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Előszó
Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt!
Kérem, engedje meg, hogy Wass Albert csodálatos soraival
ajánljam Önnek kiadványunkat:
„Vendég vagy a világban,
és ez a világ szép vendégfogadó.
Van napsugara, vize, pillangója, madara.
Van virágja, rengeteg sok.
Tanulj meg örvendeni nekik.”
Vendégfogadó világunk pici darabjának, kisvárosunknak útikalauzát tartja Ön a kezében. Kérem, szenteljen
drága idejéből néhány órát, ismerje meg jubiláló 800 éves
településünket. Kedves látogató! A viszontlátás reményében
köszönöm megtisztelő figyelmét.

Vorwort
Herzlich Willkommen liebe
Gäste!

Introduction
I respectfully welcome our
kind visitors!

Gestatten Sie mir, Ihnen mit den wunderschönen Zeilen von Albert Wass unsere
Broschüre zu empfehlen:
„Du bist ein Gast in der Welt
und diese Welt ist ein schönes Gasthaus.
Sie hat Sonnenschein, Wasser, Schmetterlinge,
Vögel.
Sie hat Blumen, unzählig viele.
Erlerne dich darüber zu freuen.“
Sie halten jetzt den Reiseführer unserer
kleinen Stadt, eines kleinen Stückes unserer gastfreundlichen Welt in den Händen.
Bitte, widmen Sie uns aus Ihrer teuren
Zeit einpaar Stunden, lernen Sie unsere
800 Jahre alte Siedlung kennen.
Liebe Besucher! Vielen Dank für Ihre ehrenvolle Aufmerksamkeit und hoffe auf
ein Wiedersehen.

Please allow me to open our publication
with the wonderful lines of Albert Wass,
“You are a guest in the world,
and this world is a kind host.
It has sunshine, water, butterflies and birds.
There are flowers in countless numbers.
Learn to enjoy them.”
In your hands you hold a traveler’s guide
to our little town, a small portion of this
hospitable world.
Please devote a few hours of your precious time to learning about our community, which is celebrating its 800th anniversary.
Kind visitor! In the hopes of meeting you
again, I thank you for honoring us with
your interest.

Dr. Károly Kurunczi
Bürgermeister

Dr. Károly Kurunczi
Mayor

Introduction

Vorwort

Dr. Kurunczi Károly
polgármester
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Jánossomorja rövid története
Jánossomorja 6000 lakosú kisváros Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, a
86-os számú főút mentén, közvetlenül az osztrák határ mellett. A Mosoni-síkság és
a Fertő-Hanság-medence találkozásánál fekvő település az egykor önálló községek:
Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja 1970-es egyesülése óta viseli
a Jánossomorja nevet.
Itt a Hanság láptengerének peremén már a honfoglalást megelőző időkben is éltek
emberek, ezt a környéken végzett régészeti ásatások során feltárt réz-, bronz- és
kora vaskori sírokban talált használati tárgyak bizonyítják. Ugyanakkor gazdag
római és népvándorlás-kori kultúrák nyomait is megtalálták itt a régészek. A honfoglalás után vegyes besenyő-magyar lakosság élt ezen a területen. A települések
nevei a középkorban tűnnek fel először írásos formában. 1242-ben a tatárok ugyan elpusztították az Árpád-korban keletkezett falvakat, azonban IV. Béla újra
magyarokat telepített a vidékre. Német nemzetiségű telepeseket nagy számban az
óvári uradalom Habsburg-házi tulajdonosai csak a török háborúk után hoztak ide.
(Pusztasomorja nem tartozott az óvári uradalomhoz, így ott továbbra is magyarok
éltek.) 1683-ban a sikertelen bécsi ostrom után visszavonuló török hadak mindhárom községet felégették.
Puszta-Somorja község határát évszázadokon át a Hanság foglalta el, a nép egy kis
kiemelkedő szigeten élt, legkorábbi elnevezése Gueztenche (1279) volt. A királyi
birtok a kuruc szabadságharc után az Esterházy és a Mednyánszky család kezére
került. Szent-János (Boloct 1209) és Szent-Péter (Zenthpether 1440) adományozás
útján került a Győr nemzetségből származó Óvári Konrád, illetve utódai tulajdonába. Később a család ezen birtokai visszaszálltak az uralkodóra. 1526-tól II.
Lajos felesége, Habsburg Mária lett az új birtokos. Ezután kezdődődött a német
területekről érkező heidebauerek (pusztai parasztok) nagyszámú letelepedése a vidéken. 1763-ban Mária Terézia az óvári uradalmat leányának, Mária Krisztinának
adományozta, utódaik egészen 1945-ig voltak a két német község urai.
Szent-János a XVIII. század végén már piacos hely (Markt) volt. Majd kérvényezték, hogy évi négy országos vásárt tarthassanak. I. Ferenc király 1811. július
5-én kelt kiváltságlevelében ezt meg is adta. A jobbágyfelszabadítás
után - különösen Szent-János és Szent-Péter jobbágyai viszonylagos jólétben éltek. Az új országos polgári közigazgatási rendszer
bevezetésétől mindhárom község önállóan működött. A közsé-
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gek – de főleg Szent-János – fejlődése a XIX. század utolsó évtizedeiben indult meg
erőteljesebben, miután megépült a Pozsony–Szombathely vasútvonal, amelynek
helyi szakaszához és az állomáshoz a község földterületeket ajánlott fel. A
vasút megjelenése új termelési struktúrák megtelepedését eredményezte. Az ipari foglalkoztatás területén jelentős lépés volt a Szórádyféle hengermalom megépítése (1894), valamint a Franck és Fiai Rt.
cikória-feldolgozó üzem beindítása (1911). 1877-ben Szent-János
körorvosi székhely lett, megnyílt az első gyógyszertár. Később
új iskolák, óvodák épültek a településeken. Az országos községnévadás folytán 1907-től a három község végleges neve
Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja lett.
A második világháború utáni fejlődést megnehezítette az ötvenes évektől kezdődő szigorú határövezeti elzártság. Ezáltal
községeinket természetes környezetüktől Trianon után ismét
elzárták. Az 1946-os kitelepítés következtében több mint 4000
német származású lakosnak kellett elhagynia Mosonszentjánost
és Mosonszentpétert. Ennek folytán a két német ajkú község szinte
teljesen elnéptelenedett. Az elűzöttek helyére a környékbeliek mellett
matyóföldi telepesek és felvidéki kitelepített magyarok is érkeztek.
Az 1990-es politikai-gazdasági fordulat aztán gyökeres változást hozott Jánossomorja helyzetében: háttérbe szorult a mezőgazdaság és megerősödött az ipar.
A településen már az 1990-es évek elején megjelentek a külföldi multinacionális cégek és vegyes vállalatok, amelyek új ipari tevékenységet és munkakultúrát
teremtettek.
A töretlen fejlődés eredményeként a nagyközség 2004-ben városi rangot kapott.
Napjainkban már a közműhálózat teljesen kiépített a város egész területén. Jánossomorja hagyományőrző, kisvárosias településképét a közelmúlt modern ipari
létesítményei mellett gondozott zöldfelületek, ápolt utcák és közterek teszik
vonzóvá és egyedivé. Külterületi lakott helyként Jánossomorjához tartozik Hanságliget, Hanságfalva és Újtanya.
A város számos lehetőséget kínál az idelátogatóknak. A határmentiségből, az
évtizedeken keresztül tartó elzártságból adódó érintetlen természeti környezet
kiemelt turisztikai attrakcióként értékelhető. A város határos a Fertő-Hanság
Nemzeti Park észak- és dél-hansági körzetével. A schengeni határok megszűnése
óta pedig szabad az átjárás Ausztria, és a Fertő tó felé is.
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Jánossomorja ist eine Kleinstadt mit
6000 Einwohnern am westlichen Rande
des Komitates Győr-Moson-Sopron, an
der Hauptverkehrstraße 86, direkt an
der österreichischen Grenze. Die beim
Zusammentreffen der Mosoner-Ebene
und des Fertő-Hanság-Beckens liegende
Gemeinde trägt nach der Vereinigung
1970 der einst selbständigen Dörfer Mosonszentjános, Mosonszentpéter und
Pusztasomorja den Namen Jánossomorja.
Hier, am Rande der Niedermoorlandschaft lebten schon vor der Landnahme
Menschen, was die bei den in der Umgebung durchgeführten archäologischen
Ausgrabungen erschlossenen Grabstätten
aus den Kupfer-, Bronze- und Früheisenzeit gefundenen Gebrauchsgegenstände
beweisen. Gleichzeitig haben hier die
Archäologen die Spuren von reichen Kulturen aus der Römer- und Völkerwanderungszeit gefunden. Nach der Landnahme
lebten hier Petschenegen und Ungarn
gemischt. Die Namen der Siedlungen erscheinen erst im Mittelalter in schriftlicher
Form. 1242 vernichteten zwar die Tataren
die im Zeitalter von Árpád entstandenen
Dörfer, König Béla der IV machte aber
in dieser Umgebung wieder Ungarn sesshaft. Erst nach den türkischen Kriegen
brachten die Habsburg-Eigentümer des
Herrschaftsgutes in Óvár deutsche Ansiedler hierher. (Pusztasomorja gehörte
nicht zum Óvárer Herrschaftsgut, so
lebten dort nach wie vor Ungarn). Die
nach dem erfolgslosen Sturm 1683 gegen
Wien zurückziehenden türkischen Heere
brannten alle drei Gemeinden auf.
Puszta-Somorja grenzte jahrhunderte
lang an Hanság /Wasen an, das Volk lebte auf einer herausgehobenen Insel, die
früheste Bezeichnung war Gueztenche
(1279). Der königliche Besitz kam nach
dem Freiheitskampf der Kuruzen in die
Hände der Familien Esterházy und Mednyánszky. Szent-János (Boloct 1209) und
Szent-Péter (Zenthpether 1440) gelangen
durch Schenkung in den Besitz von aus
dem Geschlecht Győr stammenden Konrád Óvári, beziehungsweise seinen Nachkommen. Später fielen diese Besitzen der

Brief History of Jánossomorja
Jánossomorja is a small city of 6,000 inhabitants on Route 86 in the western part
of Győr-Moson-Sopron County, right
next to the Austrian border. This town
lying at the convergence of the Mosoni
Flatlands and the Fertő-Hanság Basin
has borne the name of Jánossomorja since
1970, due to the unification of the three
formerly independent communities of
Mosonszentjános, Mosonszentpéter and
Pusztasomorja in 1970.
People lived here on the edge of the
Hanság’s sea of marshes even before the
Hungarian conquest of the Carpathian
Basin, which is proven by personal belongings uncovered in graves from the
copper, bronze and early iron ages during archeological excavations performed
in the area. The archeologists have also
found abundant traces of cultures from
the times of the Romans and of the great
migrations here. After the Hungarian
conquest a mixed population of Pechenegs and Hungarians lived in the area.
The names of the towns first appeared
in writing during the Middle Ages. Despite the fact that in 1242 the Mongols destroyed the villages that were founded in
the Age of the Arpads, King Béla IV resettled Hungarians in the region. Ethnic German settlers were only brought here in
large numbers by the Habsburg owners
of the Óvári estates following the Turkish
wars. (Pusztasomorja was not part of the
Óvári estates, and so Hungarians continued to live there.) Following the unsuccessful siege of Vienna in 1683 the retreating Turkish forces burned down all three
communities.
The borders of the community of
Puszta-Somorja were surrounded by the
Hanság marshes for centuries, with the
population living on a small protruding
island whose earliest name was Gueztenche (1279). The Esterházy and Mednyánszky families came into possession
of this royal estate after the Kuruc Revolt.
Szent-János (Boloct 1209) and Szent-Péter
(Zenthpether 1440) were granted to Konrád Óvári of the Győr clan and his descendants. Later these estates of the family reverted back to the monarch. From
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Familie an den Herrscher zurück. Ab 1526
wurde die Frau von Ludwig, dem II. Maria Habsburg die neue Besitzerin. Dann
fing die Niederlassung der aus deutschen
Gebieten kommenden Heidebauer an.
1763 schenkte Maria Theresia das Óvárer
Herrschaftsgut ihrer Tochter Maria Christine, ihre Nachkommen waren ganz bis
1945 die Herren der beiden deutschen
Gemeinden.

