
 

 

 

MÁTRAVEREBÉLY, SZENTKÚTI ZARÁNDOKHELY KÖRNYEZETE 

 

A szentkúti Szűz Mária kegyhely Magyarország egyik legfontosabb, évente százezrek által felkeresett 

zarándokhelye, ami az 1300-as évek óta búcsújáró hely, de a jelenlegi templom és rendház csak a 

XVIII. században épült. A XX. század végén a ferences szerzetesek visszakapták az épületegyüttest és 

nemsokára egy nagyszabású fejlesztést határoztak el, amely az épületfelújítások és új épületek 

építése mellett a környezet átfogó rendezését is tartalmazta. A fejlesztés egyik jelentős 

programeleme a zarándokok gyülekező és felvonulási terének, a szabadtéri misézőhelynek és a Kút 

környékének rendezése lett. A tervezőcsapatot az építész generál tervező, Nagy Tamás fogta össze.  

Az időszakos, de igen intenzív használat miatt a terület nagy részét, a megrendelői igények szerint, 

burkolattal láttuk el. A szépséges természeti környezet és az épületek hangulata egyaránt 

természetes burkolóanyagot követelt, ami finom méret és rakásirányváltásokkal, díszítésnek álcázott 

akadálymentes felületekkel nyerte el visszafogott rajzolatát. A funkcionálisan igen fontos egyedi 

kialakítású padok a területet mintázatként hálózzák be. (átadás/felszentelés: 2015. szeptember) 

 

 

 

 

MÁTRAVEREBÉLY, SURROUNDINGS OF SZENTKÚT PILGRIM CENTER 

The Shrine of the Blessed Virgin Mary in Szentkút is one of Hungary’s most important pilgrim center, 

which is visited by hundred thousands every year. It is a shrine since the 1300’s, but the current 

church and friary was only built in the 18th century. At the end of 20th century the grey friars were 

given back the buildings and they soon decided to execute a large-scale development: beside the 

refurbishment of the existing buildings this involved establishing new ones and redesigning the 

surrounding area. One of the key elements was the refurbishment of the procession and gathering 

area of the pilgrims, which is also a space for open air masses and accomodates the Holy Well. The 

design team was led by the Architect, Tamás Nagy. 

Because of the periodic but very intensiv usage, in agreement with the Client, the majority of the area 

was paved. The beautiful setting in the landscape and the atmosphere of the buildings required 

natural stone as paving material. The surface got its delicate layout by little changes in size and 

pattern and by decorations which act as accessable surface. The uniquely designed benches play an 

important role in function and draw a graphically nice pattern. (completion/consecration: September 

2015) 

 

  






















