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A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség  

Beszámolója az Ökogyülekezeti Díj elnyerésére 

valamint Teremtésvédelmi célkitűzései a 2020-2023-as évekre 

 

 „…HOGY MAGUNKAT PÉLDÁUL ADJUK NÉKTEK….” (2 Thess 3,9) 

 

 
A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, mint Ökogyülekezet, eddig elért 

eredményei (2015-2020)  a jelen állapot tükrében 

 

1. A gyülekezet adottságai, lehetőségei, teremtésvédelmi állapota 

A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség már több éve elkötelezett nemcsak a 

műemlékvédelmi, hanem a teremtésvédelemi tevékenységek mellett, melyeket 2015. óta folyamatosan újabb 

és újabb területekkel színesít. A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, valamint lelkipásztorához 

szolgálati helyekként tartozó Vilonyai és Királyszentistváni Református Egyházközségek 2015 óta egymásra 

épülő lépésekként igyekeznek meglévő adottságaikat teremtésvédelmi szempontból is egyre inkább előtérbe 

helyezni. 

Dr. Bikádi László Károly a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, valamint a Vilonyai és 

Királyszentistváni Református Egyházközségek lelkipásztora, jogi szakokleveles lelkész, tereptanár, a 

Dunántúl legnagyobb házi segítségnyújtó és falugondnoki szolgálatának létrehozója és fenntartója 2011 óta, 

melynek révén gyülekezete munkahelyeket teremt, megélhetést, szociális ellátást biztosít számos faluban, 

kistelepülésen (működési területén a Várpalota-Veszprém-Tapolca-Balatonalmádi kistérségekben, közel 50 

településen). A Dunántúl legnagyobb szolgáltatója lett 1054 ellátottal és közel 200 alkalmazottal. Ily módon a 

misszió és diakónia ügyét gyakorlatba átültetve testi és lelki segítséget egyaránt nyújt a reájuk bízottaknak. 

Munkája során a mai napig szembesül a kistelepülések (Veszprém megyei falvak) nehéz helyzetével, mind 

anyagi, szociális, mind kulturális téren. A lelkészi szolgálat ellátása mellett, anyagilag is talpra állította a 

fenti gyülekezeteket. Lelkipásztori hathatós munkájának jellemzője az útkeresés és kísérletezés. Miközben 

gyülekezeteit építette, a Veszprémi Református Egyházmegye tanácsosaként, építési, missziói vagy éppen 

diakóniai előadóként szolgálta Egyházát, s ennek elismerése, hogy jelen ciklusban már a Veszprémi 

Református Egyházmegye Zsinati képviselője és bírája is. Eddig sikerrel és áldással végzett munkája jó 

példája az Isten és Haza mellett elkötelezett, a jövőért már a jelenben felelősséget és munkát vállalni kész 
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lelkipásztornak, aki gyülekezeti tagjai és munkatársai felé is ezt a hitvallást közvetíti és együttes 

cselekedetre igyekszik ösztönözni.  Felesége három gyermek nevelése mellett legszorosabb és 

áldozatkészebb munkatársa és közös eredményeik jól mutatják, mennyit tehet egy lelkészcsalád saját 

környezete felvirágoztatásáért és gyülekezeteik megmaradásáért. 2020-ban eddig végzett vidék és 

falufejlesztési munkájának eredményeit Kemény Bertalan falufejlesztési díjjal ismerték el. 

1995-óta folyamatosan pályázati és adománybevételekből újítja gyülekezeti épületeit. Vilonya, 

Királyszentistván és Hajmáskér Templomai is megújultak munkája nyomán, sőt az elfeledett Sólyi 1000 éves 

Templom is történelmi emlékhely címet kapott. 1996-ban munkájuk megkönnyítésére létrehívták Az 1000 

éves Sólyi Templomért Alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke. Szolgálata alatt munkája jelentősen 

összekapcsolódott a Helyi Önkormányzatok és Civil Szervezetek tevékenységével. 1999-ben a Dán 

Külügyminisztérium ösztöndíjasaként tanulmányozhatta a Dán Parlamenti, Önkormányzati és Oktatási 

Rendszert, valamint a protestáns egyházak helyzetét Skandináviában. Dániában szerzett tapasztalatait a 

későbbiekben gyülekezetei épülésére kamatoztatta, így lett például Ökogyülekezet a Hajmáskér-Sólyi 

Református Társegyházközség.  