1526, Maria Habsburg, the wife of King
Lajos II, became the new owner. Following this, the large scale settlement in this
area of heidebauers (wasteland peasants)
from German lands began. In 1763 Maria
Theresa granted them to the daughter of
the Óvári estates, Mária Krisztina, and
her descendants were the lords of the two
German communities all the way up to
1945.

Szent-János hielt schon am Ende des 18.
Jahrhunderts Markt. Dann ersuchten die
Bürger, jährlich vier Landesmarkt halten
zu dürfen. König Franz der I. gab in seiner
Privilegienurkunde dieses Recht. Nach
der Bauernbefreiung lebten besonders die
Bauern von Szent-János und Szent-Péter in
einem relativen Wohlstand. Nach der Einführung des neuen landesweiten bürgerlichen Verwaltungssystems funktionierten
die drei Dörfer selbständig. Die Entwicklung der Gemeinden – aber hauptsächlich
die von Szent-János – nach in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts einen
größeren Schwung, nachdem die Eisenbahnlinie Pressburg (Bratislava) – Szombathely erbaut wurde. Zu deren örtlichen
Anschnitt und zum Bahnhof bot die Gemeinde Land an. Als Ergebnis der Errichtung der Eisenbahnlinie erschienen neue
Produktionsstrukturen. Im gewerblichen
Bereich der Beschäftigung war der Erbau
der Szórády-Walzenmühle (1894), sowie
Anlassung des Franck und Söhne AG
Zichorienverarbeitungsbetriebs
(1911).
1877 wurde Szent-János Kreisarztsitz,
die erste Apotheke wurde eröffnet. Später
wurden in den Gemeinden neue Schulen,
Kindergärten gebaut. Im Laufe der landesweiten Namensvergabe bekamen die
Dörfer ihren endgültigen Namen: Mosonszentjános, Mosonszentpéter und Pusztasomorja.

By the end of the 18th century SzentJános already held a market (Markt).
Later they applied for the right to hold
four annual fairs. King Francis I provided
this in his patent dated July 5th 1811. Following the freeing of the serfs, the serfs
from Szent-János and Szent-Péter in particular prospered relatively well. With
the introduction of the new national civic
administrative system, all three communities functioned independently. The development of the communities – and in
particular Szent-János – began to increase
in the final decades of the 19th century
following the construction of the Bratislava-Szombathely railway line, for which
the community offered some land for a
station and the local right-of-way. The
presence of the railway resulted in the
establishment of new production structures. The construction of the Szórády
type roller mill (1894) and the launching
of the Franck and Sons Co. chicory processing plant (1911) were significant steps
for industrialization in the area. In 1877
Szent-János became the seat of the district
physician and the first pharmacy opened.
Later new schools and nursery schools
were built in the towns. As a result of
the national program for the naming of
communities, beginning in 1907 the final
names of the three towns became Mosonszentjános, Mosonszentpéter and Pusztasomorja.
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Die Entwicklung nach dem zweiten
Weltkrieg wurde beginnend ab den
fünfziger Jahre durch die strenge Versperrung des Grenzgebietes erschwert.
Dadurch wurden unsere Gemeinden nach Trianon wieder von
ihren natürlichen Nachbarn
versperrt. Infolge der Aussiedelung 1946 mussten
mehr als 4000 Einwohner
deutscher Abstammung
Mosonszentjános
und
Mosonszentpéter verlassen; so wurden die beiden
deutschsprachigen Gemeinden fast ganz entvölkert. An
Stelle der Vertriebenen kamen Ansiedler aus der Umgebung aber
auch aus Matyóföld (Ostungarn) und Oberungarn (der
heutigen Slowakei).
Die politisch-wirtschaftliche Wende in den 90-er
Jahren brachte ins Leben
Jánossomorjas eine radikale Veränderung: die
Landwirtschaft wurde in
Hintergrund gedrängt und
die Industrie verstärkt. Schon
Anfang der 90-er erschienen die ausländischen multinationalen Firmen und
joint ventures, welche neue Industrietätigkeit und Arbeitskultur geschaffen
haben.
Als Ergebnis der ungebrochenen Entwicklung bekam die Marktgemeinde
2004 den Rang einer Stadt. Heutzutage
ist das kommunale Netz schon im ganzen
Stadtgebiet ausgebaut. Das traditionsgebundene Kleinstadtbild von Jánossomorja ist neben den modernen Industrieanlagen der nahen Vergangenheit durch die
gepflegten Grünanlagen, Straßen und
Plätzen attraktiv und individuell.
Die Stadt bieten ihren Besuchern
zahlreiche Möglichkeiten. Das durch
die Versperrung des Grenzgebietes geschonte, unberührte Naturgebiet ist eine
ausgezeichnete touristische Attraktion.
Die Stadt grenzt an den nördlichen und
südlichen Kreis des Fertő-Hanság Nationalparks. Und seit der Abschaffung
der Schengen-Grenzen ist die Grenzüberschreitung nach Österreich und zum
Neusiedlersee.

Development following the Second
World War was made more difficult by
the strict closing of the frontier zones beginning in 1950s. Due to this our communities were again shut off from their natural environs, as after the Trianon treaty.
As a result of the resettlement in 1946,
more than 4,000 ethnic German inhabitants were forced to leave Mosonszentjános and Mosonszentpéter. This led to the
nearly complete depopulation of these
two German-speaking communities. The
people who were expelled were replaced
by ethnic Hungarian settlers deported
from the Matyóföld and Felvidék areas of
present-day Slovakia, in addition to other
locals.
The political and economic transformation of the 1990s brought radical changes
to Jánossomorja; the significance of agriculture was reduced and industry increased. Already by the beginning of the
1990s foreign multinationals and various
other companies appeared in town and
introduced new industrial activities and
labor culture.
As a result of the unbroken development, the large village received the rank
of city in 2004. Today the network of utilities has been extended throughout the
entire territory of the city. The traditional,
small town streetscape of Jánossomorja
has recently become more attractive and
unique due to the manicured green areas,
well cared for streets and public squares
in addition to the modern industrial establishments.
The city provides numerous opportunities for visitors here. Due to its location
on the border and the decades of isolation
resulting from this, the natural environment has remained unspoiled, making it
a significant tourist attraction. The city
borders the north and south Hanság districts of the Fertő-Hanság National Park.
Since the abolishment of border
controls due to the Schengen Agreement, there is
free access to Austria
as well as to Lake
Fertő.

Jánossomorja napjainkban
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Jánossomorja napjainkban
Infrastruktúra

Jánossomorja infrastrukturális ellátottsága közel teljes. A vezetékes ivóvízellátást biztosító ún. „törpe vízmű” 1975-ben épült
meg. 1995-ben adták át a város határában épített regionális
szennyvíz-tisztító telepet. 1998-ra készült el a település vezetékes földgázellátását biztosító hálózat. A 2001-ben átadott
regionális hulladéklerakó-telep a környék 64 településének
(103 ezer lakos) kommunális hulladékkezelését végzi.

Gazdaság

Jánossomorja (Mosonszentjános) már a XIX. század végén
a környék egyik legjelentősebb települése volt. Bár a trianoni békediktátum következtében jelentősen csökkent a befolyása, de a korábban ide települt iparra folyamatosan lehetett
építeni. A kiváló gazdasági alapokra, valamint a hagyományos
termelési tapasztalatokra építve a rendszerváltást követően ismét
megnőtt térségi szerepe.
A város ipari üzemeiben és egyéb munkahelyein közel 2000 alkalmazott dolgozik. Közülük több százan a környékbeli településekről járnak be. Jánossomorja
jelentős ipari település és foglalkozatási központ. A Dr. Oetker, a Hipp Kft., a
Leier betongyártó üzeme, és az AMB Components Kft. nemcsak a megye, illetve
a régió, hanem az ország gazdasági életének is fontos szereplői.
A településen működő vállalkozások száma: 424
• Ebből társas: 45
• Egyéni: 237
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A város zászlaja és címere

Az 1992-ben elfogadott csücsköstalpú, szimmetrikus tárcsapajzs
kék mezejében, zöld mezőn feltörő arany lángnyelvekben lebegő
vörös szív látható. A szívből három zöldszárú, leveles fehér
vadrózsaszál nő ki. A szív felett szimmetrikusan jobb és bal oldalt lebegő, zöld fészkében három-három fiókáját önnön
vérével tápláló, kiterjesztett szárnyú pelikán látható. A régi
pecsétnyomók ábráit felhasználó, egy címermezőbe került
jelképegyüttes mai értelmezése szerint az összetartozás, a
közös jelen és jövő szimbólumképe.
A zászló, amelyet aranyszínű farkasfog szegélyez, fehér
alapon ábrázolja a város címerét.

Testvértelepülés

Jánossomorja testvértelepülése, Nagyfödémes (Velké Úlany) Szlovákia dél
nyugati részén, a Kis-Duna és a Fekete-víz között, a Mátyusföldön található.
A 4200 lakosú község a Pozsony-Szenc-Nyitra főútvonal közelében terül
el, Szenctől 15 km-re délkeleti, Galántától 12 km-re délnyugati irányban.
A testvértelepülési megállapodás aláírására 2004. szeptember 24-én került
sor Jánossomorján. Nagyfödémes az interneten: http://www.velkeulany.sk/

Infrastruktur
Die Infrastruktur in Jánossomorja ist fast
ganz ausgebaut. Das 1975 erbaute „Zwerg-Wasserwerk“ liefert das Trinkwasser
in die Haushalte. 1995 wurde die regionale Kläranlage am Stadtrand übergeben,
und 1998 das Erdgasnetz, wodurch die
Erdgasversorgung der Gemeinde gesichert ist. Um die Müllentsorgung kümmert sich die 2001 übergebene regionale
Mülldeponie, welche die kommunale
Müllverwaltung der umgebenden 64 Gemeinden (103 tausend Einwohner) durchführt.

Jánossomorja Today
Infrastructure
Jánossomorja has an almost completely
developed infrastructure. The so-called
“törpe (dwarf) water works” that ensures
the provision of running water was built
in 1975. The regional sewage treatment
plant constructed on the edge of town was
opened in 1995. The network of mains
providing natural gas was completed in
1998. The regional garbage dump opened
in 2001 makes the communal disposal of
waste possible for 64 towns in the area
(103,000 inhabitants).

