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Ünnepélyes projektátadó ünnepséget követően a reformáció emlékeit és a gyülekezet törtnetét 
bemutató kiállítással várja látogatóit a Vértesi Református Templom 
 

Ünnepélyes projektzáró eseményéhez közeledik a Tiszántúli Református Egyházkerület turisztikai 

fejlesztésének újabb állomása, a Vértesi Református Templom. Az ünnepélyes átadás 2022. november 

13-án lesz, hálaadó Istentiszteletet követően. A turisztikai attrakció fejlesztés a magyar reformáció 

egyházi örökségét mutatja be hat helyszínen. A projekt keretében a magyarországi reformáció 

történetében kiemelt jelentőségű templomok újultak meg, és a mai kor elvárásainak megfelelő attraktív 

és interaktív kiállításokkal várják a Vértesi Református Templomban is a látogatókat, akik megismerhetik 

azt a különleges egyházi kulturális örökséget, amely igen jelentős eszmei, történelmi, egyházművészeti, 

valamint muzeális értéket képvisel.  

A Magyarország kormánya és az európai unió által támogatott fejlesztés közel másfél milliárd forint 

támogatásból valósult meg. 

 

Az Egyházkerület vezetésével megvalósult fejlesztés keretében a magyarországi reformáció  templomai 

közül az alábbiak újultak meg: Kismarján, Létavértesen, Szatmárcsekén, valamint Debrecenben az 

Egyetemi Templom, a Kistemplom, és a Kossuth utcai „Verestemplom”. 

A helyszíneken különleges kiállítások mutatják be a reformáció emlékeit, történelmi jelentőségű 

klenódiumokat, tárgyi örökséget, kordokumentumokat, a látogatók interaktív módon szerezhetnek 

érdekes történelmi és kulturális ismereteket, közelebb kerülhetnek a magyarországi reformáció 

örökségéhez és jelenlegi életéhez. 

A fejlesztések célja, hogy a református templomok és környékeik turisztikailag is népszerű látogató 

hellyé válhassanak. A fejlesztés jól illeszkedik a Tiszántúli Református Egyházkerület által elindított 

Religio et patria – szabadság, hitvallás, alkotás névre hallgató turisztikai programba, melynek célja a 

reformáció szerteágazó és hihetetlen gazdag egyházi, történelmi, kulturális, szellemi, művészeti 

örökségének bemutatása.  

A Tiszántúli Református Egyházkerület, az „Orando et Laborando – Imádkozva és dolgozva” című 
turisztikai attrakció fejlesztésre irányuló GINOP-7.1.4-16-2016-00014 azonosítószámú projekt 
keretében 1.496.818.373 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.  



 

 

Létavértes 

 

A templom alapkövét 1815 tették le, végül 1862-ben 

kerülhetett csak sor a későbarokk, eklektikus stílusban épült, 

680 főt befogadó templom felavatására, melyre méltán 

büszkék ma is a vértesiek.  

Az 1861-ben öntött legkisebb harang mellé 1923-ban érkezett a középső, majd 2004-ben az 

adományozó nevét viselő 800 kg-os „Mátyás harang”. 

Egyik különleges látnivaló a bejárattal szemközti karzat alatt látható az egykori toronyóra szerkezete, 

és a Kiszely István nagyváradi, majd debreceni mester által készített 8 regiszteres, csúszkaládás 

orgonának a sípjai, a hangszert még 1877-ben adományozták az egyházközségnek. 

A hívek adományozó kedve a későbbiekben is fennmaradt, az egyház csőrös ón boroskannája kassai 

gyártmány a 18. századból, a szamócadíszes tál pedig az 1896-os Milleneumi kiállításon kitüntető 

oklevelet kapott Szandrik gyár szecessziós ízlésű terméke.  

A templomi kiállítás különlegessége még annak az időkapszulának a tartalma, melyet a 2019-ben 

végzett felújításkor találtak a torony gombjában. 

Az egyházközségre vonatkozó iratok mellett papír és fém pénzek, korabeli újságok, cigaretta, és egy 

Tóth Lajos kántortanító által írt Emlékirat idézi fel a régmúltat.  

Mint kiderül, 1919-ben a „bolseviki forradalmat” követően bevonuló románok rálőttek a torony gombjára, 

melyet később egy vihar le is döntött. Ezt a sérülést hozták helyre 1925-ben, amikor az időkapszulát 

elhelyezték. A tartalma most a templom vitrinjeiben tekinthető meg. 

A templom gazdag textilgyűjteménye adta a „manuális interaktivitás” ötletét: a vállalkozó kedvű, és 

ügyes kezű látogatók bekapcsolódhatnak egy, a gyűjteményből kiválasztott terítő motívumainak a 

hímzésébe, részvételüket pedig nevük bejegyzésével örökíthetik meg. 

 
Zárszó: 

A fejlesztési projekt több elemből tevődött össze, így építési beruházásokból, amelyek lehetővé tették a 

megfelelő körülményeket a turisztikai attrakciók megvalósulásához, a modern installációs, hang-, fény-, 

és vizuáltechnikai eszközök beszerzéséből és beépítéséből, valamint marketing tevékenységből, 

amelyek várhatóan nagyban hozzájárulnak a megvalósulási helyszínek népszerűsítéséhez, a turizmus 

fellendüléséhez az adott helyszíneken.  

 

 
Projekt eredményei:  

- a templom belső terének felújítása, külső nyílászárók cseréje, toronysüveg cseréje és a torony 
belső felújítása 

- A program keretében megtörtént a templom látogatóbarát fejlesztése, melynek köszönhetően 
látványos kiállítások adnak számot a reformáció egyházi, történelmi, kulturális, művészeti 
jelentőségéről, örökségéről, ezen örökséghelyszín felfedezését pedig tematikus túraútvonalak 
segítik. A templom látogatóbarát fejlesztése, ezen belül hang,- fény és vizuáltechnikai 
fejlesztések, turisztikai kiállítás és a látványosságok népszerűsítését szolgáló marketing 
anyagok készítése valósult meg. 



 

- A kiállítások egyszerre több érzékszervre hatnak, 
hiszen a fények, a vizuális élmények mellett az 
akusztikai hatások, a zenei élmények és 
hangeffektek kapnak jelentős szerepet. 

 
A következő egységek jelennek meg a helyszínen: 
1. A templom történetének ismertetése, a gyülekezet 
sajátossága  
2. „Kreatív” reformáció avagy Hitvallás és Alkotás  
3. Utalás és motiválás a többi helyszín megtekintésére vonatkozóan 
4. „A templom és a gyülekezet sajátosságainak interaktív  módon történő megismertetése 
  
 
Nyilvánosság biztosítása: 
A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Táj. Köt-ei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” 
dokumentumban előírtaknak megfelelően kerülnek megvalósításra. 
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