 2010-ben Sóly község polgárai polgármesterükké választották, melynek köszönhetően, a település 

virágzásnak indult. A gyülekezet és az Önkormányzat szerves együttműködése olyan lehetőségeket hozott 

települése életébe, melyek a kis falu léptékeivel elképzelhetetlenek (Református Emlékszoba és Tájház 

létrehozása, Vidékünk Kultúrája Bemutatóház létrehozása és programokkal – Tájházi Esték, Vakációs 

Bibliahét, Árpád-kori falu turisztikai célú létrehozása, mely azóta is számos csoportot fogad: többek között  

Böjte Csaba Szent Ferenc Alapítványának gyermekeit fogadják nyaranta, ahol a magyar korai építészeti 

megvalósítsokkal, íjászkodással, történelemmel ismerkedhetnek meg a fiatalok). Hajmáskér-Sóly közötti 

felüljáró híd megvalósításában való hathatós közreműködés. Mindamellett, hogy a lelkipásztor prédikál, 

táncot tanít, zenél, és szociális szolgálatot szervez, saját maga ül a kormányhoz és viszi a gyülekezetei által 

összegyűjtött segélyt a rászorulóknak, ha kell, vagy fog lapátot, csákányt és vakolókanalat, hogy templomot, 

parókiát renováljon. Egyénisége sokban eltér az egyházban megszokottól, de eredményei, és 

gyülekezeteinek szeretete jól mutatják, hogy a XXI. században sok hozzá hasonló példaképre (reformátorra) 

van szükség, akik a saját közösségük megerősítésén fáradoznak, s minden kreativitásukat és tehetségüket a 

helyi közösségek javára kamatoztatják. Vallja, hogy szükség van egy olyan lelkészgenerációra, akik készek 

szolgálati helyükön évtizedekre tervezve, a helyi társadalomba beilleszkedve a kultúra és akár a helyi 

gazdasági életnek motorjává válva személyes példájukkal vezetik a Krisztusi útra a településeket, 

melyekben gyülekezeteik vannak és megteremtik az átmenetet a népegyházi létből egy újra hitvalló 

egyházba, melynek ma már nélkülözhetetlen része a Teremtésvédelem. 
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Teológiai értelemben vett öko- állapot: a fenti gyülekezetek tagjai megünneplik a Teremtés hetét, 

rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért, globálisan gondolkoznak, de helyben 

cselekszenek, pl: 

 Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány Vidékünk Kultúrája Bemutatóházában az elmúlt 

években rendszeresen tartottak Teremtésvédelmi rendezvényeket „Tájházi esték” programsorozat 

néven (Női világimanap, virágkötészeti valamint csillagászati előadásokat csillagász távcsővel, 

Vakációs bibliahét) valamint ez a pályázati forrásból elkészült új épület ad otthon a falugazdász 

fórumainak is. A modern, de stílusában a régi építészeti hagyományokat követő épülettel azonos 

telken lévő egykori régi lakóházból, az Alapítvány kialakított egy református emlékszobát és 

tájházat, mely a dunántúli reformátusoknak próbál emléket állítani. Az épület egyházmegyei 

lelkészértekezletnek is adott már otthont. 

  

  

 Bikádi László trilógiájának kötetei, a Más-Világ-Kép, a Kép-más-világ és  a Világ-más-kép(p), olyan 

rövid áhítatokat tartalmazó könyvsorozat, melyet  a szolgálat dolgozói és gyülekezeti tagok körében 

osztottunk szét, azért, hogy munkájukat, környezetükhöz, embertársaikhoz fűződő életvitelüket is 

segítse  a mindennapokban. 
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 Zenés áhítatokkal színesítjük – leginkább nyári időszakban – az adott települések kulturális életét:  

Sólyban a Schole Gregoriana Budapestinensis tartott a lelkész úrral közös gregorián istentiszteletet, 

fuvolakoncert, orgonakoncert és rézfúvós koncert volt a Hajmáskéri Református Templomban. 