Jánossomorja Today

In unserem Tagen

Jánossomorja
in unseren Tagen
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Wirtschaft
Jánossomorja (Mosonszentjános) war
schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der bedeutendsten Gemeinden der Gegend. Obwohl sein Einfluss
infolge des Trianon Friedensdekrets bedeutend zurückfiel, aber man konnte mit
der früher angesiedelten Industrie fortwährend rechnen. Auf die ausgezeichnete wirtschaftliche Grundlage, sowie
auf die traditionellen Erfahrungen in der
Produktion bauend wurde seine Rolle in
dem Bezirk nach der Wende wieder groß.
In den Industriebetrieben und an anderen
Arbeitsstellen der Stadt arbeiten beinahe
2000 Mitarbeiter. Mehrere Hunderte pendeln aus den Dörfern in der Umgebung.
Jánossomorja ist eine sehr bedeutende Industriegemeinde und Beschäftigungszentrum. Das aus dem Produktionsstandort
Jánossomorja der Győrer Keksfabrik entstandene Süßwarengewerbe (Dr.Oetker,
PEZ-Hungaria, Multi-Cikória, Ed.Haas
Kft), Leier Betonfabrik, Hipp und AMB
Components Kft spielen nicht nur im
Komitat, beziehungsweise in der Region,
sondern auch in der Wirtschaft des Landes eine wichtige Rolle.
Die Anzahl aller Unternehmungen in der
Gemeinde: 350
Davon mit Rechtspersönlichkeit: 45
Ohne Rechtspersönlichkeit: 305
Fahne und Wappen der Stadt
Das Wappen von Jánossomorja ist erst
1992 nach der Vereinigung der drei früheren selbständigen Ortsteile aufgrund alter Stempelabdrücke erschaffen und dann
in seiner endgültigen Form gebilligt worden. Die Fläche des Wappens wird von
drei Symbolen dominiert. In der oberen
Hälfte befinden sich zwei Pelikane, die
mit ihrem Schnabel die eigene Brust ritzen
und mit dem heraustropfenden Blut ihre

Economy
Already by the end of the 19th century
Jánossomorja (Mosonszentjános) was one
of the most important towns in the area.
While its influence was significantly
decreased as a result of the Trianon peace treaty, it could still
continue to build upon the in
industry that had already
located there. Following
the fall of communism,
the role of the region increased again, building
upon the outstanding
economic base and the
experience from traditional production.
Nearly 2,000 employees
work in the city’s industrial
plants and other workplaces.
Of these, several hundred commute from the nearby towns. Jánossomorja is an important industrial town
and employment center. The companies
in the sweets industry that formed from
the former Győri Cookie and Wafer Company’s Jánossomorja Plant (Dr. Oetker,
PEZ-Hungária, Multi-Cikória, Ed. Haas
Co.), the Leier concrete manufacturing
plant, the Hipp Co. and the AMB Components Co. are important players in not
only the economic life of the county and
the region, but also of the whole country.
The total number of enterprises operating
in the town: 350
Of these, corporations: 45,
Individual entrepreneurs: 305
The Town Flag and Crest
On the blue background of the symmetrical badge-shaped crest adopted in 1992
there is a red heart floating above golden
tongues of flame erupting from a green
field. Three white wild roses with leafy
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Jungen füttern. Das ist uralte Symbolik.
Sie deutet einerseits auf die Auferstehung
Jesu hin, andererseits aber symbolisiert
sie im allgemeinen den ständigen Neubeginn des Lebens, der die stürmische Geschichte der Stadt bestens kennzeichnet.
Im unteren Teil des Wappens ist ein von
Flammen umzüngeltes Herz zu sehen,
das die Wärme der Liebe und die Treue
zum Ungarntum zum Ausdruck bringen
soll.
Auf der Fahne der Stadt finden wir, umrandet mit einem goldenen Wolfzahnmuster, auf weißem Hintergrund das
soeben beschriebene Wappen wieder.

green stalks grow from this heart. Above
the heart are pelicans with outstretched
wings placed symmetrically on the left
and right sides, each feeding three nestlings in green nests with their own blood.
In the current interpretation, the symbolic
grouping utilizing the figures from the
old seals combined in one crest is a symbol of unity, of a common present and
future.
The flag depicts the town’s crest on a
white background bordered by a gold
colored zigzag.

Partnergemeinde
Jánossomorjas Partnergemeinde ist Nagyfödémes (Velké Úlany) in der Südwestslowakei. Es liegt zwischen Kis-Duna und
Fekete-víz, in Mátyusföld. Die Gemeinde
mit ihren 4200 Einwohnern liegt in der
Nähe der Hauptverkehrstraße BratislavaSzenc-Nyitra, von Szenc 15 km südöstlich,
von Galánta 12 km südwestlich. Die Vereinbarung über die Partnerschaft wurde
am 24. September 2004 in Jánossomorja
unterzeichnet. Nagyfödémes im Internet:
http://www.velkeulany.sk/

Sister City
Jánossomorja’s sister city is Velké Úlany
(Hungarian name: Nagyfödémes), located in southwestern Slovakia in the
Matušova zem (Hungarian name: Mátyusföld) region, in the area between the
Little Danube and the Fekete Stream. The
community with a population of 4,200
lies near the main road between Bratislava, Senec and Nitra, 15 km southeast of
Senec and 12 km southwest of Galanta.
The signing of the sister city agreement
took place in Jánossomorja on September 24, 2004. Velké Úlany on the internet:
http://www.velkeulany.sk/

Bürgermeisteramt der Stadt Jánossomorja
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
Tel: 36-96/565-240, Fax: 36-96/226-145
Web: www.janossomorja.hu
e-Mail: hivatal@janossomorja.hu

Jánossomorja Municipal Mayor’s
Office
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
Ph: 96/565-240, Fax: 96/226-145
Web: www.janossomorja.hu
e-mail: hivatal@janossomorja.hu
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Intézmények
Körzeti Általános Iskola

9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.
Igazgató: Bella Zsolt
Tel.: 96/565-291
Fax: 96/565-299
E-mail: iskola@janossomorja.hu
Web: www.korzetiiskola.hu
Az intézmény beiskolázási, működési területe: Jánossomorja város bel- és külterülete, Várbalog, Újrónafő.

Központi Alsó Tagozat

Szabadság u. 24.
Tagozatvezető: Kőhegyiné Jókuti Edit

Klafszky Katalin Tagiskola

Rákóczi u. 51.
Tagiskola-vezető: Nemes Csaba
Tel.: 96/565-003

Aranykapu Óvoda

Óvoda u. 13.
Óvodavezető: Schwartzné Varga Mónika
Tel.: 96/226-117, Fax: 96/565-004
E-mail: aranykapu@janossomorja.hu
Az Aranykapu Óvoda öt telephelyen 4 tagóvodával
működik. A központi épület a Szentjánosi településrészen helyezkedik el és eredetileg is óvodai nevelés
céljára építették 1903-ban. A Szentpéteri óvoda az
1950-ben megüresedett egykori községházában
kapott helyet. A pusztasomorjai tagintézmény
1990-től funkcionál jelenlegi helyén, korábban iskola működött az épületben. Ezen kívül a 2004-es
tanévtől Újrónafő és Várbalog óvodái is a központi
intézmény vezetése alá kerültek.
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Alapfokú Művészeti Iskola

Óvári u. 1.
Alapítás éve: 1991
Igazgató: Dravetzky István
Tel.: 96/565-907
Fax: 96/225-003
E-mail: zeneiskola@janossomorja.hu
Az intézménybe összesen 64 tanuló jár, valamint 6 zene
pedagógus oktat. Tanulható szakok a következők: modernkortárs tánc, zongora, fa- és rézfúvós hangszerek, hegedű, ütő,
szintetizátor-keyboard, magánének, szolfézs-zeneelmélet, kamarazene, zenekar.

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
Óvári u. 1.
Igazgató: Lőrincz György
Tel: 96/226-147; Fax: 96/225-003;
e-mail: muvhaz@janossomorja.hu

Városi könyvtár

Szabadság u. 2.
Könyvtárvezető: Horváth Katalin
Tel: 96/226-762; Fax: 96/565-024
e-mail: konyvtar@janossomorja.hu

Bölcsőde

Óvári u. 4. • Tel.: 96/226-090
Intézményvezető: Rasztik Lászlóné

Idősek klubja

Óvári u. 4.
Tel.: 96/565-078
Intézményvezető: Nagyné Doviczin Mónika
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Civil szervezetek
Egyesületek

F 06 Postagalamb Sportegyesület

Az egyesület 1980 óta működik, jelenleg 20 tagja van.
Elnök: Kiss Barnabás • Tel.: 06-30/4432668
E-mail: kissbela@satelit-kft.hu

Erdészeti Horgászegyesület

Az egyesület 1972-ben alakult, tagjainak száma meghaladja a 200
főt. 1998-ban egyesültek a mosonszolnoki horgászegyesülettel.
Elnök: Kovács Attila • Tel.: 06-20/5997735 (Sarlai Zoltán)

Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A tűzoltó egyesület a város legrégibb civil szervezete, amely 1889-ben alakult és jelenleg 54 tagja van.
Elnök: Winkler László • Parancsnok: Kránitz József
Tel.: 06-30/9160846

Jánossomorjai Kutyabarátok 2007 Egyesület
Az egyesület 2006-ban alakult.
Vezető: Sipos Veronika • Tel.: 06-70/945-0465
E-mail: jskutyaiskola@gmail.com
Web: http://jskutyaiskola.mindenkilapja.hu

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság
Egyesület – Társaskör Egyesület

Az egyesület 2002-ben alakult és 2003. szeptember 12-én jegyezte be a megyei bíróság. A szervezet – mely jelenleg 70 taggal
működik – elsődleges célja Jánossomorja kulturális örökségének ápolása, új hagyományok teremtése, a közösségi élet, a társas érintkezés
előmozdítása. Az egyesületen belül működik egy kerékpáros klub,
kézműves műhely, valamint a Canto Excolo Kamarakórus is.
Elnök: Jakabné Gruidl Terézia • Tel.: 06-30/8655473
Web: www.tarsaskorjanos.hu • E-mail: tarsaskor@tarsaskorjanos.hu
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Jánossomorja Polgárőr Egyesület

Az egyesület 2007. január 20-án alakult 29 fővel, jelenleg 39 tagjuk van.
Elnök: Németh László • Tel: 06-30/6514555
Web: www.jpe.fw.hu • E-mail: lszlnmth@gmail.com

Jánossomorja Sportegyesület

A sportegyesület jogelődje 1921-ben alakult Mosonszentjánosi Egyesített Sport Egylet néven. 1981-ben adták át az új sporttelepet, ahol két szabványméretű füves labdarúgópályát, atlétikai futópályát, illetve modern tekecsarnokot alakítottak ki. Az
egyesület jelenleg labdarúgó, teke, kosárlabda, karate és lovas szakosztályt működtet. Tagjainak száma 250 fő.
Elnök: Kiss Sándor • Telefonszáma: 96/226-137

Gála Horgászegyesület

Az egyesületet a Győri Keksz- és Ostyagyár Jánossomorjai üzemében dolgozók
alakították 1981-ben. Az egyesület jelenleg 18 taggal működik. • Elnök: Wennesz
József Károly • Tel.: 06-20/4358431

Jánossomorjai Fúvós Egyesület

Az egyesület 2004-ben alakult a Jánossomorjai Német Kisebbségi Önkormányzat fúvószenekarának jogutódjaként. Célja a fúvószenei hagyományok megőrzése, népszerűsítése.
Elnök: Wennesz József Károly • Tel.: 06-20/4358431
E-mail: info@jfe.hu • Honlap: www.jfe.hu

Jánossomorja Baseball Egyesület

A csapat 1997-ben alakult és 2008-ig a JSE szakosztályaként
működött, 2009-től önálló egyesületként tevékenykedik.
Elnök: Fekete Csaba • Tel.: 06-20/9164006
Web: www.rascals.hu

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Az alapítványt 2001-ben hozta létre az önkormányzat azzal a
céllal, hogy a település kulturális értékeit összegyűjtse, azokat
megóvja, és közkincsé tegye.
A kuratórium elnöke: Lacknerné Fördős Klára
Cím: Szabadság u. 39. • Tel.: 06/96-226-147 • E-mail: jkk@janossomorja.hu • Web:
www.janossomorja.hu/jkk

Jánossomorja Televízió

Az első adását 1996 decemberében sugárzó Jánossomorja Televízió
a kisváros legfontosabb hírforrása. Közösségi szemléletű, helyi közélettel foglalkozó műsorai közül kiemelkedő a Heti Híradó. Adásait
a helyi kábelrendszeren digitálisan is sugározza, a műsorok mellett képújságot is láthatnak a nézők. Internetes oldalán friss híreket,
videókat és fényképgalériákat találunk.
Szerkesztőség/stúdió: Óvári utca 1. • Telefon/üzenetrögzítő: +36 (96) 565-947
E-mail: jtv@jtv.hu • Weboldal: www.jtv.hu • Főszerkesztő: Hauptmann Tamás
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Öntevékeny művészeti csoportok, klubok, szakkörök
Balassi Bálint Nyugdíjas Klub

A klub 1989-ben alakult, tagjainak száma 80 fő. Szerdánként a
művelődési házban tartják foglalkozásaikat. 40 fős énekkaruk állandó szereplője különféle városi rendezvényeknek,
nyugdíjas találkozóknak.
Klubvezető: Egervári Tiborné • Tel.: 96/227-891

