott 

bodajki szentegyház jegyzett volt 

már a török hódoltság előtt is.  

Ezen múltbéli hagyományok ösz-

tönzésére Páter Wilibald a 17. szá-

zad végén nekiállt megkeresni a 

néphagyomány történelmi alapjait. 

Wilibald épületmaradványokat 

sejtett a tó környékétől keletre levő 

domb alatt, ezért ásatásokat vég-

zett. A néphagyománynak megfelelően egy kis kápolna 

alapjait, kőfalat és a fal mellett egy keresztény temető 

maradványait találta, ezért úgy döntött, hogy újraépíti a 

kápolnát. Támogatók segítségével a tó mellett malmot 

épített posztógyártáshoz, majd elkezdte rekonstruálni a 

talált romokat, elhelyezve benne 1695-ben a passaui Segí-

tő Szűz kegyképét, mely előtt sok csodálatos gyógyulás, 

imameghallgatást örökítenek meg a feljegyzések. Az 

1697-ben helyreállított kápolnát Széchenyi Pál kalocsai 

érsek, Kollonich Lipót esztergomi érsek és a veszprémi 

püspök a móri kapucinus rendháznak adományozta. 

Ahogy nőtt a búcsújáró hívek száma, úgy lett túl kicsi a 

kápolna, ezért a móri kapucinusok 

egy új templomot építettek 1724 és 

1742 között, melybe Zichy Imréné, 

Széchenyi Katalin egy kis orgonát 

adományozott. Az 1750-es évekre 

elkészült a kegyhelyhez a kálvária 

kiépítése, illetve egy korabeli zarán-

dokudvar, melynek kerítése ma is 

lehatárolja a fejlesztés területét. To-

vábbá felépült a kapucinus szerzete-

sek kolostora - a mai plébánia épület 

-, melyben a szerzetesek 1789-ig 

lakhattak. Ettől kezdve a Székesfe-

hérvári Egyhámegye papsága látja el a 

kegyhely működtetését. A kegykép-

hez fűződő csodálatos gyógyulások 

200 év alatt úgy megnövelték a bú-

csújárók számát, hogy 1942-ben egy 15 000 főt befogad-

ni képes zarándokudvar építését kezdték meg, melyben 

olyan jeles személyiségek prédikáltak, mint Mindszenty 

József esztergomi hercegprímás, letartóztatása előtt pár 

hónnappal. Mária napi búcsúnk mind a mai napig szép 

számmal látja, a környező és távolabbi helyekről érkező 

zarándokokat, szeptember 12-e körüli hétvégén. 
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AZ ELŐZMÉNYEKRŐL 
Fejlesztések 2012 óta  

 

2012-es évben Plébániánk elnyert egy pályázatot a kegy-

templom külső felújítására, mely pályázathoz rögtön 

gyűjtést szerveztünk, és mintegy 7 millió forint hozzátett 

adománnyal tudtuk nemcsak a templom külsőt, hanem a 

toronyórát és a templom előtti teret is megújítani. To-

vábbi pályázataink révén két ütemben a Székesfehérvári 

Egyházmegye hozzátett anyagi támogatásával megújult a 

régi kapucinus kolostor, illetve a hátsó díszudvar. Eköz-

ben kétkezi munkával kialakítottuk a pincehelyiségben 

közösségi teret, illetve a bodajki Helytörténeti Egyesület 

segítségével a dísz-

udvar gazdasági 

épületében közös 

munkával kialakítás-

ra került az ún. Élet-

Kép-Tár Ház, mely 

az idelátogatóknak 

mutatja be Bodajk 

helyi értékeit. Emel-

lett külön adomány-

ból megújult a kegy-

templom bejárata 

feletti ún. Köpenyes 

Madonna kép, illetve 

a zarándokudvaron 

látható a Zsolnay 

Manufaktúra Vas-

tagh György által 

1905-ből készített Patrona Hungariae szobra, a harangto-

ronyban megújítottuk a harangok működtetését, illetve 

toronyzenét telepítettünk.  