   

 Minden év november 2-án az Ezer mécses rendezvény keretén belül emlékezünk meg a Sólyi 

Református Templomban a magyarság több mint 1000 éves Kárpát-medencei jelenlétére, több mint 

1000 mécses meggyújtásával, közös imádsággal, énekléssel elhunyt szeretteinkért. 
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- Közösségi értelemben vett öko-tudatos állapot jelenleg: 

 

• A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség dolgozói és családtagjaik évek óta részt 

vesznek a Magyarországi Református Egyház Kárpát-medencei önkéntes programjában, melynek 

keretében évente más-más településen végeznek önkéntes munkát a gyülekezeti tagok, kiegészülve a 

szociális munkatársakkal és családtagjaikkal a Szeretethíd rendezvényeken. A település 

templomaiban tartott nyitó áhítatok után, dolgoznak a fűkaszák, az ollók, és fűrészek a templomok, 

temetők környékének megtisztítása érdekében, míg ez idő alatt a gyermekek részére kézműves 

foglalkozást szervezünk. 

   

 Minden év június negyedikén a Nemzeti Összetartozást ünnepeljük, korábbi kezdeményezés volt a 

Mesemaraton rendezvény, mely interneten összekapcsolva határon túli gyülekezeteket, egymásnak 

mesét olvasva emlékezett meg a magyarság összetartozásáról.  

 Böjte Csaba Szent Ferenc Alapítványa gyermekvédelmi munkát végez. Böjte Csaba árváit a 

Magyarországon élők is támogatják; a Pest megyei Tápióságon több éve szervezik meg számukra az 

egyhetes nyári tábort, melynek keretében Magyarország több pontjára is eljutnak a fiatalok. 2016. 

augusztusában a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség látta őket vendégül a sólyi Árpád-

kori faluban. A program felelőse, regős Sziránszki József segítségével az erdélyi fiataloknak 

bemutatták a honfoglaláskori életet, a nomád életmódot, megismerhették a jurtát, a veremházakat, 

íjászkodhattak, kipróbálhatták a sámándobot. Egy török előadó, Kaya Kuzucu Iyiki zenélt a 

gyerekeknek, akik egész délután játszottak, az ebédet és a gyülekezet asszonyai által készített 

süteményeket is jóízűen fogyasztották. A dévai vendégek egyik kísérője elmondta: tizennégy, 12 és 

18 év közötti fiatalnak volt lehetősége, hogy táborozzon. Az otthonban élők számára ez nem adatik 

meg, másként nem jutnának el Magyarországra.  
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 Az Árpád-kori falu az adott évek során nyílt napokat szervez, illetve közösségi csapatépítések 

helyszíne. 

    

 A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség presbitériuma 2015. március 15-én hagyta jóvá 

határozattal a Pannonikum Szeretetszolgálati Iroda létrejöttét, amely március 16-ával kezdte meg 

működését, mely a Társegyházközség területén, azaz a hozzátartozó gyülekezetek nevesítve, 

Hajmáskér, Sóly, Királyszentistván és Vilonya gyülekezeteinek diakóniai térségi szolgálatával 

kapcsolatos feladatokat irányítja, koordinálja, ellenőrzi. Ehhez biztosít személyi, tárgyi feltételeket, 

intézi a napi gazdálkodási és munkaügyi feladatokat valamint kommunikációs, arculati és segélyező 

szervként is működünk. A fenntartó gyülekezet, illetve a gyülekezetek Királyszentistván és Sóly által 

működtetett falugondnoki szolgálat és az azokhoz kapcsolódó Házi segítségnyújtó szolgálat valamint 

a fenntartó között funkcionál egyfajta munkaszervezeteként. A Pannonikum Szeretetszolgálati Iroda 

végzi ma azt a diakóniai munkát melynek mérföldkövei: Gergelyiugornya, Siménfalva, Malomfalva, 