Balassi Bálint Ifjúsági Klub

A klub 2001-ben alakult 12 taggal, jelenleg 25 fő 13-25
év közötti fiatal tevékenykedik aktívan a szervezetben. 2001 óta, nyaranta kistérségi ifjúsági találkozót
szerveznek, emellett rendszeresen közreműködnek a
városi ünnepek előkészítésében és lebonyolításában is.
Klubvezető: Gősi Zsolt • Web: http://ifiklub.tumblr.com

Canto Excolo Kamarakórus

A KÓTA Arany fokozatú minősítésével rendelkező 13
fős kamarakórus 2004 októberében alakult.
Kórusvezető-karnagy: Szabó Attila
Web: www.tarsaskorjanos.hu

Tititá Néptáncegyüttes

2008-ban alakult, céljuk, hogy gyűjtsék, tanítsák a
helyi tánc- és néphagyományokat, megismerjék a Kárpát-medence táncait. 2010-ben létrehozták a közhasznú
Örökség Kulturális Egyesületet. Mára felnőtt és gyerekcsoportjuk is népes, együttműködnek a nyugdíjas Búzavirág
Körrel és az óvodai tánccsoportokkal. Próbák: Balassi Bálint
Művelődési Ház • Vezető: Molnár Tamás • Tel.: 06-30/255-7158
e-mail: oroksegke@gmail.com

Cintia Wellness Club

A táncos jellegű szabadidős sporttal foglalkozó klub 2004-ben
alakult, közel 100 főt tesz ki a felnőttekből és gyermekekből álló
tagsága. • Klubvezető: Nagy Katalin • Web: www.cwc.ewk.hu
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Keresztelő Szent János r. k. templom

Sehenswürdigkeiten

Sights

Gebaute Erbschaft

Built Heritage

KIRCHEN
Römisch-katholische Kirche „Heiliger
Johannes der Täufer“
Die zu Ehre dem Heiligen Johannes dem
Täufer gewidmete Kirche mit niedriger
Fassade und Längsschiff ließen die Erzherzogin Maria Christine Habsburg
und ihr Gatte Albert-Casimir Kurfürst
von Sachsen-Teschen im Jahre 1769 im
Barockstil erbauen.
Von der ursprünglichen Einrichtung sind
nur noch die an den beiden Triumphbögen und in der nördlichen Nische aufgestellten Nebenaltare, sowie die Kanzel
an der Südseite geblieben. Das Bild am
Hauptaltar stellt den Heiligen Johannes
den Täufer dar. Gegenüber dem Altarbild mit der heiligen Familie ist das Bild
von Sankt Wendelin. Es stammt noch aus
der alten mittelalterlichen Kirche, welche
laut (Aufschrift)Überschrift die Marktgemeinde Szent-János am 1. Juni 1765 aus
Gelübde machen ließ, zu Ehre der Wundertätigen Maria von Kiscell und der
Schutzpatronen der Tiere Wendelin und
Leonard.
Adresse: Szabadság utca

CHURCHES
Saint John the Baptist Roman Catholic
Church
This longitudinal church with a low façade consecrated in honor of Saint John
the Baptist was built in the Baroque
style by the archduchess Maria Christina
Habsburg and her husband, Prince Albert
of Saxony, Duke of Teschen in 1769.
Of its original furnishings, today only the
side altars erected on the two sides of the
triumphal arch and in the alcove of the
northern side remain, as well as the pulpit on the south side. The high altar piece
from the previous century depicts Saint
John the Baptist. The painting of Saint
Wendelin across from the altar piece of
the Holy Family is from the earlier Medieval church, and according to its inscription was made through a pledge by the
market town of Szent-János on June 1st
1765, in honor of Mária of Kiscell and the
patron saints of livestock, Saints Wendelin and Leonard.
Address: Szabadság St.

Sights

Sehenswürdigkeiten

A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt alacsony homlokzatú, hosszhajós templomot Habsburg Mária Krisztina
főhercegnő és férje, Albert Kázmér szász-tescheni választófejedelem építtette barokk stílusban, 1769-ben.
Eredeti berendezéséből mára csupán a diadalív két oldalán és az északi
oldal fülkéjében felállított mellékoltárok, valamint a déli oldalon lévő szószék
maradt. A múlt századi főoltárkép Keresztelő Szent Jánost mutatja. A Szent Családoltárképpel szemben látható Szent Vendel kép még a korábbi, középkori eredetű
templomból való, amelyet a felirat szerint Szent-János mezőváros készített fogadalomból 1765. június 1-jén, a csodatevő kiscelli Mária és a barmok védőszentjei,
Vendel és Lénárt tiszteletére.
Cím: Szabadság u.

ÚTIKALAUZ JÁNOSSOMORJA

Szent Péter r. k. templom

A templom Árpád-kori alapokon épült, ezt a torony alsó harmadának kváderkövei
és a homlokzat előtti oszlopok bizonyítják. A feltételezhetően XIII. századi – az
idők során többször elpusztult – templom jelenlegi eklektikus stílusban átépített
formáját 1906-ban nyerte el. A főoltáron a templom védőszentje és névadója Szent
Péter apostol látható. A templombelső mennyezete, a budapesti eucharisztikus
kongresszus tiszteletére, 1938-ban készült.
Cím: Temető u.
Römisch Katholische
Kirche Sankt Peter
Die Kirche wurde auf Grundsteinen aus
der Árpád-Zeit gebaut, das beweisen
die Kwadersteine der unteren Turmdrittel und die Säulen vor der Fassade. Die
wahrscheinlich im 13. Jahrhundert erbaute – im Laufe der Zeit mehrmals zerstörte - Kirche gewann ihre gegenwärtige,
im eklektische Stil umgebaute Form 1906.
An dem Hauptaltar ist der Schutzpatron
der Kirche, der Apostel Sankt Peter zu
sehen. Die innere Kirchendecke wurde
1938 zu Ehre dem Eucharistischen Kongress Budapest erstellt.
Adresse: Temető u.

Szent István r. k. templom

Saint Peter Roman Catholic Church
This church was built on foundations
from the Age of the Arpads, as attested
to by the quoins of the lower third of the
tower and the columns in front of the façade. The church, which is presumably
from the 13th century but was destroyed
several times over the years, acquired its
current appearance in 1906 when it was
reconstructed in the eclectic style. On the
high altar, the patron saint after whom
the church was named, Saint Peter the
Apostle, can be seen. The ceiling in the
church interior was made in honor of the
Budapest Eucharistic Congress in 1938.
Address: Temető St.

A Szent István király nevét viselő barokk stílusú római
katolikus templomot a korábbi középkori templom helyén 1730 körül emeltette herceg Esterházy Pál Antal. Eredeti barokk berendezéséből mára csupán
egy Immaculata szobor és a polichróm szószék
maradt. A neogótikus főoltár Szent István királyt
mutatja. A bejárat feletti félkörös fülkében Szent
Flórián szobra látható. A templom oldalfalán
lévő emléktábla a második világháborúban
elesett pusztasomorjai hősi halottaknak állít
emléket.
Cím: Szent István u.
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Römisch Katholische
Kirche Sankt Stephan
Die den Namen des Heiligen Stephans von Ungarn tragende römischkatholische Barockkirche wurde um 1730
an der Stelle der früheren, mittelalterlichen Kirche durch Herzogen Pál Antal Esterházy erbaut. Von ihrer ursprünglichen
Barockeinrichtung sind nur noch eine
Skulptur der Unbefleckten Jungfrau (Maria Immaculata) und die Polichromkanzel
geblieben. Der neogotische Hauptaltar
stellt den König Heiligen Stephan dar. In
der halbkreisförmigen Nische über dem
Eingang ist die Statue von Sankt Florian
zu sehen. Die Gedenktafel an der Seitenmauer der Kirche setzt den im zweiten
Weltkrieg gefallenen Helden von Jánossomorja Denkmal.
Adresse: Szent István u.

Saint Stephen Roman Catholic Church
This Baroque style Roman Catholic
church bearing the name of Saint Stephen
the King was constructed on the site of the
earlier Medieval church around 1730 by
Duke Pál Antal Esterházy. Of its original
Baroque furnishings today only a sculpture of the Immaculate Conception and
a polychrome pulpit remain. The NeoGothic high altar depicts Saint Stephen
the King. In the semicircular alcove above
the entrance a sculpture of Saint Florian
can be seen.
The memorial tablet on the side wall of
the church was erected in memory of the
war dead from Pusztasomorja that fell in
the Second World War.
Address: Szent István St.

Kápolnák
Képoszlop kápolnácskával

A régi mosonszentjánosi templom a mai Nándor utca
elején állt és akkori szokás szerint körülötte volt a
temető. A mai új temetőt az 1831–32-es kolerajárvány
idején nyitották meg, ezt követően az egykori templom és temető feledésbe merült, már csak ez a kápolnácska emlékeztet rá. A képoszlopban Jó pásztor, míg
a kápolnában Szent Sír-szobor található.
Cím: Dózsa Gy. u.

KAPELLEN
Bildsäule mit Kapellchen
Die alte Kirche in Mosonszentjános stand
Anfang der heutigen Nádorstraße und
gemäß den damaligen Gewohnheiten
war von dem Friedhof umgeben. Der
heutige neue Friedhof wurde während
der Choleraepidemie 1831-32 eröffnet,
dann wurden die ehemalige Kirche und
der Friedhof vergessen. Heute erinnert
nur noch dieses Kapellchen daran. In der
Bildsäule sind der Gute Hirt, in der Kapelle die Skulptur das Heilige Grabmal
zu finden. Die Bildsäule stellt den Guten
Hirten, die in der Kapelle befindliche
Skulptur das Heilige Grabmal dar.
Adresse: Dózsa Gy. U.

CHAPELS
Sculptural Column
and Small Chapel
The old Mosonszentjános Church stood
at the front of the current Nádor Street
and according to the traditions of the
time was surrounded by a cemetery. The
current new cemetery was opened during
the cholera epidemic of 1831-32. Following this, the former church and cemetery
were forgotten, with only this small chapel to remind us. There is a sculpture of
the Good Pastor on the column and of the
Holy Sepulchre in the chapel.
Address: Dózsa Gy. St.
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Szentjánosi temetőkápolna

A kápolnát a község költségén 1865-ben emelték,
oltárát a Szent Kereszt tiszteletére állították.
Cím: szentjánosi temető
Friedhofskapelle in Szentjános
Die Kapelle wurde 1865 zu Gemeindekosten errichtet, der Altar dem Heiligen Kreuz gewidmet.
Adresse: Friedhof Szentjános
Szentjános
Cemetery Chapel
This chapel was erected with community funds in
1865, and its altar was dedicated to the Holy Cross.
Address: Szentjános Cemetery

Szent Mihály-kápolna és kálvária

A már 1944-ben elkészült, de a háború miatt csak 1964-ben felszentelt mosonszentpéteri kálvária Szent Mihály kápolnáját közrefogó stációinak
domborműveit Borsa Antal győri képző- és iparművész készítette. A kápolna
és a kálvária kialakításához a földterületet és az anyagi fedezetet a szentpéteri
Wachtler család biztosította, akik felnőtt gyermekeik elvesztése miatt érzett mély
fájdalmukat próbálták ily módon enyhíteni.
Cím: Liget u.
Sankt Michael-Kapelle und Kreuzweg
Das Relief der die Sankt Michael Kapelle
umgebenden Stationen wurde von dem
Győrer Bildkünstler und Kunstgewerbler
Antal Borsa erstellt. Obwohl die Kapelle
in Mosonszentpéter schon 1944 fertig
war, konnte aber wegen des Krieges erst
1964 geweiht werden. Zur Ausgestaltung
der Kapelle und des Kreuzwegs hat die
Familie Wachtler aus Szentpéter das Areal und das Geld gegeben. Sie haben ihre
Kinder verloren und sie versuchten auf
diese Weise ihren Schmerz zu stillen.
Adresse: Liget u.

