
HÍREK 
 

Február 13-án Egyesületünk meghívására „Város az utak és folyók találkozásánál” 
címmel Dimény Gábor építészmérnök tartott előadást a Flesch Károly Kulturális 
Központban mintegy 65 fő érdeklődőnek. 

Március 15-i megemlékezéseken és koszorúzásokon Egyesületünk is részt vesz. Deák 
Ferenc emléktáblájánál Korcz Evelin, az Egyesület titkára mond megemlékező 
beszédet. 

Április 11. (csütörtök) délután a Költészet Napja alkalmából megemlékezést tartunk 
az Ady emléktáblánál. 

Április 16. (kedd) 16:30 „Mosonmagyaróvár az építész szemével” – Beszélgetés 
Lenzsér Péter Ybl-díjas és Lukácsi Tamás építészmérnökökkel. Helyszín: Flesch 
Károly Kulturális Központ. 

Május 3. (péntek) 16:30-kor a Magyar Sport Napja alkalmából megemlékezésre és 
koszorúzásra kerül sor Mosonban, a Bauer emléktáblánál. 

Május 14-én (kedd) 16:30-kor kerül megrendezésre a Könyvtár és az Egyesület közös 
szervezésében Dr. Kocsis Sándor előadása, melynek címe: „Rendhagyó történelem 
óra: Görgey – áruló vagy hős?”. Helyszín: Huszár Gál Városi Könyvtár. 

Tullni kirándulásunkra (augusztus 29.) várjuk az érdeklődők jelentkezését, melyet 
egyesületi időben az irodában tudnak megtenni. Részvételi költség egyesületi 
tagoknak 4.000 Ft, vendégeknek 4.500 Ft, továbbá a belépők díja 15 euró.  

A Kulturális Örökség Napja alkalmából Egyesületünk Tejüzembe szervezett 
látogatásának időpontja: szeptember 13. (péntek) 10 óra. 

 

GYÁSZJELENTÉS 
 

Schopf Márton 

(1945–2019) 
Schopf Márton elment, végleg itt hagyott bennünket. A gyászjelentést olvasva kérdezem 

magamtól: aki eltávozik, elviszi-e a több évtizedes barátságot, vagy annak kicsi része itt 

marad – vigasztalni az emlékezőket? 

Aláírását Egyesületünk alapító tagjainak sorában találjuk. A Városszépítő Szakosztály 

vezetőjeként végzett munkáját hagyta ránk. Nevéhez fűződik – többek között – a 

Háromszög kápolna, a majoroki Kőműves emlékoszlop, a Tímár utcai emlékoszlop és a 

Nehézkereszt felújítása. Köszönjük Schopf Márton! Emlékedet megőrizni ígérjük! 

Dr. Kocsis Sándor 
 

EGYÉB 
 

Kérjük Kedves Tagtársainkat, aki csak teheti, a 2000 Ft/fő/év tagdíját az OTP 

11737076-20029834 számú számlánkra fizesse be! Készpénzes befizetésre minden 
héten, kedden 16–18 óra között van lehetőség az Egyesület irodahelyiségében. 
Ugyanezen időpontban irodánk telefonon is elérhető. 

1% - KÉSZÍTI ADÓBEVALLÁSÁT? Egyesületünk eddig is sokat tett a város 
épített és természeti értékeinek megóvásáért, a szebb, emberibb városi környezet 
kialakításáért. Kérjük, támogassa adója 1%-ával Egyesületünket! A rendelkező 
nyilatkozatra írja rá adószámunkat és nevünket: 19104298-1-08 Mosonmagyaróvári 

Városvédő Egyesület. 

Gróf Széchényi Ferenc- és Kós Károly-díjjal kitüntetett 

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 
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Megjelenik 250 példányban. Bankszámlaszám: OTP 11737076-20029834 

Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.    Honlap: www.mve1985.hu 

e-mail: varosvedok16@gmail.com    Egyesületi idő: kedd 16–18 óra között 

Telefon: 0670/230-33-62 (csak a fenti időpontban) 

Nyomtatás: Monocopy Nyomda 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja 

tagjait és várja az érdeklődőket a 2019. március 26-án, kedden 17 órakor 

tartandó éves közgyűlésre, amelyet a Flesch Károly Kulturális Központ 

(Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) előadótermében tart. 