Alsózsolca (6 millió forint értékben) segélyszállítmányokat szervezett az árvizekkor, egy család 

teljes lakásának berendezése a devecseri vörös iszap katasztrófa után, illetve a határt védő rendőrök 

segélyezése, melyek gyülekezetünk társadalmi felelősségvállalását is kifejezésre juttatta. A 

Pannonikum Szeretetszolgálati Iroda az intézményi diakónia segítésével, a gyülekezeti diakónia 

fejlesztésével, pályázati-közbeszerzési segítségnyújtással és felnőttképzés szervezéssel is 

foglalkozik.  
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 Együttműködve a MRSZ debreceni telephelyével, az Iroda burgonyaosztást és almaosztás szervezett 

immáron négy alkalommal, melyhez a raktározás és logisztika megszervezését is biztosította. 

Alkalmanként 22 tonnányi burgonyát illetve almát juttattak el szociális gondozó munkavállalóik és 

azok ellátottjai részére, valamint a rászoruló gyülekezeti tagok részére a térségben, illetve Veszprémi 

oktatási intézményekbe, óvodákba, ahol az intézményvezetők vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősök segítségével juttatták el az élelmiszert a rászorulóknak valamint a Veszprém Városi 

Rendőrfőkapitányság részére is.  

          

   

 A Pannonikum Szeretetszolgálati Iroda és a Nőszövetség jótékonysági adventi vásárt rendez évente 

Hajmáskéren, melynek befolyt összegéből fedezik a gyermekek karácsonyi ajándékát illetve a 

következő év ifjúsági kirándulásához járulnak hozzá (legutóbb: Vál-völgyi kirándulás - Kozma 

Ferenc sírja Felcsúton, Puskás Akadémia, Vál-völgyi kisvasút, Alcsútdobozi Arborétum).  A vásáron 

már nem használt, de még jó állapotú vagy saját készítésű termékek kerülnek kedvező áron 

értékesítésre. Az advent időszakban a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Falugondnoki 

Szolgálata Királyszentistvánon és Sólyban adventi csomagot oszt ki.  

 Fotókiállítások, filmvetítések szervezése (tengerek élővilága, külföldi utazások). 
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- Fizikai /gyakorlati értelemben vett öko- állapot 

 2015. októberében a Növényi Diverzitási Központtal kötött „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a 

Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló 

megállapodás  keretében 30 db őshonos gyümölcsfát hozott el Tápiószeléről a gyülekezet és ültette el 

azokat  a történelmi emlékhelyi ranggal bíró 1000 éves Sólyi Református Templom mellett lévő 

egyházi területen, létrehozva így egy bemutatókertet. Azóta a cseresznye, szilva, alma, meggy és 

körtefák szépen fejlődnek és némelyikük már termést is hozott. 

   

 A sólyi gyülekezet 100 tőnyi levendulát is telepített évekkel ezelőtt a Sólyi szőlőhegy egyik 

gyülekezeti kertjében, s a levendula-szüret termését feldolgozva, ajándék illatzacskók és szörpök 

készülnek belőle a jótékonysági karácsonyi vásárra. 

 A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség falugondnoki szolgálatot tart fent Sólyban és 

Királyszentistvánon, házi segítségnyújtást végez Várpalotától Tapolcáig. A szolgálatok székhelyén, 

Hajmáskéren, idén valósult meg szintén pályázati források felhasználásával az egykori régi 

iskolaépület energetikai korszerűsítése, mely révén kialakulhatott egy nagyobb mégis 

energiahatékonyabb szociális szolgálati központ. Az épület összes világítóteste energiatakarékos 

LED-es fényforrás.  

 A Hajmáskéri Református Templomban is energiatakarékos világítás váltotta fel a régi 

lámpatesteket.  

 A Királyszentistváni Református Templom udvarán lévő I. világháborús emlékmű felújítása 2016. 

októberében történt meg a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány i és az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával, a Hajmáskéri 
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Református Templom előtt emléktábla és kopjafa került elhelyezésre a reformáció 500. 

emlékévében. 