E sok megújulást követte, hogy a 2016-os évben Egy-

házmegyénk, kérésünkre támogatta a kegyoltár és egyéb a 

kegytemplomban található bútorzat (karzatrács, szószék, 

mellékoltárok) restaurálását, mintegy 80 millió Forint 

értékben, melyhez társult előkészítendő, a kegytemplom 

belső műszaki állapotának javítása. Híveink itt is nagylel-

kűségükről tettek tanúságot, amikor a kegyoltár restaurá-

lásához mintegy 5 millió forintot adtak össze, mely ösz-

szegből szeretnénk terveink szerint az új liturgikus tér 

(szembemiséző oltár, ambó, keresztelőkút) kialakítását, 

jelezve az oltárkőben az adományozók neveit. E munka 

közben - mármint a kegyoltár restaurálásának tavaly őszi-

téli folyamatában-, értesültünk arról, hogy Magyarország 

Kormánya Kegyhelyünket a Székesfehérvári Egyházme-

gyén keresztül 500 millió forintos vallásturisztikai támo-

gatásban részesítette.  

2017. október 8-án ünnepi szentmise keretében mutattuk 

be a kegyhely megújulásának terveit, mely szentmise 

kiemelt vendége volt Soltész Miklós államtitkár úr, aki 

említette; „ez a pénz a közös magyarság keresztény szent helyei-

nek felvirágoztatása mellett kifejezése annak is, hogy az Egyhá-

zak ahogy a múltban, úgy a jelenben is olyan értéket őriznek és 

képviselnek, ami része a magyar nemzet szellemi és lelki örökségé-

nek”. Ez a támogatás több mint egy plébánia kiemelése a 

sok mellett. Annak támogatása, hogy az ideérkezők meg-

felelő lehetőséget kapjanak arra a találkozásra a múlttal, 

amely a Bodajki Kegyhely tekintetében megilleti a legré-

gebbi magyarországi kegyhely címét, ahol találkozhatunk 

Szent István és az első Magyar Szent Család imádságos 

örökségével. 

Az október 8-ai ünnepi szentmise utáni tájékoztató töb-

bek között arról szólt, hogy a 2016 decemberében mint-

egy karácsonyi ajándékként kapott 500 milliós kormány-

zati támogatásból terveink szerint mi fog megvalósulni. 

A munka már 2017. január 2-án megkezdődött, amikor is 

egy tervezési programot állítottunk össze arra vonatko-

BODAJK, SZENT ISTVÁN 
ZARÁNDOKHELYE 

Élő szájhagyomány mind a mai napig, hogy 

Szent István családjával, Boldog Gizellával, 

Szent Imrével éjnek idején csónakon érke-

zett az akkori Bodok hely lábánál lévő for-

ráshoz imádkozni a Szűzanyához. 
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zóan, hogy mit szeretnénk, mik azok a fontos elemek, 

melyek a felújítást kell, hogy érintsék. Több körben meg-

tárgyaltuk a helyi plébániai képviselőtestületünkkel az 

elgondolásainkat, melyeket programtervbe öntöttünk, és 

az így kialakult anyagot véleményeztettük az Egyházme-

gyével is. Ezt a tervet pályáztatta meg a beruházó, a Szé-

kesfehérvári Egyházmegye, mely pályázaton a budapesti 

székhelyű Konstruma Kft. nyert, mint aki az engedélye-

zési és kiviteli terveket készíti, illetve a kivitelezéskor a 

mérnöki hátteret biztosítja majd. Emellett megrendeltük 

a tervek bemutatásának lehetőségeként kisfilm és látvány-

terv készítését is. A tervezés része volt a régi zarándok-

udvari terület és a mostani területeink összevonása, a 

földhivatali bejegyezések javítása. Hosszas munka, több-

körös egyeztetés után a kezdeti programok módosítása 

mellett alakultak ki a terveink, melyek egy komplex, átfo-

gó fejlesztés részeként értelmezhetők, a múlt tisztelete és 

a jelen lehetőségei célkitűzésében. 

