
MOSONSZOLNOK



• A település a Mosoni-síkságon helyezkedik el, a Szigetköz és a 

Fertő-Hanság-medence találkozásánál létező kistáj, nyugaton 

a Parndorfi-fennsíkig húzódik. 

Fekvése

Mosonszolnok



TÖRTÉNETE

• A BRONZKORBÓL – A FÉLTORONY (HALBTURN) FELÉ VEZETŐ ÚT MENTÉN TALÁLT LELETEK IGAZOLTÁK, HOGY 

MÁR ÉLTEK ITT EMBEREK. A VASKORBAN A KELTÁK HAGYTÁK ITT NYOMAIKAT. A RÓMAI KORBÓL IS TALÁLTAK 

LELETEKET (TANYA – A FALUTÓL 2 KM-RE, A FÉLTORONY FELÉ VEZETŐ ÚT MELLETT A „LAMPLKREUZ”-NÁL). A 8–

10. SZÁZADBAN ÉRKEZTEK SZLÁVOK A TERÜLETRE: A „SOLNIK” (SOL = SÓ) HELYSÉGNÉV EKKOR KELETKEZHETETT, 

EBBŐL LETT A MAGYAROKNÁL „SZOLNOK” ÉS A NÉMETEKNÉL „ZANIG/K”.

• Birtokosai vagy zálogos urai a 18. századtól kezdve mindig 

a Habsburg szövetségesek voltak . Ez okozta vesztét a 

Rákóczi-szabadságharcban, amikor a kurucok 1707 telén 

rajtaütöttek a rác regimenten és feldúlták a falut is. Az 

eseményt sokáig a “Szolnoki Kurutzenrummel”-ként

emlegették.

• A püspök engedélyével megváltoztatták, hogy évente kétszer 

zarándoklatot tartottak Boldogasszonyba (Frauenkirchen) 

(március 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony környékén és 

Mária születésén szeptember 8-án). Ezt a szokást 1938-ig 

megtartották.

1831-kolerajárvány

1858- nagy tűzvész

Fogadalmi Anna-kápolna megépítése



• 1886-BAN SUMMER ANNA ADOMÁNYÁBÓL NEOGÓTIKUS STÍLUSBAN FELÉPÜL AZ ANNA-KÁPOLNA. ANNA-NAPKOR 

(JÚLIUS 26.) MINDEN ÉVBEN ÜNNEPÉLYES ISTENTISZTELETET TARTANAK A KÁPOLNÁBAN VAGY A KÁPOLNA ELŐTT.

II. Világháború - Mosonszolnokon

Aki németnek vallotta magát azt 1946-ban kitelepítették 8 család maradhatott a településen

Sok épületet leromboltak



NEVEZETESSÉGEK 

• Villa
1904-ben építtette Széll Kálmán, a kedvesének, Neumann Irénnek. 1906-ban 

megvette a község 50000 aranykoronáért, és gazdaképző iskolát működtetett 

benne 1949-ig. Ekkor államosították. Ma magántulajdonban van.

• Római katolikus templom 

A templom a 12. században épült román stílusban.



• Anna kápolna az Anna napi (július 26.) ünnepélyes istentisztelet színhelye. A 

kápolna előtti füves tér szolgál a községi búcsú megtartására.

• Mosonszolnoki szélerőmű 2007-től működik

Parkunk



Községháza Művelődési ház Könyvtár

Óvoda 

Gyáraink



MOSONSZOLNOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Régen Most



• Az összes testnevelés órát és minden sportszakkört a falu 

sportcsarnokában tartunk.

• Iskolánk modern épület, hatalmas, megújult könyvtárral, és 10 

számítógéppel felszerelt számítástechnika teremmel, internet hozzáféréssel 

a könyvtárban is. Iskolánk nyolc évfolyammal rendelkezik.

Belülről

Kívülről 



Az Iskola múltja

• Az első írásos emlék, mely az iskolával foglalkozik, 1659-ből való. A templom, s így az iskola 

is, lutheránus kézen volt. A XVIII. században az iskolaépület valószínűleg nádtetős és a 

kocsmával volt összeépítve. 1 tanteremből állt, melyben 3 korosztályt tanított 1 tanító

• A XIX. században az iskola épületét megnagyobbították, 2 tágas tanteremben tanított 3 

tanító.

• 1858-ban azonban az épület leégett. Még abban az évben felépült a mai helyén az új, 

emeletes iskola, 4 tanteremmel, kántortanítói lakással. A tanítás német nyelven folyt.

• Az I. világháború idején gyakori tanítási szünetek voltak, mert az iskolaépületbe katonákat 

és menekülteket szállásoltak be.

• Az 1938-39-es tanévtől az 1941-42-es tanévig egy teljesen magyar nyelvű osztály is működött az 

iskolában, amelyben „állami” tanítók tanítottak.

• A II. világháború évei az iskola életében viszonylagos nyugalomban teltek.



• 1947-ben megnyílt a 7. osztály is az iskolában.

• Két év alatt készült el a régi helyén az új iskolaépület. Az 

építkezéssel az iskola 8 tantermes lett. 1990-ben készült el 

egy aszfaltozott sportpálya az iskola udvarán.

• 1999-ben bővítették iskolánkat, mely azóta egy modern, 

egységes arculatú intézmény, tágas könyvtárral, 

számítástechnika szakteremmel.

Köszönjük a figyelmet! 