 

Napirend 

1. A levezető elnök megnyitója, majd javaslata a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyére 

2. Az elnökség beszámolója a 2018-ban végzett munkáról 

Előadó: Dr. Unger András elnök 

3. Pénzügyi beszámoló a 2018. évről 

Előadó: Kronschnabel Éva ügyviteli és pénzügyi vezető 

4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évről 

Előadó: Dusek Miklósné FB. elnök 

5. Személyügyi kérdések megtárgyalása 

Előadó: Dr. Unger András elnök 

6. A 2019. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése 

Előadó: Dr. Unger András elnök 

7. Egyebek 

 
Mosonmagyaróvár, 2019. március 4. 

 

Dr. Unger András 

elnök 

mailto:varosvedok16@gmail.com


MOSONMAGYARÓVÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMÉHEZ 
 

Mosonmagyaróvár várostelepülés képének védelmére hozott 42/2017. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet széles körben intézkedik a hatálya alá tartozó táji- és természeti, 
valamint épített értékeinek védelméről, meghatározza a fő fejlesztési (védelmi) 
irányokat. 

Áttanulmányozva a fenti rendeletet, a város településfejlesztési koncepciójához 
készített Örökségvédelmi Tanulmányt, a Településképi Arculati Kézikönyvet, és más 
a témakörrel szorosan összefüggő helyi és országos kiadványokat megállapítottuk, hogy 
az országosan is védett műemlékekről egy könnyen átlátható, a szakemberek, 
az idegenforgalom, de a közösség számára is jól kezelhető, összefoglaló anyag nincs. 
Ezért a témakört ismerő szakemberekkel egyeztetve a Mosonmagyaróvári Városvédő 
Egyesület célként tűzte ki a város épített, országos védelem alatt álló, kulturális 
örökségeinek felmérését, értékbecslését. 

2018. március 18-án előzetes egyeztetést követően Dr. Unger András elnök úr 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Közművelődési Bizottságához 
az országos védettség alatt álló mosonmagyaróvári műemlékek felmérése és 
értékbecslése céljából pályázatot nyújtott be. A munka elvégzésére számos neves 
szakember került bevonásra, mint Székely Zoltán művészettörténész, múzeumigazgató, 
Dimény Gábor építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, Tuba László történész, 
ny. könyvtárigazgató, Thullner István helytörténész. Az anyag elkészítése során 
Bella Sándor, Dr. Kalmár Sándor alelnök urak és Kimlei Péter helyismereti könyvtáros 
is kivette részét. A fotódokumentáció elkészítését Moldoványi Géza (Fotósarok Bt.) 
vállalta. A készülő munkáról tájékoztattuk városunk főépítészét, Kitley Tibor urat, aki 
ugyancsak támogatásáról biztosított bennünket. 

A munka során olyan struktúrát alakítottunk ki, mely a várost műemlékek 
elhelyezkedése szempontjából hét kerületre osztja, és a kerületeken belül egy 
sétaútvonal mentén történne a bemutatás. A projekt szükségességét indokolja, hogy 
ilyen felméréssel és értékbecsléssel a város nem rendelkezik, az idegenforgalom is egy 
– az 1970-es években készített – bibliográfiából (Genthon) dolgozik. 

A projekt 2018-ban szerény önkormányzati támogatással elindult. A munka 
keretében kialakítottuk azt a rendszert, amely a városrészenként sorolt értékeinket 
azonos szerkezetben, az idegenforgalom számára is jól használható módon mutatja be. 
Az első körben hat országos védettségű műemlék feldolgozását kezdtük meg: 

1. Holzhammer ház; 
2. Nepomuki Szent János oszlop; 
3. Mosoni fiúiskola (Haller Iskola); 
4. Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom; 
5. Korona Szálló (Zsidanics-ház); 
6. Szent Anna rk. Kápolna. 

