
1/6 

 

MEGHÍVÓ 
 

„Régmúlt idők Épületgépészete. 
Technikatörténeti emlékek és tájképi elemek. 

Helytörténeti Nosztalgia Mesterségek.” 
 címmel berendezett kiállításra  
a Komáromi Monostori Erődbe 

 
FELHÍVÁS 

 
A kiállítás megrendezésére társkiállítóknak, 

mecénásoknak, közreműködőknek. 
 

VERSENYFELHÍVÁS 
 

Épületgépészeti szakiskolák részére vitrinkiállítás 
berendezésére (gyűjtés, restaurálás). 

A kiállítás időtartama: 2014. szeptember 20.-ától 
2014. november 16.-áig. 

Megnyitó: szeptember 20. szombat 15. óra az ERŐD Kulturális Örökség 
Napi rendezvénnyel 

A szakiskolai verseny eredményhirdetése, 
díjkiosztása: 

2014. október 17. (péntek) 15 óra. 
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NÉHÁNY SZÓ 
A MONOSTORI ERÕDRÕL 

 
Közép-Európa legnagyobb újkori erõdje 

1850 és 1871 között épült 
a komáromi erődrendszer utolsó elemeként. 

Az Erõd egy évszázadon át a magyar honvédség 
katonagenerációit szolgálta, 

bár a harci események elkerülték. 
Az elmúlt évtizedekben a szovjet csapatok használták. 

A klasszicista stílusú hadtörténeti műemléket ma már a 
nagyközönség is látogathatja. 

Az Erõd várja a történelem és a hadkultúra iránt 
érdeklődő látogatókat. 

Múzeumi bemutatók, szakszerű vezetés, egyedülálló, 
izgalmas „kirándulások”. 

 
NYITVA TARTÁS 

 
A Monostori Erőd egész évben látogatható egyéni- és csoportos látogatók esetén is. 

Március és november között minden nap 9-18 óráig. Jegyváltás 17.00 óráig. 
November és március között minden nap 8-17 óráig. Jegyváltás 16.00 óráig. 

Tárlatvezetés: kedd - vasárnapig 
Rendezvények, ünnepnapok ideje alatt a nyitva tartás ettől eltérő lehet 

 
AZ ERÕD MEGKÖZELÍTHETÕ: 

 
az 1-es autóútról gépkocsival és autóbusszal, 

a komáromi vasútállomásról gyalog 
a Duna parton Gyõr felé. 

Hosszabb kiránduláshoz ajánlott felszerelés: túraöltözet 
és elemlámpa. 

 
INFORMÁCIÓ, CSOPORTOK 

BEJELENTKEZÉSE 
 

Monostori Erõd Kht. 
2900 Komárom, Pf. 18., Dunapart 1. 

tel./fax: 34-540-582 
(hétfõtõl–péntekig, 8 és 16 óra között) 

Email: info@fort-monostor.hu 
 

A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA ELÕTT 
ÉS A SZAKISKOLAI VERSENY 

EREDMÉNYHIRDETÉSE ELÕTT, 
13.00 órakor 

 
a meghívót felmutató érdeklõdõk térítésmentesen, 

szakképzett kísérõkkel megtekintetik a 
 

MONOSTORI ERÕDÖT. 
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MEGHÍVÓ 
 

„Régmúlt idők Épületgépészete 
Technikatörténeti emlékek és tájképi elemek 

Helytörténeti Nosztalgia Mesterségek.” 
című időszakos kiállítás látogatására. 

 
Az 1992-ben műemléknek nyilvánított Monostori 
Erőd legnagyobb Duna-parti véd műve, a DUNAI 
BÁSTYA földszinti, a korabeli hangulatot idéző 

téglaboltíves termeiben kapott ismét helyet az Épületgépészeti  
Múzeum időszakos kiállítása, amelyre 

ezúton minden érdeklődőt szeretettel meghívunk: 
 

a Házigazda Monostori Erõd Kht. nevében 
Varga István Ügyvezető Igazgató, 

és a Vendég Épületgépészeti Múzeum nevében 
Dr. Chappon Miklós Igazgató. 