 A szolgálati központ udvarát 2019-ben, Karcagon vásárolt 5db racka birka tartja karban, így a 

fűnyírás a lehető legtermészetközelibb módon valósul meg.

   

  A lelkészcsalád a magyar kuvasz fajtamegőrzését szívén viseli, az első kutya alom az idén született 

meg, Templomőre tenyésznéven. A parókia udvarán madáretetők vannak. 

 2020-ban valósult meg a szociális szolgálat terve, sikerült gépjárműparkjába elektromos autót 

beszerezni. 

   

 A Parókia, a Templom és a szociális szolgálat központja térkövezett, környezete folyamatosan 

rendben tartott. Korábbi Vidékfejlesztési, 2020-ban Magyar Falu Pályázatból kerül ősszel 

megújulásra az egykori iskolaépület, a mai szociális szolgálati központ. A régi palatető cseréppel 

való cseréjére, homlokzati szigetelésre valamint napelemes rendszer kiépítésére kerül sor, 

energiatakarékossági szempontjából. 
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 Az Iroda hétköznapi működésékben és szolgálatában  törekszik a teremtésvédelemre, 

újrahasznosított papírt használunk kétoldalas nyomtatásban; az esetlegesen rontott papírok másik 

oldalát jegyzetelésre használjuk, elsősorban elektronikus         levelezést folytatunk. 

 Évente elkészítjük és beküldjük az Ökogyülekezeti beszámolónkat, idén külön riport készült az 

Ökogyülekezetünkről, mely az alábbi fórumokon jelent meg:  

https://www.reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/tudatos-felelossegvallalas-kornyezetunkert/ 

https://ttre.hu/tartalom/5336/3/keruleti/tudatos-felelossegvallalas-a-kornyezetunkert-mi-tortenik-egy-

okogyulekezetben?fbclid=IwAR0Et_CORRAu1FO4HFFole8cgY8RHP-

2jDQNfyhg7FxH5B9Q_XG8DWWpxv8 

Eredményeinkről a Veszprémi Napló, a veol.hu, a balaton.vehir.hu oldalon, a Dunántúli 

Reformátusok Lapjában illetve a Duna Tv Református Magazinjában jelennek meg tudósítások 

rendszeresen. 

2. Intézmény: Falugondnoki és Házi segítségnyújtó szolgálat 

 

„Gondod legyen rá, hogy betöltsd azt a szolgálatot, amelyet az Úrtól kaptál!” 

 (Kol 4,17) 

 

A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség a Dunántúl legnagyobb házi segítségnyújtó és 

falugondnoki szolgálatának fenntartója 2011 óta, melynek révén a gyülekezet presbitériuma 

munkahelyeket teremt, megélhetést, szociális ellátást biztosít számos faluban, kistelepülésen (működési 

területén a Várpalota-Veszprém-Tapolca-Balatonalmádi kistérségekben, közel 50 településen.  

 A Falugondnoki és házi segítségnyújtó szolgálat 2011. végén kezdte meg tevékenységét 

Sólyban és Királyszentistvánon. Kezdetben 36 ellátottról gondoskodtak munkatársaink, ma 1054-ről. Kilenc 

https://www.reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/tudatos-felelossegvallalas-kornyezetunkert/
https://ttre.hu/tartalom/5336/3/keruleti/tudatos-felelossegvallalas-a-kornyezetunkert-mi-tortenik-egy-okogyulekezetben?fbclid=IwAR0Et_CORRAu1FO4HFFole8cgY8RHP-2jDQNfyhg7FxH5B9Q_XG8DWWpxv8
https://ttre.hu/tartalom/5336/3/keruleti/tudatos-felelossegvallalas-a-kornyezetunkert-mi-tortenik-egy-okogyulekezetben?fbclid=IwAR0Et_CORRAu1FO4HFFole8cgY8RHP-2jDQNfyhg7FxH5B9Q_XG8DWWpxv8
https://ttre.hu/tartalom/5336/3/keruleti/tudatos-felelossegvallalas-a-kornyezetunkert-mi-tortenik-egy-okogyulekezetben?fbclid=IwAR0Et_CORRAu1FO4HFFole8cgY8RHP-2jDQNfyhg7FxH5B9Q_XG8DWWpxv8
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évvel ezelőtt hatan kezdték a munkát, ma közel 200-an vannak akik az idősek, rászorulók  napi szociális 

