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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Református templom
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

X épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Adonyi út
Református templom
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X  települési
tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Református templom
1935 júniusában a pusztaszabolcsi református hívek kaptak tízezer pengőt templomépítés
céljára. Dr. Halász (Hirsch) Miklós budapesti ügyvéd, felsőcikolai földbirtokos tizenkétezer
pengős, a két Elek – dr. Elek István és Elek Ferenc – földbirtokos kétezer pengőn felüli
adománnyal segítették a templom felépítését. Nyomban megkezdődtek a munkálatok
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László

mérnök

tervei

alapján.
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község

gyógyszerésze

bámulatos

fáradhatatlansággal szinte reggeltől estig vezette az építkezést, az ellenőrzést és végezte az
adománygyűjtést. A kelet-nyugati tengelyű templom nyugati homlokzata előtti torony 16
méter magas. A bástyaszerű falból emelkedik fel a magas gúlasisak. Az 5x10 méteres belső
csúcsíven záródó vakolt mennyezetét hálós fabordázat teszi különlegessé. A 260 és 100-as
harangjait Szlezáh László öntötte 1935-ben Budapesten. A templom avatása 1935. szeptember

13-án történt, Ravasz László budapesti főprédikátor vezetésével. A pusztaszabolcsi lelkész
ekkor Máté Sándor tiszteletes úr volt. A templomszentelés után dr. Halász Miklós nagy
ebédet adott a Hangyában az előkelőségek tiszteletére.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A hívő emberek életében a vallásosság, az uralkodó politikai rendszertől függetlenül jelen van
minden településen. Bármilyen kis létszámú hitközösségekről esik is szó, nekik a saját
templomuk fontos volt régen is és napjainkban is az. Ezeknek az épületeknek az értéke
felbecsülhetetlen a hívek számára, meglétük a települést gazdagítják. A református templom
értékét Pusztaszabolcson az is emeli, hogy evangélikus templom hiányában ez a templom
havonta egy alkalommal helyet ad a nagyon kevés evangélikus vallású ember közös
hitgyakorlására. A református templom joggal kap helyet az értéktárban.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcs Község Évkönyve
Fülöp Magdolna-Vigyikán Gyöngyvér: Áldás, békesség! (pusztaszabolcs anno 7.)
Fülöp Magdolna-Vigyikán Gyöngyvér: Múltunk fényképeken/1 (pusztaszabolcs anno 8.)
www.pusztaszabolcs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt
nemzeti érték fényképe vagy
audiovizuális-dokumentációja

A Református templom a másik
irányból

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott anyagok felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 20.
..................................................................
Fülöp Magdolna