Saint Michael Chapel and the Stations
of the Cross
The relief sculptures of the Stations of the
Cross that surround the Saint Michael
Chapel of Mosonszentpeter were made
by Antal Borsa, an artist and industrial
designer from Győr. It was completed
by 1944, but due to the war was not consecrated until 1964. The land and the financing for the chapel and the Stations of
the Cross were provided by the Wachtler
family of Szentpéter, who were trying to
assuage the deep grief they felt over the
loss of their adult children.
Address: Liget St.
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Feltámadás kápolna

A mosonszentpéteri temető Feltámadás kápolnáját
1873-ban építették.
Cím: szentpéteri temető
Auferstehungskapelle
Die Auferstehungskapelle des Friedhofs in Mosonszentpéter
wurde 1873 erbaut.
Adresse: Friedhof in Szentpéter
Chapel of the Resurrection
The Chapel of the Resurrection in the Mosonszentpéter Cemetery
was constructed in 1873.
Address: Szentpéter Cemetery

Szent Vendel-kápolna

Pusztasomorja egyetlen kápolnáját 1864-ben alapították Szent Vendel tiszteletére.
A kápolna egyszerű, egyhajós épület, amely sokszögű szentéllyel záródik, homlokzata felett alacsony torony emelkedik. Oltárképe a gyermek Jézushoz könyörgő
Szent Vendelt ábrázolja.
Cím: Szabadság u.
Kapelle Sankt Wendelin
Die einzige Kapelle von Pusztasomorja
wurde 1864 zu Ehre Sankt Wendelin
gegründet.
Die Kapelle ist ein einfaches, einschiffiges
Gebäude. Das einzige Schiff wird durch
einen mehreckigen Chor abgeschlossen.
Über der Fassade erhebt sich ein niedriger Turm. Das Altarbild stellt das Jesuskind anbetenden Sankt Wendelin dar.
Adresse: Szabadság u.

Saint Wendelin Chapel
Pusztasomorja’s only chapel was established in 1864, dedicated to Saint Wendelin. The chapel is a simple, single-aisled
building that ends in a polygonal apse
and has a short steeple rising above the
façade. The altar-piece depicts Saint Wendelin praying to the infant Jesus.
Address: Szabadság St.
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Jelentősebb szakrális kisemlékek
Nepomuki Szent János-szobor

A XVIII. század közepén emelt monumentum a Keresztelő Szent János-templom keleti oldalán látható. A barokk szobor talapzatát díszes voluták támasztják
meg, zárópárkányának közepét kagyló motívum díszíti. Ezen áll a szent részletgazdagon megfaragott alakja.
Cím: Szabadság u.
DIE BEDEUTENDSTEN SAKRALEN
KLEINDENKMÄLER

SMALL RELIGIOUS MONUMENTS
OF SIGNIFICANCE

Statue von Sankt Johann
von Nepomuk
Die Mitte des 18 Jahrhunderts errichtete
Statue ist an der östlichen Seite der Kirche
Sankt Johann der Täufer zu sehen. Die
Sockel der Barockskulptur ist von prächtigen Voluten gestützt. Die Mitte des Abschlussgesimses ist mit Muschelmotiv
geziert. Darauf steht die reichlich detailliert beschnitzte Gestalt des Heiligen.
Adresse: Szabadság u.

Statue of Saint John of Nepomuk
This monument was erected in the middle of the 18th century and can be seen
on the eastern side of the Church of Saint
John the Baptist. The base of the Baroque
statue is supported by decorative volutes, and its cornice is adorned
with a shell motif, upon which
stands the highly detailed
sculpted form of the saint.
Address: Szabadság St.

Mária szobor

A Keresztelő Szent János-templom nyugati oldalánál áll az 1891ben emelt neobarokk jellegű Mária szobor. Mária imára kulcsolt
kezű alakja holdsarlón tapos, amely a szeplőtelen fogantatás
attribútuma. A szobrot kis kőoszlopok veszik körül, amelyek a
valamikori mezővárosi pellengéroszlop kerítését jelzik.
Cím: Szabadság u.
Mariastatue
Die Mariastatue wurde 1891 im Neobarockstil neben der Westseite der Sankt
Johannes der Täufer - Kirche errichtet.
Marias Gestalt faltet die Hände
zum Gebet, sie steht auf Sichel, was das Attribut der
unbefleckten
Empfängnis ist. Die Statue ist
von kleinen Steinsäulen umgeben, sie
weisen auf den damaligen Zaun der
Prangersäule
in
der Marktgemeinde hin.
Adresse: Szabadság u.

Sculpture of Mary
This Neo-Baroque statue of
Mary erected in 1891 stands at
the western side of the Church of Saint
John the Baptist. The figure of Mary with
her hands clasped in prayer stands on a
crescent, which is an attribute of the Immaculate Conception. Small stone
columns surround the statue,
which represents the fence
around the former market town’s pillory
post.
Address: Szabadság St.
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Alsó-Fehérkereszt

Ősi szokás volt a települések közterein, illetve a határt alkotó földeken szakrális emlékműveket emelni, amelyeket a népnyelv egyként keresztnek hívott.
Ugyanakkor különböző típusú monumentumokról van szó: fából ácsolt keresztek
festett bádog korpusszal, tabernákulummal koronázott képoszlopok, de kereszt
elnevezéssel illették a köztéri szobrokat is. A népnyelv által Alsó-Fehérkeresztnek
nevezett képoszlopot 1714-ben Hans Meidlinger és testvérei emeltették a Szent–
háromság dicsőségére, valamint a pestisben elhunyt Elias Lang és két gyermekének
örök emlékére. A képoszlop tabernákulumában íves zárású lapos fülke található,
amelyből azonban már hiányzik a kép. Típusát tekintve a kisalföldi emlékanyagban a bezenyei, kópházi és hédervári képoszlopokhoz áll közel.
Cím: Fehérkereszt u.
Unteres weißes Kreuz
Es war eine uralte Tradition, auf den
öffentlichen Plätzen der Gemeinden,
beziehungsweise in den Grenzfeldern
sakrale Denkmäler zu erheben, die vom
Volk einfach als Kreuz genannt wurden.
Eigentlich geht es dabei um verschiedene Monumente: aus Holz gezimmerte
Kreuze mit bemaltem Blechkorpus, mit
Tabernakel gekrönte Bildsäulen aber
auch die Statuen in den öffentlichen Plätzen. Vom Volksmund als Unteres weißes
Kreuz genannte Bildsäule wurde 1714
von Hans Meidlinger und Geschwister zu
Ehre der Dreifaltigkeit, sowie zur ewigen
Erinnerung an die an Pest verstorbenen
Elias Lang und beiden Kinder erhoben.
Im Tabernakel der Bildsäule befindet sich
eine flache Nische mit Bogenabschluss,
woraus aber das Bild schon fehlt. Als
Typ betrachtend steht sie im Andenken
von Kisalföld (der kleinen Tiefebene)
den Bildsäulen in Bezenye, Kópháza und
Hédervár nahe.
Adresse: Fehérkereszt u.

Lower White Cross
It was an ancestral tradition to erect religious monuments in the public spaces
of the towns or at land forming its borders. In the local parlance these were all
called crosses, despite the fact that they
were various kinds of monuments. These
included crosses carved from wood with
the body of Christ made from painted
sheet metal and sculptural columns
crowned with tabernacles, but the label of a “cross” was also used for public
sculptures. The sculptural column called
the Lower White Cross by the locals was
erected by Hans Meidlinger and his siblings in honor of the Holy Trinity, and for
the eternal memory of Elias Lang and his
two children, who died from the plague.
There is a shallow arched alcove in the
tabernacle atop the column, however the
artwork is missing from it. Due its form, it
is similar to the sculptural columns of Bezenye, Kópháza and Hédervár amongst
the collection of monuments in the Little
Hungarian Plain.
Address: Fehérkereszt St.
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Megfeszített Jézus Mária Magdolnával

A Dózsa György utcában álló kőkeresztet „Isten dicsőségére és minden lélek üdvéért” Paul és Theresia Huss állíttatta 1812-ben. A kereszt tövében
Mária Magdolna térdeplő alakja látható.
Cím: Dózsa Gy. u.
Der gekreuzigte Jesu
mit Maria Magdalena
Das Steinkreuz in der Dózsa-GyörgyStraße wurde 1812 „zu Ehre Gottes
und für alle Menschenseelen heil“
von Paul und Theresia Huss errichtet.
Am Fuß des Kreuzes ist die kniende
Gestalt von Maria Magdalena zu
sehen.
Adresse: Dózsa Gy.u.

Jesus Crucified with Mary
Magdalene
This stone cross standing
on Dózsa György Street “To
the glory of God and for the
salvation of all souls” was
erected by Paul and Theresia
Huss in 1812. The kneeling
figure of Mary Magdalene can
be seen at the base of the cross.
Address: Dózsa Gy. St.

Altes Friedhofs-Kreutz

A régi mosonszentpéteri temető helyét jelző 1827-ben állított kőkereszt mellett
egykor kis kápolna is állt. A vörös mészkőből készült kereszten fémkorpusz függ.
Cím: Újtelep u.
Altes Friedhofskreuz
Neben dem 1827 errichteten Steinkreuz,
das die Stelle des alten Friedhofs in Mosonszentpéter andeutet, stand früher auch eine
kleine Kapelle. Auf dem Kreuz aus rotem
Kalksteinkreuz hängt ein Metallkorpus.
Adresse: Újtelep u.

Altes Friedhofs-Kreutz
A small chapel also once
stood next to this stone
cross erected in 1827,
marking the site of the
old
Mosonszentpéter
Cemetery. A metal body
of Christ hangs from the
red limestone cross.
Address: Újtelep St.

Mária-szobor

A helyi köznyelv csak Pullmann-keresztnek nevezi a Mosonszentpéter és Mosonszentjános egykori határán 1746-ban emelt Mária-szobrot.
A rokokó talapzaton emelkedő szobor Máriát koronával, jobbjában gyermekét tartva ábrázolja, bal kezében a szeplőtelen életére utaló liliommal.
Cím: Ady E. u.
Mariastatue
Der örtliche Volksmund bezeichnet
die an der ehemaligen Grenze
zwischen Mosonszentpéter
und Mosonszentjános 1746
errichtete
Mariastatue
nur als Pullmann-Kreuz.
Die sich auf Rokokofundament erhebende
Skulptur stellt Maria
mit Krone, auf dem
rechten Arm mit dem
Kind Jesu, in der linken Hand auf ihr unbeflecktes Leben weisenden Lilie dar.
Adresse: Ady E. u.

Statue of Mary
Erected in 1746 at the former
border of Mosonszentpéter and
Mosonszentjános, the locals simply call this statue of Mary the
Pullmann Cross. The statue rising
above a Rococo base depicts Mary
with a crown, holding her baby
on her right, and in her left hand a
lily that symbolizes her pure life.
Address: Ady E. St.
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Kőkereszt Máriával

Az 1784-es II. József-féle I. katonai térkép Puszta-Somorján még
egyetlen egy útszéli kisemléket sem jelöl. Ennek okát a falu lassú
fejlődésében kereshetjük. A településrész legrégebbi, késő barokk
jellegű kőkeresztje a templom előtt áll, és a felirat szerint „Krisztus Jézus Kínszenvedése És A Fájdalmas Szűz Mária Tiszteletére Emeltette Smuk Katalin 1802”. A feszület tövében Szűz
Mária alakja látható.
Cím: Szent István u.
Steinkreuz mit Maria
Die Militärkarte 1784 von Josef dem
II. merkt in Puszta-Somorja noch
keine Kleindenkmäler am Straßenrand. Der Grund dafür ist in der
langsamen Entwicklung des Dorfes
zu suchen. Das älteste spätbarock
Steinkranz dieses Gemeindeteils steht
vor der Kirche, und wurde laut Aufschrift 1802 von Katalin Smuk zu Ehre
des Leidens Jesu Christi und der leidenden Jungfrau Maria errichtet. Am
Sockel des Kreuzes ist die Gestalt von
Jungfrau Maria zu sehen.
Adresse: Szent István u.

