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

Javaslat a 

„Mezőberény Református Egyházközség temploma” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság]  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

Onody Gyuláné 

Mezőberény,2014. Június 19. 

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 Református Egyházközség 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 

A Mezőberényi Református Egyházközség temploma 1804-ben épült, copfstílusban. Czigler Antal 

neves gyulai építőmester munkájaként. A templom tornya és a tetőszerkezet is 1874-ben 

villámcsapás következtében leégett. A toronyban található 1703-ban öntött harang is odavezet. A 

torony szerkezetét a korábbi tagozatos helyett egyszerű gúla alakúra, a cserép héjazatát pedig 

fémlemez fedésre cserélték. A homlokzatát többször javították, de a felvizesedett falazata tovább 

romlott, szerkezetei tovább károsodtak. 2010. évben a templom életveszélyes állapotúra romlott. A 

templom teljes felújítása 2011. évben kezdődött meg és 2014-ben fejeződött be neves építőmesterek 

irányításával, a gyülekezet tagjainak áldozatos adományaiból, pályázati forrásokból. Megtörtént a 

falak teljes utólagos vízszigetelése, a torony réz borítást kapott, a tetőszerkezet újraácsolása 

megtörtént. A bádogfedést cserép váltotta fel, a külső homlokzat és a belső falak új vakolatot és 

mailto:hbaranya4@gmail.com


fehér festést kaptak, megtörtént az ablakok és az ajtók teljes cseréje. A templom belső márvány 

borítást kapott , az Úrasztala és a padok felújítása, a padfűtés kiépítése, a szószék restaurálása 

megtörtént. A műemlék orgona restaurálása és a templomkert rendbetétele volt a záró része a teljes 

felújításnak. A városba a 47-es úton Békéscsaba felől érkezők első jelentős építményként 

találkoznak vele. 

 

6.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

A festői szépségű Körösök völgyében kis szigetet alkot a református templom, mely a nehéz 

időkben is erőt adott az itt élő embereknek. A Református Egyház közössége évszázadokon át őrizte 

hagyományaikat, azokat az erkölcsi normákat, amilyenek ma is meghatározzák életünket. A munka 

becsülete, a tisztesség, a tenni akarás, amely mindannyiunk közös érdeke. 

A templom mindig irányjelző épületnek számított a településen, torony iránt haladva a látogató is 

könnyen eljuthatott a falvak központjába. Irányjelző intézmény volt az egyház átvitt értelemben is. 

A fehér falú református református templom lelkipásztorai és a világi elöljárók a 16. század óta 

mutatták az irányt a közösségeknek. Mutatták az utat az ember-ember, valamint az Isten és ember 

viszonyát megszabó erkölcsi rend felé. 

A Mezőberényi Református Egyház 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 

Román János, a Mezőberényi Református Egyházközség lelkésze ajánlom, hogy a Mezőberényi 

Református Egyházközség templomának épülete a Települési Értéktárba kerüljön. 

Ajánlásomat azzal indoklom, hogy az idén éppen 210 éves, helyi védettség alatt álló építmény 

egyike a település városképet meghatározó épületének, ahol a református egyház közössége 

évszázadokon át megőrizte hagyományait és azokat az erkölcsi normákat, amelyek ma is 

meghatározzák a közösség életét. A késő barokk stílusú templom orgonája szintén műemlék 

jelleggel bír. A templom Cziegler Antal neves gyulai építőmester munkája, legutóbbi, 2011-ban 

elkezdett felújítási munkái 2014 fejeződtek be. A Mezőberényi Református Egyházközség 

temploma, helyi védettség alatt álló egyedi érték.  

Mezőberény, 2014. június 19. 

Román János 

református lelkész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott VÁGVÖLGYI MIHÁLY  hozzájárulok, hogy a fényképeket melyeket a 

Javaslat „Mezőberényi Református Egyházközség 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 2014.06.19. 

Vágvölgyi Mihály