 
ÁTTEKINTÉS 

A felújítás műszaki tartalma   

 

A jelenleg meglévő, erősen fejlesztésre szoruló fizikai 

környezet nem teljesen méltó egy ilyen történeti nagyságú 

búcsújáróhelyhez, így ezen állapotok átalakítása elenged-

hetetlen. A fejlesztés a minőségi környezet kialakítását, a 

hely szellemiségéhez illő infrastrukturális környezet létre-

hozását, valamint a kegyhely egységes arculatának megte-

remtését célozza. A fejlesztésekkel az épületek megmen-

tése, esztétikai állapotának javítása valósul meg, ami 

nemcsak a helyi (vallási és települési) közösség, hanem a 

térségi turizmusban résztvevők számára is pozitív hatá-

sokkal járhat. 

Az infrastrukturális fejlesztés által növekszik a helyszín 

vallásturisztikai potenciálja. A fejlesztés hozzájárul a 

magyar vallási (kulturális) örökség megőrzéséhez, a kö-

zép-magyarországi, Fejér megyei vallási desztináció jel-

legzetességeinek fennmaradásához. A projekt épít a hely-

szín hagyományaira, szakmai tartalmában jelentős szere-

pet kap ezen helyi sajátosságok bemutatása (pl. építészeti 

helyreállítások). A Kegyhely tömbjében lévő valamennyi 

épület, építmény és a belső területek fejlesztése történik, 

ami a jelenlegi állapot felújítását, átalakítását és kiegészí-

tését jelenti.  

 

1. Terület egyesítése (belső kerítések elbontása) 

A terület eredetileg egy egyházi telek volt, mely korábban 

megosztásra került. A megosztott telek ismételt összevo-

nása most fejeződött be. A telkek összevonásával lehető-

ség nyílt a zarándok udvar újabb hasznosítása. A na-

gyobb látogatószám befogadása érdekében a meglévő 

belső kerítések elbontásra kerülnek. A kerítések elbontá-

sával a burkolatok és a zöldfelületek rendezése történik. 

2015 óta kegyhelyünk Mária napi búcsújára Spányi Antal megyéspüspök úr meghívja az Egyházmegye 

elsőáldozóit, a búcsút követően pedig a bérmálkozók zarándoklatára kerül sor Bodajkon. 
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2. Környezeti kapcsolatok fejlesztése (főbejárat, za-

rándok bejárat, gazdasági bejárat) 

A zarándokhely a lakótömb főutca felőli lezárását önálló 

építészeti arculattal valósítja meg. A környezeti kapcsola-

tok javítása során a zarándokudvar jelenlegi bejárat kiiga-

zításra, a Kálvária-domb, Zarándokház és a Kegyhely 

összekapcsolása miatt a zarándokudvar déli sarkán új 

bejárat létesül. A gazdasági funkciók ellátására a Temp-

lomkert utca felől egy új gazdasági bejárat készül. 

 

3. Kegytemplom (belső felújítási munkák) 

A kegytemplom felújítási munkáiban új elem az egykori 

déli kapu megnyitása, a sekrestye megnyitása a zarán-

dokudvar felé, a meglévő kripta padozatának süllyesztése 

és átalakítása urnatemetővé, a szentély alatt új urnateme-

tő létesítése, a szentély körül új kétszintes félnyeregtetős 

kápolnakoszorú alsó részén urnatemetővel és külső krip-

talejárattal, a kegytemplom szentélye fölött visszaállítan-

dó rekonstrukciós terv alapján a fa szerkezetű egykori 

huszártorony. 

