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Egyházi Támogatások

„Tisztelettel a múlt előtt”

A kismegyeri Szent Anna kápolna Győr egyik zöldövezeti 
területén, az 1809-es napóleoni csata színhelyétől néhány 
száz méterre, egy domb tetején áll. Az évtizedek során a 
kápolna külső és belső állaga nagymértékben leromlott. 
Az Egyházi támogatások keretében elnyert összegből meg-
valósuló, több lépcsős felújítással szeretnék visszaállítani a 
kápolna eredeti szépségét. Az első lépés a torony és a tető 
felújítását tartalmazza. A munkálatokról és a kápolna sze-
repéről Bartók Ferenc plébánossal beszélgettünk. 

R.: Miért van szükség a kápolna renoválására?

B.F.: A kápolna építése az 1770-es évek kezdetére tehető, 
a majorságban élők istentiszteleti helyeként és a temető 
kápolnájaként szolgált. Az idők folyamán többször is felújí-
tották, az utolsó felújításra 1985-ben, azaz közel harminc 
esztendeje  került sor. A toronyrészen a vakolatot az idő-
járás kikezdte, a toronyablakokat már csak a „lélek” tar-
totta. A másik kritikus pont a tető volt, melynek szerkeze-
tében apróbb megerősítések történtek, mára a gerendák 
azonban szétcsúsztak és a párkányt statikailag labilissá, 
balesetveszélyessé tették. A tető megrogyott, többször 
beázott. Ez a szép, barokk kápolna egy romos épületté 
vált, nem halaszthattuk tovább a felújítást.

R.: Milyen rekonstrukciós munkákat végeznek a támo-
gatásból?

B.F.: Kicseréltük a torony megrozsdásodott keresztjét, 
újravakoltuk a kis torony sisakját és víztaszító vakolattal 
fedtük be. Új toronyablakok készültek, melyeket belülről 
rozsdamentes acélráccsal láttunk el, hogy a galambo-
kat távol tartsuk. A tornyot az Örökségvédelmi Hivatallal 
egyeztetett színekkel festettük le. A tetőszerkezetet új-
raépítettünk, ehhez megerősítettük a gerendákat tartó 
falrészt. Új cserépfedés is került a tetőre. A munkákat 

november közepén fejeztük be. A felújítást az oldalfa-
lak megújításával, az ablakok cseréjével, a vízelveze-
tés megoldásával és a kápolna körüli járda megépíté-
sével kell folytatnunk. Az átadót, Dr. Várszegi Asztrik 
püspök-főapát úr áldásával, 2015-re tervezzük. 

R.: Milyen szerepet tölt be a kápolna a településen?

B.F.: A Szent Anna kápolnát nemcsak a Győr-Kisme-
gyeren élő emberek, de a műemlékvédelemmel foglal-
kozó szakemberek is a város gyöngyszemének tartják. 
A településnek van egy új, 2011-ben épült temploma, 
így a hitéletben a kápolna főleg a kiemelkedő ünnepe-
ken, így például a búcsú ünnepén kap fontos szerepet. 
Sok építészhallgató is ellátogat hozzánk, talán azért is, 
mert a  Balázs Mihály által tervezett új  templom alá-
zattal áll a helyén, azaz nem nyomja el a domb tetején 
álló kis kápolnát. Ezen túlmenően, minden év júniusá-
ban sok turistát ide vonzó hagyományőrző programot 
rendez Győr Város Önkormányzata, az 1809-ben lezaj-
lott kismegyeri csata emlékére. Az erre a programra 
érkező külföldi turisták számára vonzó lehet a rész-
ben már megújult kismegyeri Szent Anna-kápolna is. 

Isten áldását kívánjuk a gyülekezetnek!
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