Stone Cross with
Mary
Joseph II’s 1784 military
map of Puszta-Somorja
does not note a single
small roadside monument.
The reason for this can be
found in the slow development of the village. This section
of town’s oldest, late Baroque style
stone cross stands in front of the church,
and according to its inscription “Erected By
Katalin Smuk In Worship Of The Suffering Of
Jesus Christ And The Sorrow Of The Virgin
Mary, 1802”. At the base of the crucifix the
figure of the Virgin Mary can be seen.
Address: Szent István St.

Szent Rozália szobor

Az emléket a „Sz. Háromság dicsőségére ’s Szűz Sz. Rozália tiszteletére a pusztító
epemirigy eltávolításáért fogadott jó szándékból, Puszta-somorja helység buzgó
hívei készíteték.” 1849-ben. Homlokoldalán Szent Rozália alakja barlangsírjában
látható. A talapzaton emelkedő dór oszlop Szentháromság-szoborcsoportot tart.
Cím: Tarcsai u.
Statue von Sankt Rosalie
Das Denkmal wurde 1849 laut
Inschrift „zur Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit sowie der
Heiligen Jungfrau Rosalie
aus gelobenen Wohlwollen für die Abschaffung
der verheerenden Epidemie von den frommen
Gläubigen der Ortschaft
Puszta-somorja“
errichtet. Auf der Stirnseite ist die Gestalt von
Sankt Rosalie in ihrem
Höhlengrab zu sehen.
Die Dorsäule hält eine
Dreifaltigkeitsskulpturgruppe.
Addresse:Tarcsai u.

Statue of Saint Rosalia
This monument was “constructed
by the ardent faithful of the town
of Puszta-somorja for the glory of
the Holy Trinity and in honor of
the Virgin St. Rosalia with good
intentions at the end of the devastating plague” in 1849. On the
side of the facade the figure of
Saint Rosalia can be seen inside
her cave tomb. The Doric column
rising from the base holds up a
sculpture of the Holy Trinity.
Address: Tarcsai St.
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Egyéb köztéri műalkotások
Hármashalom

Az 1937. május 30-án felavatott Hármashalom - Országzászló emlékmű kialakí
tásához a szentistváni Magyarország vármegyéiből hordták össze a földet.
Előoldalán, egy márványtáblán Vörösmarty „Szózat” című verséből eredetileg a
“Hazádnak rendületlenül légy híve...” részlet volt olvasható, amely 1938-ban kiegészült az “oh, magyar” résszel is.
A kommunista hatalomátvétel után szovjet hősi emlékművé alakították át. A rendszerváltást követően újra visszaállították az eredetivel közel megegyező állapotába. Kovácsoltvas kerítését és a kettős keresztet Wurzinger József mosonszentjánosi
műlakatos készítette.
Cím: Szabadság u.
Sonstige Kunstwerke
auf öffentlichen Plätzen
Dreihügel
Zur Gestaltung des am 30. Mai 1937
eingeweihten Dreihügel – Landesfahne–
Denkmals wurde die Erde aus Sankt
Stephans Komitaten zusammengebracht.
Auf der Frontseite auf einer Marmortafel
war aus der Dichtung „Szózat“ (Mahnruf) von Vörösmarty ursprünglich die
Zeile „ Hazádnak rendületlenül légy híve
…“ (Von Lieb und Treu zum Vaterland
bleib, …, stets erfüllt) zu lesen, was 1938
auch mit dem Teil „oh magyar“ (Ungar)
ergänzt wurde.
Nach der Machtübernahme der Kommunisten wurde es zum sowjetischen
Heldendenkmal umgestaltet, nach der
Wende in seinen, mit dem ursprünglichen beinahe gleichen Zustand zurückgestellt. Den Schmiedeeisenzaun und
das Doppelkreuz hat József Wurzinger
Kunstschlosser in Mosonszentjános geschaffen.
Adresse: Szabadság utca

Other Public Artwork
Triple Hill
The soil for the Triple Hill, consecrated on
May 30th 1937 for the creation of a National Flag memorial, was brought from
the counties of Hungary that existed at
the time of Saint Stephen the King. On
the front side there was a marble tablet
with the “Be unfalteringly faithful to your
homeland…” section of Vörösmarty’s
poem “Appeal”, which was supplemented with the “oh, Hungarian” part as well
in 1938.
After the communist takeover it was converted into a memorial to soviet heroes.
After the fall of communism they restored
it back similar to its original condition. Its
wrought iron fence and the double cross
were made by the iron worker József
Wurzinger.
Address: Szabadság St.
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I. világháborús hadiemlékmű

Az első világháborúban elesett mosonszentpéteri hősi halottak neveit tartalmazó,
Kallós Ede szobrászművész által készített, bronz domborművével díszített szürke
gránit emlékművet 1924. október 5-én Habsburg Frigyes főherceg avatta fel. 1993ban az emlékmű mellett helyezték el azt a két márványtáblát, melybe a II. világháborúban hősi halált halt mosonszentpéteriek neveit vésték.
Cím: Rákóczi u.
Kriegerdenkmal
Am 5. Oktober 1924 hat Erzherzog Friedrich Habsburg das mit
dem Bronzerelief verzierte, von
Ede Kallós Bildhauer geschaffene
graue Granitdenkmal geweiht. Es
enthält die Namen der in dem ersten Weltkrieg gefallenen Helden.
1993 wurden neben dem Denk-mal
noch zwei Marmortafel platziert,
in denen die Namen des Helden des
zweiten Weltkriegs eingraviert sind.
Adresse: Rákóczi utca

First World War Memorial
This grey granite memorial decorated with a bronze relief made by
the sculptor Ede Kallós, and containing the names of Mosonszentpéter’s
war dead from World War I was
consecrated by Archduke Friedrich
Habsburg on October 5th 1924. In
1993 the two marble tablets where
the names of Mosonszentpéter’s war
dead from the Second World War
were engraved were placed next to
the memorial. • Address: Rákóczi St.

„Gát” – munkás-paraszt emlékmű

A Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész kétoldalas, színes beton alkotását 1977. november 11-én avatták. Az emlékmű keleti oldalán a művész szüleit és
csecsemő önmagát mintázta meg, míg a nyugati oldalon a föld népét, egyszerű embereket jelenített meg a föld megmunkálásához szükséges szerszámokkal. A szobor alja földrögök, szántás, és ebből a formarendből épül fel az egész kompozíció,
az anyaföld, illetve az abból kinövő emberek.
Cím: Óvári út
„Gát“ – (Wehr) – Arbeiter-Bauer-Denkmal
Das zweiseitige, bunte Betonwerk des
Munkácsy-Preisträgers Ferenc Gyurcsek wurde am 11. November
1977 geweiht. Auf der östlichen
Seite des Denkmals bildete
der Künstler seine Eltern
und sich als Säugling ab,
während auf der westlichen Seite das Volk der
Erde, den einfachen Menschen mit Bauernwerkzeugen darstellte. Den unteren
Teil der Skulptur bilden
Erdkrume, Acker, und aus
diesem Formsystem baut
sich die ganze Komposition,
die Muttererde, beziehungsweise der daraus erwachsende
Mensch auf. • Adresse: Óvári út

“Dam” – Monument to the Working Man/Peasant
This two-sided colored concrete
work by the Munkácsy Award winning sculptor Ferenc Gyurcsek was
consecrated on November 11th
1977. On the eastern side of the monument the artist sculpted his parents
and himself as an infant, while on
the western side he depicted the
people of the world and simple folk
with the implements necessary for
working the land. At the bottom of
the sculpture there are pieces of sod
and plowed fields, with the entire
composition being built up from
these forms, the motherland and the
people springing forth from it.
Address: Óvári Road

ÚTIKALAUZ JÁNOSSOMORJA

Balassi Bálint sgraffitója

Áron Nagy Lajos, kétszeres Munkácsy-díjas
székesfehérvári festőművész 1967-ben
készített, Balassi Bálintot és csatajelenetet
ábrázoló színes vakolatú faliképe a Balassi Bálint Művelődési Ház homlokzatán látható.
Cím: Óvári út. 1.
Sgraffito von Bálint Balassi
Das 1967 geschaffene bunte Wandbild des zweifachen Munkácsy-Preisträgers Lajos Nagy Áron aus Székesfehérvár, mit der Darstellung von
Bálint Balassi und Schlachtszene befindet sich an der Fassade des Balassi
Bálint Kulturhauses.
Adresse: Óvári út 1.

Sgraffito of Bálint Balassi
This 1967 mural on the façade of the Bálint Balassi Culture
Center is by Lajos Áron Nagy, two-time Munkácsy Award
winning painter from Székesfehérvár, and depicts Bálint
Balassi and a battle scene in colored plaster.
Address: 1 Óvári Rd.
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Szabadság-emlékoszlop

2003. október 23-án a mosonszentpéteri városrész egyik közparkjában
került felavatásra a Szabadság- emlékoszlop, amely az 1703-as és az
1848-as szabadságharcnak, valamint az 1956-os forradalomnak állít emléket. Az emlékoszlop példás közösségi összefogás eredményeként valósult meg: az építéshez szükséges anyagokat helyi cégek,
vállalkozások biztosították; a kopjafát pedig Kovács István jánossomorjai fafaragó készítette. Cím: Szabadság park
Freiheits-Gedenksäule
Am 23. Oktober 2003 wurde in einem
öffentlichen Park im Stadtteil St. Peter
die Gedenksäule eingeweiht. Sie erinnert an den Freiheitskampf 1703, und
an den Revolutionen 1848 und 1956.
Die Gedenkstätte ist Ergebnis einer
vorbildlichen gemeinschaftlichen Zusammenarbeit: die Baustoffe lieferten lokale Firmen und Unternehmer,
die Gedenksäule ist eine Arbeit von
Kovács István, Holzschnitzer aus
Jánossomorja.
Adresse: Szabadság Park

Szabadság-emlékoszlop
On the 23rd of October, 2003 a
Freedom Statue (wooden board)
was raised in one of the city’s Park
to commemorate the events of the
1703 and 1848 revolutions and of the
Uprising of 1956. The Memorial was made
possible by a community effort : needed
materials were supplied by local corporations and merchants, the wooden board
was made by Steven Kovacs, a carver in
Janossomorja.
Adress: Szabadság tér

1956-os emlékkopjafa

A bécsi magyar kultúregyesület, az „Europa-Club” ajánlotta
fel azt a kopjafát, amelyet az 1956-os forradalom 55. évfordulójának tiszteletére avatott fel a város 2011. október 22-én
az önkormányzat által újonnan kialakított parkban.
Cím: Tarcsai u.
Gedenktotenpfahl - 1956
Der “Club Europa”, der ungarische
Kulturverein aus Wien spendete
diesen hölzernen Gedenkpfahl der
Stadt Jánossomorja. Eingeweiht
wurde er von der Stadt am 22. Oktober 2011, zur 55. Jubileum der
Revolution 1956 in einer neu errichteten Parkanlage.
Adresse: Tarcsai u.

1956-os emlékkopjafa
To commemorate the
55th Anniversary of the
1956 Uprising, a Memorial
(wooden board) was donated
by the Viennese Hungarian Cultural Association called “EuropeClub”, which was unveiled on October
22nd of 2011 by the city’s self-government in a
newly created Park. Adress: Tarcsai u.
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Klafszky Katalin-emléktábla

A város leghíresebb szülöttjének, a világhírű operaénekes Klafszky Katalinnak
emléket állító táblát halálának 100. évfordulója alkalmából avatták fel egykori
szülőházának falán.
Cím: Szabadság u. 33.
Katharina Lohse-Klafsky Gedenktafel
Der Gedenktafel erinnert an die Weltberümte
Opernsängerin und gebürtige Sanktjohannserin Katharina Klafsky. Zum 100. Todestag
wurde an ihrem Geburtshaus eine Gedenktafel enthüllt.
Anschrift: Szabadság u. 33.
Kathleen Klafszky Memorial Plague
In honor of our city’s most famous
Opera Singer a plague was unveiled at the
house of her birth to commemorate the
100th Anniversary of her death.
Address: Szabadság u. 33.