 

4. Kiállítás, Turisztikai fogadótér, Látogató központ 

(kiállítóterek, vendéglátás) 

A Kegytemplom és a rendház összekapcsolódó földszinti 

és emeleti területein múzeumi típusú kiállítótér alakul ki. 

A kiállítótérből távozó látogatók közlekedési útvonalának 

kibővítése a rendház lépcsőjének pinceszintre való kibő-

vítésével és a pinceszinti rendezvénytérrel való összekap-

csolással történik. E rendezvényterület szoros együttmű-

ködésben üzemeltethető az udvari oldalhatáron álló kép-

tár épület és annak bővítményében lévő és előtér, vizes-

blokk és háromállásos garázzsal. 

 

5. Templomudvar (liturgikus tér, Szentkút) 

A Kegytemplom déli oldalán lévő templomudvar korsze-

rűsítése kapcsán a Szentkút környezetének felújítása, a 

víz megjelenítése, az árkád mellől levezető új lépcsők 

megvalósítása, a Szentkút körüli udvar süllyesztése, a 

szobor talapzata kiterjedésének csökkentése és a szobor 

fölötti meglévő nyolcszögletű torony megemelése új 

vasbeton szerkezettel, illetve kötőgerenda szintjének 

pótlása történik. 

 

6. Zarándokbejárat (új bejárat, szociális ellátó egy-

ségek, többcélú termek) 

A templom környezetében a templomtér és a Szentkút 

szakrális helyszínéhez a kerítés elbontásával csatlakozik a 

megnövelt zarándokudvar. A zarándokok mozgását és 

szükségletei kielégítését segítően a zarándok bejárat újra 

értelmezése szükséges. Az új bejárat az utca sarka felé 

közelít, mindkét utca felé tervezett közvetlen kapcsolata. 

Az új bejárat erősíti a zarándokudvar és a Kálvária kap-

csolatát térben és eszmei értelemben is. A zarándokok 

kiszolgálására a zarándok bejárat környezetében függet-

lenítve a többi funkcionális területtől, de mégis annak 

részeként értelmezve kerül elhelyezésre a zarándokok 

kiszolgálását biztosító vizes csoporttal, kegytárgy és más 

ideiglenes elárusító hellyel, valamint egy közösségi célok-

ra is alkalmas teremmel ellátott új épület.  
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7. Zarándokudvar (területrendezés, rendezvénytér) 

A telekegyesítéssel megnövekszik a rendelkezésre álló 

terület, a kerítések elbontásával a 

Zarándokudvar térélménye, hasz-

nálhatósága, befogadóképessége 

jelentősen megnő. A zarándokok 

befogadására alkalmas terület ren-

dezvényterület is egyben olyan ösz-

szejövetelekre, amelyek összeegyez-

tethetők a zarándokhely szellemisé-

gével. A felszín rendezésével a csa-

padékvíz kezelése, burkolatok kiépí-

tése, új utcai bejárat létesítése, a 

növényzet kezelése történik. 

 

8. Kripta (Szentély alatt, új ká-

polnakoszorú alatt) 

A Kegytemplom fejlesztése kapcsán 

a szentély négyzet alatt lévő kripta 

az oltáremelvény megrendült szerkezeti állapotának és a 

restaurált oltár fogadására alkalmas módon bővül ki a 

szentélyapszis alatt kialakítandó új kriptabővítménnyel. A 

kriptabővítmény a szentély falának átvágásával, a szentély 

mögötti "kápolnakoszorú" alatti feltöltött terület haszno-

sításával tovább bővül és a zarándokudvar felől létesül 

egy új bejárat. A kripta - urnatemető megfelelő kegyeleti 

előírások betartásával alkalmas urnás 

temetkezés befogadására. 

