
1.melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

„Mezőberényi Római Katolikus Egyház temploma” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság]  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

Mezőberény,2014. Június 16. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 

Hoffmanné Baranya Róza 

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 

06-20/959-7772 
hbaranya4@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése:  Mezőberényi Római Katolikus Egyház temploma 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

□ kulturális örökség 

□turizmus 

X épített környezet 

□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mezőberény 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 X települési 

 

□ tájegységnyi 

 

x  megyei 

 

□ külhoni magyarság

 

5.A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

Mezőberény Fő u. 25. szám alatt áll az eklektikus stílusú Római Katolikus templom melyet az 

Amerikában letelepedett Fejérváry család- Fejérváry Miklós és felesége, Fejérváry Miklósné 

született Kárász Karolina építtetett.  A család folyamatosan támogatta a távolból, az anya 

országában maradt mezőberényi katolikus egyházközséget. Nemcsak a templomokat, hanem az 

iskolát és a plébániát is Ők építtették fel. A templom 1886 szeptember 14-én készült el Borsinszky 

Lajos körösladányi mérnök tervei alapján. A kivitelezésben Scher Condrás gyulai építész és 

Ferencsik Károly ács is részt vett. 1886. október 17-én áldotta meg a templomot Schiefner Ede 

prépost, endrődi plébános. Befogadó képessége 300 fő. A templom felszereltsége különböző 

adományokból történt. A templom része az, egy öl maga feszület és egy szent József szobor, melyet 

még Fejérváry Miklósné Tirolban készíttetett az egyház számára. Az Ő adományaiból került 

villámhárító a templomra. A kőoltár 1891-ben készült el Graszban, gróf Lamberg Fülöpné és báró 

Wenckheim Mária adományából.  
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Dr. Marosi Endre plébános emlékére készült emléktábla, melyet a templom előterében helyeztek el. 

Felirata: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (MT.11.29) /Dr. Marosi 

Endre/1915-2009/Címzetes apát, rubinmisés plébános/emlékére, aki 1971-től Haláláig szolgálta 

egyházközségünket. Nyugszik a családi sírban a szarvasi ó temetőben. / 2009 Mindenszentek 

ünnepén Mezőberényi Római katolikus Egyházközség. 

 

6.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Fejérváry Miklósné halála után támogatói tevékenységét lánya, Fejérváry Celesztina folytatta. A 

templomi felszerelésekről Ő gondoskodott: miseruhát, oltártérítőt és szőnyeget adományozott. A 

templom szentélyében emléktábla áll, melyet Románfalvi Fejérváry Celesztina úrnő állíttatott, 

amely jelzi, hogy boldogult édesanyja építtette fel a templomot. A grófnő kérése az volt, hogy 

halála után ne tegyék kriptába, hanem a katolikus templom kertjében temessék el. Számára annyira 

fontos volt ez a kis katolikus közösség, és templom, hogy a templom kertjében nyugszik az építtető 

lánya, Fejérváry Celesztina. A Fejérváry család és más a családhoz közel állók önzetlen szeretete, 

jótettei adományai mindnyájunk számára példa és érték. Az Ő emlékük előtt is tisztelegve fontos 

lenne, hogy azt, amit Ők a katolikus egyháznak és ezáltal Mezőberénynek adományoztak, 

építtettek, vigyázzunk rájuk és értékként tekintsünk rájuk. A mezőberényi Katolikus Plébánia 

temploma helyi védettség alatt álló egyedi érték. 

 

7.A nemzeti értékekkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 

8.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

III. Mellékletek 

1. Ajánló levél 

2. Hozzájáruló nyilatkozat 

Ajánló Levél 

Mezőberényi Népfőiskola alapítvány 

5650, Mezőberény 

fő u. 10. 

Tárgy: Ajánlás a mezőberényi értéktárba 

 

Tisztelt Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány! 

A mezőberényi Szűz Mária Szent és Szent József Plébánia ajánlja, a Szűz Máris Szent és Szent 

József Templom felvételét a mezőberényi értéktárba. 

Indoklás: Az Amerikában letelepedett Fejérváry család – Fejérváry Miklós és felesége, Fejérváry 

Miklósné született Kárász Karolina – folyamatosan  támogatta a távolból az anyaországban maradt 

Békés Megyében lévő mezőberényi katolikus egyházközséget, a templom, az iskola és a plébánia 

megépíttetését. A templom és a hozzátartozó tanterem építésére 13.894 koronát adományozott. A 

terveket Borsiczky Lajos körösladányi mérnök készítette el. Scher Conrád gyulai építész és 

Ferencsik Károly ács vállalkozásában kezdődött meg az építkezés 1886 áprilisában, s ugyanezen év 

szeptember 14-én elkészült a templom és a tanterem. 1886 október 17-én áldotta meg a templomot 

Schiefner Ede prépost, endrődi plébános. A templom és az iskola felszerelése különböző 

adományokból történt. Fejérváry Miklósné még ezek beszerzéséhez is hozzájárult, például Tirolban 

készíttetett egy öl magas feszületet és egy Szent József szobrot. Az ő adományából került 

villámhárító a templomra. Szintén az ő hozzájárulása tette lehetővé 1888-ban a templom 

szomszédságában lévő ingatlan megvásárlását,és azon új lelkészi lak építését(erre 4000 koronát 

adományozott). A kőoltár meg 1891-ben készült el Grazban, gróf Lamberg Fülöpné és báró 



Wenckheim Máris költségén. A Fejérváry házaspár leánygyermeke, Celesztina ő maga is szüntelen 

jótevője volt az egyháznak. Templom ruhái majdnem mind ő tőle vannak. Szüleihez hasonlóan ő is 

szegények pártfogója volt, aki egész jövedelmét úgy szólva mások segítségére fordította. Számára 

annyira fontos volt ez a kis katolikus közösség és templom, hogy ezért az ő kérésére a 

templomkertbe lett eltemetve.  Fejérváry család és más a családhoz közel állók önzetlen szeretete, 

jótettei adományai mindnyájunk számára példa és érték. Az Ő emlékük előtt is tisztelegve fontos 

lenne, hogy azt, amit Ők a katolikus egyháznak és ezáltal Mezőberénynek adományoztak, 

építtettek, vigyázzunk rájuk és értékként tekintsünk rájuk. 

Mezőberény, 2014. június 11. 

Szujó Antal  

Plébános 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott VÁGVÖLGYI MIHÁLY  hozzájárulok, hogy a fényképeket melyeket a 

Javaslat „Mezőberényi Római Katolikus Egyház temploma” települési értéktárba történő 

felvételéhez 

című adatlap tartalmaz, a Mezőberényi Települési Értéktár Bizottság (egyéb értéktárba 

kerülés esetén az aktuális értéktár bizottság) az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe 

vétele mellett szabadon felhasználhatja. 

Hozzájárulók továbbá, hogy az érték valamely értéktárba történő felvétele esetén, az 

értéktárak számára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által felvett, vágott 

anyagokban, valamint az értéket bemutató reklámokban megjelenjen. 

Mezőberény 2014.06.16 

Vágvölgyi Mihály