 
Az Épületgépészeti Múzeum gyűjtő munkájának állomásai: 

A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség 
keretein belül megalakult Épületgépészeti Múzeumért  

Munkabizottság első, alakuló ülését 2002. évben 
az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskolában 

 tartotta meg. Örömmel állapítottuk meg, hogy a szakterületen 
dolgozók, kisiparostól az egyetemi professzorig,  

egy emberként támogatják, segítik gyűjtő munkánkat. 
 

Az Internet segítségével egyre szélesebb ismertségű  
virtuális múzeumunknak, és az évente több 

alkalommal útjára bocsátott vitrin vándorkiállításainknak 
 köszönhetően összegyűjtött ipartörténeti  

gyűjtemény egyik legteljesebb bemutatására kerül ismét 
sor a Monostori Erődben, ahol 2010-ben már bemutatkoztunk. 

Munkánk során gyakran találkoztunk olyan gépekkel,  
berendezésekkel, melyek bár már muzeális 

korban voltak, vannak, azonban még tökéletesen 
működnek. Ezen tárgyak megmentésére találtuk ki 

a „A Magyar Épületgépészeti Múzeum Által Védetté Nyilvánítva”  
feliratú emlékplakettet, amellyel (sorszámozottan), 

 a tulajdonossal, vagy üzemeltetővel 
egyetértésben jelöljük meg a védendő műszaki értékeket. 

 Ez természetesen csak erkölcsi védettséget jelent,  
de talán egy későbbi felújítás, 

bontás idején, ha a jóérzésű kivitelező látja a bronz – 
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ból készült plakettet, akkor az azon található 
telefon, fax vagy e-mail elérhetőségen jelzi majd a 

bontás időpontját. Így ezek is megmenthetők 
lesznek az utókor számára. 

Értékmentő akcióink másik fajtája, amikor az adott 
tárgyi emlék semmilyen veszélynek sincs kitéve, 

azonban szakmai értékét hangsúlyozandó helyezzük el a plakettet. 
Így történt ez többek között a Parlament épületében,  

a Fővárosi Csatornázási Művek Ferencvárosi Szivattyútelepén 
a Szegedi Szent István téri víztoronyban,  

és így törtét 2010-es kiállításunkkor is a Dunai Bástyában az 
1850-es korszak egyik legmodernebb kialakítású 

öntöttvas latrina „védetté” nyilvánításával, valamint 
az Épületgépészeti Múzeumalapítás 10. évfordulójának 

 megünneplésekor a Hosszúfok I. muzeális belvízgépházban, 
a Bodoki Károly Vízügyi múzeumban 2012.-ben, és még több helyen. 

 
Amennyiben Ön, igen tisztelt Látogató tud 

megvédendő tárgyról, tárgyakról kérjük, jelezze nekünk! 
 

Épületgépészeti Múzeum: alapítva 2002.10.01. 
Központi gyűjtőhely: 

1214 Budapest, Rákóczi F. út 189. 
Postacím: 1752 Budapest, Pf.: 111 
Tel.: 1/425-3288, Fax: 1/425-7589 

E-mail: iroda@helios.hu  
Honlap: www.epuletgepeszetimuzeum.hu 

 
Regionális anyaggyűjtést elősegítendő, az alábbi 
épületgépészeti szakközépiskolák is vállalkoztak 

az anyagok átvételére: 
Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és 

Szakiskola, 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 322-6005 
508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola, 7632 Pécs, 

Malomvölgyi út 1/b. Telefon: 72/550-710 
Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola, 3527 

Miskolc, Latabár Endre u. 1. Telefon: 46/412-337 
Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium, 9027 Győr, 

Mártírok u. 13-15. Telefon: 96/528-760 
Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, 

 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84.Tel.: 62/488-688 
Péchy Mihály Szakközépiskola, 4024 Debrecen, 

Varga u. 5. Telefon: 52/531-892 
Inczédy György Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 

4400 Nyiregyháza, Árok u.53, Telefon: 42/508-320 
Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 

7632 Pécs, Malomvölgyi út 1/b, Telefon: 72/550-710 
Miskolci Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 

3534 Miskolc, Gagarin u. 54. Telefon: 46/530-432 
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FELHÍVÁS 
 

A kiállítás megrendezésére társkiállítóként, 
mecénásként, közreműködőként. 

 
A jelenlegi kiállítás műemléki környezete, az ERÕD 
látogatottsága, a kiállító tér mintegy 500-800 m2-es 
nagysága lehetővé teszi az épületgépészeti köz,- és 

magángyűjtemények egyidejű, közös, 
helytörténeti megjelenítését is. 