 

9. Gazdasági üzemeltetés (üze-

meltetési helyiségek) 

A létesítmény üzemeltetése és a 

rendezvények ellátása miatt az itt 

dolgozó személyzet, és a zarándokla-

tok részére biztosítani szükséges a 

szociális ellátás tereit: a raktárakat, és 

az általános karbantartáshoz szüksé-

ges eszközök, berendezések tárolását 

vizesblokkokat. Az üzemeltetés 

számára 6. pontban már említett 

gazdasági épület épül. A jelenlegi 

díszudvaron lévő kerti tároló elbon-

tásra kerül. 

 

10. Rendház, Plébánia (Belső felújítási munkák) 

A rendház fűtéskorszerűsítése, a vizescsoportok korsze-

rűsítése, a hivatali és a látogatók által használt terek kor-

szerű szétválasztása történik. 

 
A TERVEK RÉSZLETESEN 

Tervezési program 

 

A tervek több területet érintenek, így a kegytemplom 

előtti teret, a kegytemplomot, a zarándokudvart és a kál-

váriát. A teljesség igény nélkül bemutatnánk az egyes 

területek szerinti tervezési anyagot.  

A kegytemplomban a már elkezdett kegyoltár és egyéb 

bútorzatrestaurálás mellett (mely munkákatt a budapesti 

BonArt Bt. és a Mensator-Terv-N Kft végeznek, Bona 

István és Fabók Balázs művészek vezetésével) lehetőség 

nyílik az elbontott kegyoltár helyén a szentély megkutatá-

sára, a felépítendő kegyoltár alá megfelelő alapozási szin-

tet kialakítva a több tonnás oltár részére. Ez a feltárás 

egyben a kriptaszint bővítését és altemplomi rész teljes 

bemutatását is szolgálja majd, ahol reményeink szerint 

rátalálunk az Árpád-kori Szent István-i templom falaira. 

Ennek a bemutathatósága jobban alátámaszthatja majd a 

kegyhely első magyarországi zarándokhely legendáját. 

Ezzel együtt méltó, 21. századi urnatemetkezési hely is 

létesülhet a kegytemplom szentélye-, illetve külső rondel-

lája alatti területen akár több ezer urnahely létesítésével. 

Emellett a kegytemplomban a megfelelő műszaki hátteret 

is kialakítjuk, mind a világítás, mind a hangosítás, fűtés 

tekintetében. A lábazati fal vizesedési problémáit is meg-

oldjuk, és visszaállítjuk a másik (pontosabban eredeti) 

templomhajóból kijutást biztosító ajtót a zarándokudvari 

területre.  Külön területként megújítjuk, átépítjük a kegy-

hely orgonáját, a meglévő sípanyag felhasználásával, 

mintegy duplájára növeljük a hangszíneket (26 változat), 

és nyelvregiszterekkel is bővítjük a hangszert, új csúszka-
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ládás vezérlésre ültetve a sípokat. Természetesen a hang-

szer külseje is megújul egy alapos tisztítás -és ahol szük-

séges-, rekonstrukciós festésnek köszönhetően. Orgo-

nánk a felújítást követően méltó hangversenyorgona is 

lesz, kiszolgálva minden liturgikus igényt, koncert és 

kulturális rendezvényt is beleértve. Az orgona felújítását 

a pannonhalmi Portatív Bt. végzi, Takács Péter mester 

vezetésével.  

A kegytemplom kórusán illetve a régi oratóriumrészben a 

kegyhely interaktív kiállítóhelyei létesülnek, ahol modern, 

de értékteremtő módon kívánjuk kegyhelyünk múltját és 

jelenét bemutatni.  

Pár gondolat a kiállítási tervezési anyagból: a harangto-

rony alatt ki lehet majd próbálni a régi harangozás élmé-

nyét. Kottatárunkban lejátszható formában élednek újra a 

18. századi kották, megemelhetővé válik a mintegy 6 

kilogramm súlyú Úrmutató, kereplőink tekerhetővé váll-

nak, toronyóránk makett órát hajt majd, két csoda „kéz-

zelfoghatóvá” válik, 18. századi kézírást lehet elsajátítani, 

stb.   