Trianon-emlékkereszt

A trianoni békeszerződés 90. évfordulóján civil kezdeményezők emlékkeresztet állítottak a mosonszentpéteri
templom udvarán.
Cím: Temető u.
Trianon Gedenkkreuz
Zum 90. Jahrestag des
Vertrages von Trianon
wurde ein Gedenkkreuz
im Garten der St. Peter
Kirche – nach einer zivilen Initiative – errichtet.
Adresse: Temető u.

Trianon-emlékkereszt
On the 90th anniversary
of the Trianon Peace
Treaty a Memorial Statue (wooden board) was
erected by the local civil
organizations in the court
yard of the Church in Mosonszentpeter.
Address: Temető u.
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Természeti értékek
Fehér eper (Morus alba)

Az egykori Szórády-féle malom udvarában található (Óvári u.)
egy ritka, és kevésbé feltűnő fafajról van szó. Bizonyára több is létezik, de mindössze 6 példányát sorolja fel az országos nyilvántartás.
Csak parkokban, nagyobb udvarokban, tereken ültették díszfának.
Kora: 90-100 év.

Vadkörte (Pirus piraster)

Elhelyezkedése: Az Észak-Hanság területén, az olajkúti út mellett, a gulyaállási híd közelében, az árokban. A fa méretei alap
ján a magyarországi vadkörték sorában a legnagyobbak közé
tartozik. Az 1993-as felmérés után körmérete 10 cm-t nőtt, tehát
még fejlődőképes. Ezekkel a méretekkel az ötödik legvastagabb fa
Magyarországon a nem védettek között.
Werte in der Natur
Weiße Maulbeerbaum (Morus alba)
Im Hof der ehemaligen Szórády-Mühle
(Óváristraße 1) steht diese seltene, und
weniger auffallende Baumart. Wahrscheinlich existieren auch mehrere, aber
im Landesregister sind nur 6 aufgezählt.
Solche Bäume wurden nur in Parkanlagen, größeren Höfen und Plätzen als Zierbaum gesetzt.
Sein Alter ist 90-100 Jahre

Natural Assets
White Mullbery
(Morus Alba)
This can be found in the yard of the former Szórády type mill (1 Óvári St.). It is
a rare, less conspicuous tree species. No
doubt there are more, but only a total
of 6 specimens are listed in the national
register. These were only planted as ornamental trees in parks and large yards and
squares. Age: 90-100 years old.

Holzbirne (Pirus piraster)
Sie liegt im Bereich Nordwasen (ÉszakHanság), neben dem Weg zum Ölbrunnen
und in der Nähe der Rinderherdenbrücke,
in der Grube. Aufgrund der Abmessungen
gehört der Baum zu den größten Holzbirnbäumen in Ungarn. Nach dem Aufmessen
im Jahre 1993 hat seine Kreisabmessung
um 10 cm zugenommen, also er wächst
noch. Mit diesen Abmessungen ist er der
fünftdickste Baum in Ungarn – unter den
nicht geschützten.

Wild Pear (Pyrus pyraster)
Location: The North Hanság area, next
to the oil well road in the ditch near the
Gulyaállási Bridge. On the basis of its
size, it is amongst the largest wild pear
trees in Hungary. Since the 1993 survey,
its diameter has grown 10 cm, so it is still
developing. These measurements make it
the fifth thickest tree in Hungary that is
not protected.

Szabadidős lehetőségek
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Szabadidős lehetőségek
Ajánlott kerékpártúra-útvonalak Jánossomorja környékén
Dél-Hanság

1. túra • Jánossomorja – Az egykori Hansági csárda kemencéje
– A szentjánosi Hanság legalacsonyabb pontja – Madárerdei-tó –
Jánossomorja
2. túra • Jánossomorja – Andau (Ausztria) – 1956-os menekülők
útja, szoborpark – Andaui-híd (Brücke von Andau) – Jánossomorja

Mosoni-síkság, Észak-Hanság

3. túra • Jánossomorja – Várbalog – Albertkázmérpuszta – Irénmajor
(Natura 2000 természetvédelmi terület) – Jánossomorja
4. túra • Jánossomorja – Császárrét-puszta – Platánfasor – HanságNagyerdő - Jánossomorja

Freizeitmöglichkeiten

Recreational Opportunities

Empfohlene Radwege in der
Umgebung von Jánossomorja

Recommended Bicycle Tours
in the Jánossomorja area

Dél-Hanság (Südwasen)
Tur 1 • Jánossomorja – Feuerherd des
ehemaligen Hanság Wirtshauses – der
tiefste Punkt des Szentjános-Hanság –
Madáredei See – Jánossomorja

South Hanság
Tour 1 • Jánossomorja – The stove of
the former Hansági Tavern – The lowest
point of the Szentjános Hánsag – Lake
Madárerdei– Jánossomorja

Tur 2 • Jánossomorja – Andau (Österreich) – Weg der Flüchtlinge von 1956,
Skulpturpark – Brücke von Andau –
Jánossomorja

Tour 2 • Jánossomorja – Andau (Austria)
– Route of the 1956 refugees and sculpture park – Andau Bridge (Brücke von
Andau) – Jánossomorja

Mosoner Ebene – Nordwasen
Tur 3 • Jánossomorja – Várbalog – Albertkázmérpuszta – Irénmajor (Natura 2000
Naturschutzgebiet) – Jánossomorja

Mosoni Flatlands and North Hanság
Tour 3 • Jánossomorja – Várbalog – Albertkázmérpuszta – Irénmajor (Natura
2000 nature conservation area) – Jánossomorja

Tur 4 • Jánossomorja – Császárrét-puszta – Platanenallee – Hanság-Nagyerdő
(Wasen – Großwald) – Jánossomorja
Die empfohlenen Routen führen teils auf
Asphaltstraßen teils auf Kieselwegen!

Tour 4 • Jánossomorja – Császárrét-puszta – Sycamore Allée – Hanság-Nagyerdő
– Jánossomorja
The recommended tour routes go partially on paved roads and partially on gravel
roads!

Recreational Opportunities

Freizeitmöglichkeiten

Az ajánlott túraútvonalak részben aszfaltos, részben kavicsozott földúton vezetnek!

országhatár

3

ANDAU

2

4

3

országhatár

1. Jánossomorja
2. Andau
3. 1956-os menekülők útja
4. Andaui-híd

AUSZTRIA

2

4

1

1. Jánossomorja
2. Hansági csárda kemencéje
3. A Hanság legmélyebb pontja
4. Madár-erdei tó

MAGYARORSZÁG

1

JÁNOSSOMORJA
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1. Jánossomorja
2. Várbalog
3. Albertkázmérpuszta
4. Natura 2000.

M1

3
Albertkázmérpuszta

Mosonszolnok

4

Várbalog

2

2
Jánossomorja

1
3

1
1. Jánossomorja
2. Császárrét
3. Platánsor
4. Hanság-Nagyerdő

4
Hanságliget
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Évente visszatérő rendezvények
Majális

Minden évben május 1-jén a városi majális keretében koncertek,
pörköltfőző verseny gyermekprogramok, helyi öntevékeny művé
szeti csoportok és tűzijáték szórakoztatja a közönséget.

Városi Gyermeknap

Május utolsó vasárnapján a pusztasomorjai játszó- és pihenőpark ad
otthont a városi gyermeknapi rendezvénynek, ahol a gyerkőcöket
mindig színes programok várják.

János- és Péter-Pál-napi búcsú

A két településrész, Mosonszentjános és Mosonszentpéter közös búcsúját minden
esztendőben június utolsó hétvégéjén tartják a sportpályán.

Jährliche Veranstaltungen

Annual Events

Maifest
Am 1. Mai jeden Jahres werden Konzerte,
Gulaschkochwettbewerb,
Kinderprogramme organisiert. Die örtlichen Tanzgruppen, Amateurkünstler stellen sich
vor, und am Abend lässt sich das Publikum durch Feuerwerk vergnügen.

Mayday
Every year on the First of May in the context of the town’s Mayday celebrations
there are concerts, a cooking contest, activities for children, local amateur arts
groups and fireworks to entertain the
crowds.

Tag der Kinder
Am letzten Maisonntag gehört der Spielund Erholungspark in Pusztasomorja den
Kindern. Da werden sie immer mit bunten Programmen erwartet.

Town Children’s Day
On the last Sunday in May the Pusztasomorja playground and recreational park
provides a home for the town’s Children’s Day programs, where various activities await the kids.

Kirmes am Tag von Johannes und
Peter-Paul
Die beiden Gemeindeteile, Mosonszentjános und Mosonszentpéter feiern ihre gemeinsame Kirmes jedes Jahr am letzten
Juniwochenende auf dem Sportplatz.

The Saint John and Saints Peter and
Paul Day Fair
The joint fair of the two sections of town,
Mosonszentjános and Mosonszentpéter is
held every year at the sports field on the
last weekend in June.
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„Ohne Grenze - Határok Nélkül” Nemzetközi Kerékpáros Nap

A Jánossomorjai Társaskör Egyesület a szomszédos osztrák település, Andau
turisztikai egyesületével közösen minden év augusztus első hétvégéjén rendezi
meg a határon átnyúló, nemzetközi biciklis rendezvényt.
„Ohne Grenzen – Határok nélkül“
Internationaler Radlertag
Jánossomorjai Társaskör Egyesület (Geselligkeitsklub Verein Jánossomorja) organisiert
jedes Jahr am ersten Augustwochenende gemeinsam mit dem Touristenverein der
österreichischen Nachbarortschaft,
Andau die grenzüberschreitende
internationale Radlerveranstaltung.

“Ohne Grenze – Without Borders”
International Bicycle Day
Every year on the first weekend of
August the Jánossomorjai Social Club
Association in conjunction with the
tourism association of the neighboring
Austrian town of Andau organizes an
international bicycling program that
spans the border.
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Német Családi Ünnep

A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden év augusztus második hétvégéjén szervezi meg Német Családi Ünnep elnevezésű
programját. A főzéssel egybekötött német nemzetiségi műsor
mellett gyerekprogramok is színesítik a rendezvényt.
Deutsches Familienfest
Die Deutsche Nationalitätsselbstverwaltung organisiert jedes Jahr
am zweiten Augustwochenende
ihr Programm mit der Bezeichnung
Deutsches Familienfest. Neben den
mit Kochen verbundenen deutschen
Nationalitätsprogrammen
machen
Kinderprogramme das Fest bunter.

German Family
Celebration
The Ethnic German Local
Government organizes a program entitled the German Family
Celebration every year on the second
weekend in August. In addition to the
German ethnic show that includes cooking, the program is also made more vibrant with children’s activities.

Gödör Napok és Pusztasomorjai Búcsú

A helyi civil szervezetek közreműködésével 2005-ben szervezték meg először a
háromnapos kulturális, szabadidős és sportprogramokkal tarkított eseménysorozatot a pusztasomorjai városrészen található játszó- és pihenőparkban. Azóta minden évben augusztus 20-án tartják a programokat.
Grubentage und Kirmes
von Pusztasomorja
Unter Mitwirkung der örtlichen
Zivilorganisationen wurde 2005 das
erste Mal eine dreitägige kulturelle,
Freizeit- und Sportveranstaltung in
dem Spiel- und Erholungspark von
Pusztasomorja organisiert. Seitdem
finden jedes Jahr am 20. August
diese Programme statt.

Gödör Days and the
Pusztasomorja Fair
With the participation of local civic groups, this
three-day series of programs enlivened by cultural, recreational and sports activities was organized for the first time in 2005 at the playground
and recreational park found in the Pusztasomorja section of town. Since then they have held the
event every year on August 20th.
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Városi Napok

Először a várossá válás 1. évfordulóján, 2005. szeptember 23-24-én került sor a két
napos rendezvényre. Azóta minden év szeptember harmadik hétvégéjén kulturális, sport, és közösségi programokkal ünnepli meg a város a születésnapját.
Tage der Stadt
Das erste Mal wurde zum 1. Jubiläum,
also am 23. und 24. September 2005 diese
zweitägige Veranstaltung organisiert.
Seitdem feiert die Stadt immer am dritten
Septemberwochenende mit Sport und gemeinsamen Programmen ihren Geburtstag.