A munka során számos változtatáson esett át a kiadvány a jobb áttekinthetőség 
kedvéért, illetve bővült a műemlékekről készített archív képekkel és alaprajzokkal. 
Az elkészült 40 oldalas kiadvány alapul szolgál a 2019-ben tervezett további 
tíz műemlék feldolgozásához. A kiadvány egyik műemlékének szöveges részének 
ismertetésén keresztül szeretnénk bemutatni a készülő anyagunkat: 

„Szent Anna rk. Kápolna  

A műemlék leírása 
Huszártornyos barokk stílusú kápolna. Fa harangtorony koronázza meg a nyeregtetős 

épületet, melynek sisakja hagymakupolás. A hajóhoz trapéz alakú szentély kapcsolódik. 
A homlokzatok tagolása egyszerű: alacsony műkő lábazatról lizénák indulnak, amelyek 
tagolatlan koronázópárkányt tartanak. A kapuzat egyenes záródású kőkeret. A kapu felett 
fülke Immakuláta szoborral. Az ablakok félköríves lezárású kőkeretet kaptak. A kápolnában 

12 fő részére ülő és kb. 10 állóhely van. A kápolnában barokk oltár áll. Középső fülkéjében 
Szent Anna a gyermek Máriával aranyozott fa szoborcsoport kapott helyet. Kétoldalt adoráló 
angyalok. A Szent Anna szoborcsoport alatt Szent Rozália fekvő figurája. „Lucsony község 
(korábban Máriakálnokhoz tartozó kisközség, 1905.01.01-től magyaróvári városrész) 
1713 óta áll kápolnája, amit Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére 
szenteltek és Szent Anna védnöksége alá helyeztek. Az 1711–1712-es tomboló pestisjárvány 
elmúltának emlékére emelték, búcsúnapja (július 26.) egyben a városrész Anna-napi 

búcsúnapja is.”  

A műemlék története 
A kápolnát Lucsony község emeltette 1713-ban a pestis idején tett fogadalom 

beváltásaként, a pestisszentek: Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére. 
A kápolnát az 1750-es években renoválták: 1751-ben megújították tornyát, és ekkor készült 

a kórus és az orgona is, 1759-ben pedig felállították a Szent Anna oltárt. Ugyanekkor, 
1759-ben benedicálták a kápolnát, s ekkor kapta a Szent Anna titulust. A pestises szentekre 
az oltár mellékalakjai emlékezettek, e szobrok közül azonban ma már csak Rozáliáé van meg.  

A műemlék állapota 
2002-ben volt legutoljára felújítva és a 2009. 03. 07-ei műemléki felmérés még kiváló 

állapotban találta (ekkor csak az épület homlokzati lábazatán elszíneződés, „penész” 
nyomait vélték felfedezni). A jelenlegi - 2018. évi - állapot szerint a leromlott faszerkezetet 
kezelni kellene. Több helyen a tető beázik, illetve a kápolna körüli vízelvezetés nem 
megoldott, mely miatt a lábazat vizesedik. Az 1998-ban Egri Hunor által szobrász és 
műemlék restaurátorok diplomamunkájaként készített „Mária Immaculata 1713” szobor 
festése megkopott, felújításra szorul. A tervek szerint 2019-ben megkezdődik a teljes körű 
restaurálása.” 

Az anyagban továbbá bemutatásra kerül a belső térről készült néhány kép, az 
alaprajz, archív fényképek, illetve az irodalmi forrásmunkák jegyzéke is. 

 

„A TE SZAVAZATOD IS SZÁMÍT! HELYI ÉRTÉK PROGRAM” 

Egyesületünk „Az országos védettség alatt álló műemlékek felmérése és 
értékbecslése Mosonmagyaróváron” című pályázatával bekerült a MOL Helyi Érték 
Programjának második fordulójába. 

A legtöbb szavazatot gyűjtő szervezet nyeri el az anyagi támogatást és valósíthatja 
meg programját. A szavazásra április 1–22. között kerül sor az ország 146 benzinkútján. 
Egyesületünk pályázatára a Királyhidai út 51. szám alatt található benzinkúton lehet 
majd voksolni.  

Szavazni a benzinkút üzlethelyiségében kihelyezett szavazólapon található 
kuponokkal lehet. A szavazás nem kötött vásárláshoz, a szórólapokat bárki kérheti, 
illetve elveheti az üzlet kasszapultjáról vagy a szórólaptartóból. Az Egyesület nevével 
ellátott kupont le kell tépni a szórólapról és azt az üzletben található gyűjtőurnába 
kell bedobni. Kérjük Tagtársainkat és Támogatóinkat, hogy szavazatukkal 

segítsenek bennünket! 