Reményeink szerint a múzeumi kis séta egyenesen a 

megújított kolostori pincébe vezethet majd, ahol lehető-

ség nyílik étkezésre, akár borkóstolásra is.  

A meglévő díszudvar gazdasági épülete, ahol jelenleg is 

az Élet-Kép-Tár Ház van, bővítést kap, és mosdó, garázs 

kialakítása lesz, illetve a Karitász szolgálat is megkapja a 

jelenleg raktárként, garázsként szolgáló 70 m2-es helyisé-

get.  

A zarándokudvaron lesz a legnagyobb átalakulás, mely-

nek jellemzője lesz a régi és mostani zarándokudvari 

terület között húzódó kerítés elbontása, amely megkét-

szerezi a jelenleg szűkös területet, és olyan új rendez-

vényteret hoz majd létre, mely alkalmas lesz a nagyobb 

liturgikus és kulturális rendezvények megfelelő lebonyolí-

tására. A templom keleti oldalán a szentélyhez épített 

körfolyosó teljesen megépítésre kerül, éspedig úgy, hogy 

alatta a már templomi részben ismertetett módon urna-

temető, és az Árpád-kori templomfal maradványok kiállí-

tó tere lesz.  

A felső szinten pedig a külső gyóntatófolyosó kerül ki-

alakításra, összekötve a mostani sekrestyét a zarán-

dokudvarral. Az új gyóntatófolyosó bejárati részén a kinti 

oltár haranglába alatt új kis kápolnája kap majd helyet, 

illetve a templomból az udvarra vezető ajtóval szembeni, 

jelenleg raktár területen pedig, időszakos lehetőségként 

olyan galériahely kerül kialakításra, mellyel találkoznak 

azok, akik a szentélyből az udvarra lépnek ki. Az árkádok 

alatti területet, mintegy a kolostor kertjekénti elgondolás-

sal kialakítva, olyan kerengővé tesszük, ahol a zarándok, 

szent térben tud megpihenni, elcsendesedni.  

Az árkádok közepén álló Zsolnay Mária szobor központi 

helyet kap a szentkút felett, középre kerül, és eltűnik a 

mostani felesleges kődobogó lépcsősor, mintegy jobban 

lehetővé téve így a szobor megtekintését. A szentkútnál 

újra megjelenik a víz, kis csobogó formájában, ahová 

majd az árkádok két oldaláról kis lépcsősor vezet le és 

fel, összekötve ezzel jobban a kerengő részt a szentkúttal.  

A mostani vaskerítést a zarándokudvaron épített mészkő 

ülőpárkányok váltják fel, a lépcsői résznél pedig szobor 

talapzatokkal ellátva, melyek jobban leválasztják a felső 

szinti liturgikus teret az alsó rendezvénytérttől.  

A hátsó jelenlegi mosdórész teljes átépítésre kerül majd. 

Új bejárat létesül a jelenlegi mosdó helyén, mely bejárat 

jobban összeköti a kálváriát az udvarral, illetve a Fehér-

várcsurgó felől érkezők nem a mosdó falával találkoznak, 

ha érkeznek a kegyhelyre, hanem egy új bejárat, és a 
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kegyhely megvilágított fém logója fogadja a kegytemplom 

látványával őket.  

Új mosdó és kiszolgálóépület létesül, melyben helyet kap 

egy 60 fő ültetett befogadására alkalmas interaktív terem, 

illetve akadálymentesített mosdó, gyerekpelenkázó helyi-

séggel. Az új rendezvénytér egyszerre funkcionálhat par-

kolóként, illetve közparkként, meghagyva a jelenlegi fá-

kat, illetve kellő zöldfelületet hagyva a későbbiekben akár 

egy játszótér, vagy bármi más gyermekjáték-lehetőség 

telepítésére.  