 

Várjuk magánszemélyek, vállalkozások 
társintézmények közreműködését. 

 
Az Épületgépészeti Múzeum gyűjtőmunkája során 

nagy hangsúlyt fektet a már meglévő, eddig ismeretlen,  
főleg magángyűjtemények felkutatására, és megismertetésére. 

Volt eset, hogy kihelyezett múzeumi ülést tartottunk  
épületgépész szaktervező-kivitelező cégnél, 

ahol egy kisebb múzeumra való gyűjteményt találtunk. 
 

Egyre több kiállításon veszünk részt társmúzeumokkal, 
 és magángyűjtőkkel közösen. 

A vitrineket eddig is adományozó vállalkozók jóvoltából 
vitrin vándorkiállításainkkal rendszeresen megjelenünk  
szakmai konferenciákon, szakiskolai rendezvényeken. 

 
A vitrin adományokkal, és a versenyfelhívásban 

részletezett/körülírt adományokkal hozzájárulhatnak 
a szakiskolák részére meghirdetett vitrin-kiállítási 

versenyhez, minél több fiatal bevonásához. 
 

Lehetőséget biztosítunk szakmatörténetük  
bemutatására olyan hazai, vagy külföldi vállalkozásoknak,  

akik, vagy jogelődjük több évtizedes, esetleg évszázados múlttal és 
már ipartörténeti emlékeknek minősülő tárgyakkal, 
 dokumentációkkal, szakirodalommal rendelkeznek. 

 
Várjuk mindazok jelentkezését is, akik ötleteikkel, kézügyességükkel, a tárgyak helyreállításához, 

bemutatható állapotba hozásához szükséges munkák elvégzésével segítenék munkánkat. 
 

Pénzbeli adományokat is örömmel fogadunk 
a Magyar Épületgépészeti Oktatásért Közhasznú Alapítvány 

11600006-00000000-16212743 számláján. 
 

Az időszaki kiállítások szervezése mellett 
 folyamatosan keressük azt a helyet, lehetőséget, 

 ahol már állandó kiállításként, akár több helyen kamara-kiállításként,  
méltó módon mutathatjuk be gyűjteményünket  
szakmánknak és a nagyközönségnek egyaránt. 
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VERSENYFELHÍVÁS 

 
Épületgépészeti szakiskolák részére 

vitrinkiállítás berendezésére 
(gyűjtés, restaurálás). 

 
A DUNAI BÁSTYÁBAN megrendezésre 

 kerülő épületgépészeti múzeumi kiállítást a 
szakiskolai fiatalok aktív közreműködésével szeretnénk  

oly módon megrendezni, hogy egyrészt 
részükre vitrinkiállítás versenyt írunk ki, amelyhez 

az anyagot a tanulóknak maguknak kell begyűjteniük, 
kiállításra alkalmas állapotba „restaurálniuk”, 

 és a kiállítás idejére berendezniük, 
mindenféle kötöttség nélkül. 

 
A verseny szakiskolai (esetleg a tanulók egyéni) 

díjazását adományokból tervezzük. 
 

A szakiskolák részére az üres vitrint adományokból 
tervezzük beszerezni, a berendezett vitrinek az 

intézményekbe kerülnek kihelyezésre. 
 

A begyűjtött anyagok „restaurálásához” szükséges 
munkapadokat, szerszámszekrényeket adományokból  

tervezzük fedezni. Az eszközök a Múzeum 
tulajdonában maradnak, lehetőséget biztosítva a 

későbbiekben a szakiskoláknak is a Múzeum köz - 
ponti telephelyén a múzeumi anyag rendezésére. 

 
Szorgalmazzuk a szakiskolákban múzeumi szak - 

körök megalakítását, és ezek bevonását a múzeumi 
anyag folyamatos gyarapításába, rendezésébe. 

 
Másrészt a szakiskolai tanulók tanulmányi kirándulások keretében  
(tanáraik bevonásával) látogatást tehetnek Komárom – Komárno  

környékén az erődrendszer, ezen belül a Monostori Erõd 
felfedezésére. 

 
Ezen csoportok utaztatását adományokból tervezzük fedezni. 