Town Festival
This two-day event took place for the first
time on September 23rd and 24th of 2005,
on the first anniversary of being named
a city. Since then the city’s birthday has
been celebrated every year on the third
weekend in September with cultural,
sports and community activities.

Tökünnep

Évente az őszi terménybetakarítás idején, október második hétvégéjén a
művelődési ház ad otthont a térségben termelt mezőgazdasági termékek bemutatójának és vásárának.
Kürbisfest
Jedes Jahr nach Ernte im Herbst, am
zweiten Oktoberwochenende gibt das
Kulturhaus für die Vorstellung und
Messe der in diesem Raum geernteten
Landwirtschaftsgüter Zuhause.

Pumpkin Celebration
Every year during the autumn harvest,
on the second weekend in October, the
Culture Center provides a home for an
exhibition and market for the agricultural
produce from the region.

Adventi Forgatag

Az adventi időszakban a településrészenként külön-külön megtartott forgatagot
zenei, kulturális programok mellett kirakodóvásár színesíti.
Adventstrubel
In der Adventszeit werden in jedem Gemeindteil Musik- und Kulturprogramme
veranstaltet und der Weihnachtsbasar
macht den ganzen Trubel bunter.

Advent Merriment
The various merrymaking activities held
by each section of town during the advent season such as music and cultural
programs are enlivened by holiday market stalls.
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Közérdekű adatok, hasznos információk
Vonatközlekedés

A településen vezet át a 16. számú Hegyeshalom–Szombathely országos
törzshálózati vasúti fővonal. Jánossomorja központjában elhelyezkedő, jól
megközelíthető vasútállomással rendelkezik, biztosítva az összeköttetést a Po
zsony–Hegyeshalom–Szombathely viszonylatban. Menetrend: www.mav-start.hu

Autóbusz-közlekedés

Az autóbuszos közlekedés közvetlen összeköttetést biztosít Mosonmagyaróvár,
Csorna és Várbalog irányába. www.menetrendek.hu

Személyautós közlekedés

A településen halad át a 86-os számú (E65) Rajka – Rédics főközlekedési út, valamint az Ausztriába, a Fertő tóhoz vezető 8507. számú országút.

Angaben mit Allgemeininteresse, nützliche Informationen
Zugverkehr
Durch die Gemeinde führt die Hauptbahnlinie des Landesstammnetzes Nr.
16 Hegyeshalom-Szombathely. Jánossomorja hat im Zentrum einen verkehrsgünstig liegenden Bahnhof, wodurch die
Verbindung in der Relation Bratislava
– Hegyeshalom – Szombathely gesichert
ist. Fahrplan: www.mav-start.hu
Busverkehr
Direkte Verbindung in Richtung Mosonmagyaróvár, Csorna und Várbalog.
www.menetrendek.hu
Pkw-Verkehr
Durch die Gemeinde führt die Hauptverkehrsstraße 86 (E65) Rajka – Rédics,
sowie die Landstraße 8507 nach Österreich, Neusiedlersee.

Useful Information
Train Service
The Hegyeshalom-Szombathely national trunk railway line number 16 runs
through the town. There is a train station
with easy access in the center of Jánossomorja providing connections along the
Bratislava – Hegyeshalom – Szombathely
route. Train schedule: www.mav-start.hu
Bus Service
The bus service provides direct connections in the directions of Mosonmagyaróvár, Csorna and Várbalog. www.
menetrendek.hu
Automobile access
The National Route 86 (E65) between
Rajka and Rédics goes through town, as
does Highway 8507 leading to Austria
and Lake Fertő.

Közérdekű adatok, hasznos információk
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Közintézmények, hivatalok
Polgármesteri Hivatal

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
Tel: 96/565-240, Fax: 96/226-145
Web: www.janossomorja.hu
e-mail: hivatal@janossomorja.hu

Mosonmagyaróvári Városi Okmányiroda
Jánossomorjai Kihelyezett Okmányirodája
Szabadság u. 39.
Tel.: 96/565-955, Fax: 96/565-956

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Munkácsy u. • Tel.: 06-20/4358431

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Szabadság u. 39. • Tel.: 96/565-240

Jánossomorjai Rendőrőrs

Dózsa Gy. u. • Tel.: 06-30/3398841

Római Katolikus Plébániahivatal

Szabadság u. 30. • Tel./Fax: 96/226-514 és 96/565-014

Egészségügyi intézmények
Háziorvosi rendelők

9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi E. u. 2. • Tel.: 96/226-038

Háziorvosi ügyelet

Tel.: 96/226-038
http://www.janossomorja.hu/orvosi_ugyelet
Munkanapokon: 16:00- 08:00 óráig
Ünnepnapokon és hétvégén: 08:00-08:00
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Gyermekorvos

9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi E. u. 2. • Tel.: 96/226-292

Fogászat

9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi E. u. 2. • Tel.: 06-30/9392954

Sport- kulturális és szabadidős létesítmények
Jánossomorja Sportegyesület sporttelepe
Ibolya u. 1.

Automata tekepálya • Ibolya u. 1.
Sportcsarnok

Iparos u. 10. • Nyitva: H-P • 17-20 óráig
Szombat-vasárnap • igény szerint

Sportuszoda

Iparos u. 10. • Nyitva: H-Szo • 16-20 óráig

Madárerdei halastó • Horgásznapijegy-igénylés: 06-20/5997735
Magyar kapu bérhorgász tó

Nyitva: Március 1-től október 31-ig
Horgásznapijegy-igénylés: 06-20/9178396

Kozma Galéria és Műterem

Szabadság u. 24. • Tel: 06-30/4848700
Állandó kiállítás: Kurucz Béla László „Árpád-házi királyok”
című portrésorozata • Nyitva: H-P 10-12, ill. 13-18 óráig

Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény

“Három falu, egy város - Jánossomorja az évszázadok tükrében”
című régészeti, néprajzi és településtörténeti állandó kiállítás
Nyitva: Sze, P 10-18; Szo 10-14 óra • Info: 96/225-003

Szolgáltatás
Gyógyszertár • Tel.: 96/565-900, 96/565-902, 96/226-115
Fax: 96/565-901 • Nyitva: H-P • 7:30-16:30

Posta • Vasút u. 29. • Nyitva: H-P • 08-16 óráig
Benzinkút • Rákóczi u. 1. • Nyitva: H-V • 06-20 óráig
Rákóczi u. 9. • 86-os főút Nyitva: 0-24

Jánossomorja Televízió

Szerkesztőség/stúdió: Óvári utca 1. • Telefon/üzenetrögzítő: +36 (96) 565-947
E-mail: jtv@jtv.hu • Hirdetés: hirdetes@jtv.hu • Weboldal: www.jtv.hu

ATM automaták • Óvári u. 6. • Szabadság u. 2. • Szabadság u. 20.

Vendéglátás, szálláshelyek, kereskedelem
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Vendéglátás, szálláshelyek, kereskedelem
Gaststätten, Unterkünfte, Geschäfte
Restaurant, guesthouse, shops
VENDÉGLŐK
STAURANT
GASTSTäTTEN • RE
ia (Óvoda u. 23.)
zér
piz
és
• Lola étterem
abadság u.)
• Vadász vendéglő (Sz
u.)
sút
• Patkó étterem (Va
nzió
pa
és
m
ere
• Dominó étt
u.)
.
Gy
a
(Dózs
kóczi u.)
• Stoiber vendéglő (Rá
ÜZLETEK
GESCHäFTE • SHOPS
• Fördős üzletház - papír, ajándék
, hírlap
(Szabadság u. 20.)
• Reál-Manna élelmiszer áruház
(Szabadság u.)
• CBA Csitek élelmiszer áruház
(Óvári u.)
• CBA Zsófi élelmiszer áruház
(Rákóczi u.)
• CBA Somorja (Szent István. u.)
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Felelősséggel a városért,
a környezetért
Jánossomorja nevét azonban Európa számos más
országában is jól ismerik,
hiszen többek között Horvátország, Svájc, Dánia,
Németország, Ausztria, Anglia és Belgium élelmiszerboltjaiba is innen indulnak
útjukra a magas minőségű
Dr. Oetker-finomságok.

A Franck utcai gyártóüzem
avatására 1995-ben került
sor, azóta sok-sok százmillió tasak Dr. Oetker-portéka
hagyta el az üzemet.

A vállalat magyarországi
fejlődése és az egyre bővülő
exporttevékenység
2007ban szükségessé tette a
gyártóüzem
nagyméretű
bővítését, amelyet 2012-ben
további fejlesztés követ. A
hazai és a nemzetközi igények kielégítését ma közel
300 dolgozó végzi, ezzel a
település egyik legfontosabb munkaadójának számít.
Kimondani is sok: csaknem

Itt készülnek a klasszikus
Dr. Oetker pudingok és
desszertkrémek, a közkedvelt sütési termékek és
befőzőszerek, valamint a
népszerű Vitalis müzli is.

220 millió darab termék
közel 550 féle különböző
változatban hagyja el az
üzemet évente.
A vállalat nemcsak munka-adóként kíván hosszú
távon biztos hátteret nyújtani a Jánossomorján és
környékén élőknek, de
különös gondot fordít a
természeti környezet védelmére is. A termelésben
kiemelt szerepet kapnak a
környezetbarát megoldások, de a vállalati tevékenység egészét áthatja a
hosszú távú szemléletmód.
A munkavállalók magas
elkötelezettségét és tartós
munkaviszonya igazolja e
törekvések helyességét.

Publicity

Jánossomorja hosszú évek
óta nem csak vendégszerető
lakosainak, hangulatos utcáinak és fejlett iparának
köszönheti ismertségét, hanem annak is, hogy évtizedek óta a városkában
készülnek a nagy hagyományú Dr. Oetker márkástermékek.

Hirdetések

ÚTIKALAUZ JÁNOSSOMORJA

Anzeige
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Az AMB
Components
Hungary Bt. egy
nemzetközi
csoport tagja.
Az 1995-ben alapított
műanyagipari cég
alkatrészeket,
valamint
csatlakozókat gyárt
az autóipar és az
elektrotechnikai ipar
számára.
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Állandó kiállí
Kurucz Béla tás:
L
Árpád-házi k ászló
irályok
című sorozat

Kozma Galéria és Műterem
H-9241 Jánossomorja, Szabadság u.24.
Tel.: 06-30/48-48-700

E-mail: kelonbt@t-online.hu

Fafeldolgozás,
asztalos-,
ácsmunkák

Kélon Faipari és Kereskedelmi Bt.
H-9241 Jánossomorja, Óvoda u. 22.
Tel./Fax: 06-96/226-016 • Mobil: 06-30/640-4959

ÚTIKALAUZ JÁNOSSOMORJA
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Turn ideas into reality.
Az SFS intec Kft. a svájci SFS intec AG leányvállalata.
Az 1992-ben alapított vállalat műanyag fröccsöntött alkatrészeket
gyárt a világ neves autógyárai részére.
A vállalati kultúránk része, hogy partnereinkkel hosszú távú kapcsolatokat
kiépítve, elkötelezett munkatársainkkal közösséget alkotva,
folyamatosan sikerre törekedjünk.

H-9241 • Jánossomorja, Vásártér u. 18.

Tel.: 96/565200 • Fax: 96/565216
www.sfsintec.biz/hu • hu.janossomorja@sfsintec.biz
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Impresszum
Kiadó • Jánossomorja Város Önkormányzata
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
Felelős kiadó • Dr. Kurunczi Károly polgármester
Szerkesztő • Lőrincz György
Fotók • Hossala Tamás, Lőrincz György,
Jánossomorja Televízió és a Jánossomorjai Napló archívuma
Tervezés, nyomdai előkészítés • Hoffka Helga
Nyomta és kötötte • Palatia Nyomda, Győr
Második, javított kiadás – 2012