A kinti és a kegytemplomban lévő liturgikus tér is meg-

újul, olyan bútorelemekkel, mely fix telepítésűek, időtál-

lóak, és művészi kiképzésűek. A kinti szabadtéri oltárnál, 

fedett baldachin jellegű tetőt építünk az időjárási viszon-

tagságok ellen, a régi prédikáló toronynál pedig kis sza-

badtéri harangtorony létesül a kegyhely 5. harangjával.  

A templom a kinti szentély vonalában visszakapja a ba-

rokk korban a kapucinus templomokon jellemző, így a 

bodajki kegytemplomon is fellelhető, keleti harang-

huszártornyát. Ugyanígy a rendház is visszanyeri nyereg-

tetején a kis tetőablakokat, visszakapva ezzel történeti 

hitelességét, mely még egy a 19. századból származó 

rézmetszeten is látható.  

A zarándokudvar mostani pléh kapuit üvegajtók váltják 

fel, jobb betekintést és nyitottságot adva az új térnek. A 

zarándokudvar új gazdasági bejárata a Templomkert utca 

felől lesz, átjárhatóvá téve így a teljes udvart bármilyen 

gépjárművel, melyek természetesen csak szükség esetén 

hajthatnak be az elsődlegesen rendezvénytérként, dísz-

parkként kialakítandó új területre.  

A kegytemplom előtti területen visszaállítjuk az 1960-as 

években viharkár miatt ledőlt 3 méter magas talapzattal 

ellátott szobrokat (Szent Fidél és Szent Ferenc). 

A felújítás látható elemei mellett, rengeteg szükséges 

műszaki megoldást is eszközöl majd a beruházás, aminek 

hatására olyan épületegyüttest alakítunk ki, ami a modern 

korban a modern kor technológiájával felújítva méltó 

lesz ahhoz a múlthoz, amiben született, tisztelve a kort, 

az időt, az átimádkozott létet.  

Mai napig őrzött hálaajándékunk egy 7 éves kislány mankója, melyet gyógyulása után hagyott itt.  
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TOVÁBBI PROJEKTEK 
Zarándokház, Gizella-Lak 

 

E pályázati forrás mellett, ezt kiegészítve, de más forrás-

ból megvalósulva örömmel adunk hírt, hogy az ún. Alsó 

Iskola épületünk, megújul, és benne 56 fős zarándokház 

létesül. A régi iskola a település központjában, a kegy-

templomtól alig 100 méterre épült, a homlokzaton látha-

tó felirat szerint 1930-ban. Az épület viszonylag jó álla-

potban van, első részében működött a két tantermes 

iskola, a hátsó részében pedig a gondnoki lakás kapott 

helyett. Ezt nemrégiben belülről teljesen felújították, 

ezért ebben az épületrészben csak a fürdőszobát kell 

átépíteni. A tervezés során arra törekedtünk, hogy a meg-

levő épület adottságait minél jobban kihasználjuk. Az 

épület projektarányos akadálymentesítése alapvető köve-

telmény volt. Így már az utcai kaputól rámpán juthatunk 

a zarándokház főbejáratához. Itt egy fedett előteret alakí-

tunk ki, amely az udvar felé is nyitott - ezzel is oldva a 

meglevő épület udvar felé teljesen zárt homlokzatát. A 

kéttraktusos épület földszintjén a fő közlekedési tengely 

maradt az udvar felőli folyosó, de ehhez még hozzáépí-

tettünk egy harmadik traktust is, amelyben a tetőtérbe 

vezető egykarú lépcső kapott helyet. A földszinten a fő 

helyiség a közösségi terem, amely a nagyobbik tanterem 

helyére került, a kisebb tantermet felosztottuk, itt alakí-

tottuk ki a recepciót és a többi kiszolgálóhelyiséget. A 

meglevő vizesblokkokat -már állapotuk miatt is – teljesen 

el kellett bontsuk; helyükön két egyágyas szoba készült. 

Az új lépcső alatt lesznek a vizes helyiségek, illetve a 

folyosó végén az akadálymentes fürdőszoba. 

A többi szoba a tetőtérbe került: egy 11, egy 8 és 5 db 5 

ágyas szoba, valamint a fürdőszobák, a mosó-szárító és a 

gépészeti helyiség. 

A volt gondoki lakás az udvar felől külön bejárattal köze-

líthető meg, itt a két szobában 5-5 fő elhelyezésére van 

lehetőség. 

Az épület tömegén két nagyobb változtatás történt: a 

meglevő 37 fokos hajlásszögű, mindkét végén kontyolt 

nyeregtető helyett térdfalas, oromfalas, 45 fokos új tető 

készül. Az udvari oldalon új, egykarú lépcső épül hozzá a 

meglevő épülethez. A meglevő épület átalakításával ké-

szül a zarándokház, projektarányos, valamennyi fogyaté-

kossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-

kommunikációs) akadálymentesítése volt a célunk a ter-

vezés során. 

A zarándokház lehetőséget biztosít majd arra, hogy az 

ideérkezők ne csak egy napot, hanem akár egy hetet is 

eltöltsenek Bodajkon, és innen kiindulva fedezzék fel a 

környék szépségét.  

Emellett szintén más pályázati forrásból a kálvária tövé-

ben lévő ún. Gizella Lak is teljes bebútorozásra kerül, 

ahol 10-12 főnek tudunk majd exkluzív körülmények 

között szállást nyújtani. Ez a ház egyben egy olyan kö-

zösségi térként is fog majd működni, mely reményeink 

szerint szolgálja plébániánk lelkipásztorkodását; összejö-

vetelinket, találkozóinkat. 
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PROJEKTADATOK 
 

Az építőipari kivitelezési tevékenység tárgya: A bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely vallásturisztikai fejlesztése, 

interaktív kiállítóterek létrehozása   

 

Építtető: Székesfehérvári Egyházmegye (8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.) 

 

Kezdési és várható befejezési időpont: 2019. 04. 01. – 2020. 04. 01. 

 

Az építési engedély száma: FE-08/ÉPÍT/2533-19/2017 

 

Fővállalkozó kivitelező: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Vadász utca 65. fszt. 2. 

MKIK nyilvántartási szám: 23A02254 

 

Tervező: Konstruma Mérnöki Iroda Kft. - dr. Oláh Mihály Zoltán (É1 01-3029) 

 

Műszaki ellenőrök nevei, nyilvántartási számok és névjegyzéki jelek: 

 

Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. 

Szigetiné László Erika villamosmérnök ME-V 07-51228 

Szigeti Gyula okl. műemlékvédelmi szakmérnök ME-É 07-0001 

Kozma Hilda okl. statikusmérnök ME-É 07-20272                                                                                                                          

Ortutai Miklós gépészmérnök ME-G 08-6617 
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KÖNYÖRGÉS 

a Bodajki Segítő Szűzanyához 
 

Mindenható Úristen, ki Bodajk szent helyéről sugároztad szét a hit vigaszát  

s adtál gyógyulást a Benned bízóknak,  

add, hogy Szent István népe ismét erős legyen hitében.  

Ne tekintsd Uram bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására  

tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent István nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak,  

és ma szent színed előtt érettünk könyörögnek.  

A mi Urunk Jézus Krisztus által Ámen. 

INFORMÁCIÓS KIADVÁNYUNK MEGJELENT 300 PÉLDÁNYBAN 

KIADÁSÉRT FELEL: BODAJKI RÓMAI KATOLIKUS  PLÉBÁNIA HIVATAL,  MÓROCZ TAMÁS PLÉBÁNOS 

8053 BODAJK, SZENT ISTVÁN TÉR 1.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.BODAJKIKEGYHELY.HU 

http://www.bodajkikegyhely.hu/
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