gondozásában részt vesznek. A BKD Team (Boldog Keresztyén Diakónusok ) feladata biztosítani, segítséget 

nyújtani az ellátási területünkön élő, szociálisan rászorulók részére valamint a speciális élethelyzetbe 

kerülők számára, hogy képesek legyenek saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartására. Támogatás nyújtunk az egészségi, mentális vagy egyéb okból származó problémák 

megoldására. A szolgálat tevékenységébe tartozó feladatellátás során kiemelt irányelv az emberi méltóság 

megőrzése, az emberhez méltó lét biztosítása, a személyre szabott gondozáson, ápoláson keresztül. Jelen 

Covid-19 időszakban, különösen felértékelődött a szociális ápoló és gondozó munkatársak napi, 

felelősségteljes munkájának mind végzése, mind védelme a gondozók és az ellátottak körében, fizikailag és 

mentálisan is egyaránt. A Szolgálat saját protokollt dolgozott ki a hatályos jogszabályok, rendeletek 

figyelembevételével, melyet sikeresen alkalmazott az első hullám során. 

     

                                                               

A szolgálat munkatársai a korábbi pontokban felvázolt módon vesznek részt a környezettudatos, 

teremtésvédelmi együttműködésben, mely kiegészül azzal, hogy a Társegyházközség együttműködési 

megállapodást írt alá a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Ez azt jelenti, hogy egy kereskedelmi 

üzletlánctól mi minden reggel elhozzuk az előző napon megsütött kenyereket, péksüteményeket – ami már 

nem számít friss árunak. Megérkezik a székhelyünkre ez az áru, amit aztán szétválogatunk, zacskózunk, 

csomagolunk és utána kihordunk gyülekezeti tagok, szociális munkatársak segítségével. Van, amikor csak 

tíz családhoz, van, amikor 40-hez, attól függően, hogy az előző nap mi maradt. Ez egyrészt 

teremtésvédelem, minden nap egy kicsit megmentünk abból az élelmiszerből, amit máshol kidobnának. 

másrészt  karnyújtásnyi körön belül érezzük és végezzük  azt a munkát, ami a felelősségből adódik. Ezt 

szeretnénk továbbadni. Gyerekeknek, a környezetünknek, az egyház nagyobb egységének is – amennyit 

látnak belőlünk. 
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3. Épített örökség védelme 

 

A fizikai környezet védelme, a teremtett világ megóvása valamint az épített műemlékvédelem alatt álló 

örökség restaurálása, renoválása is a Társegyházközség egyik folyamatosan végzett feladata. A történelmi 

emlékhely Sólyi Református Templom az utóbbi 2 évben kapott kormányzati támogatásból tudta elkezdeni a 

már-már leomlóban lévő reformáció korabeli falfestések megmentését, több lépcsős pályázati támogatásokat 

elnyerve.  

 Az ezeréves sólyi templom történelmi jelentőségű műemlék. Sóly templomának első írásos említése 

1009-ből származik, itt írta alá I. István király azt az okiratot, mely egyben a történelmi vármegyerendszer 

első írásos említése is. Györffy György történész István király és műve című történelmi alapművében Sólyt, 

Koppány és István csatájának színhelyeként jelöli meg, és ezt igazolták a templommal kapcsolatos régészeti 

kutatások is.1985-ben már komplett helyreállítási terv készült a templomra, melynek megvalósulását a 

berhidai földrengés hiúsította meg. A feltárás, helyreállítás során kiderült, hogy a XVII. századi festések épp 

most cáfolják a "református templomok mindig fehérek belül" tézisét. A Sólyi Református Templomban 

2018-ban elkezdődött, majd 2019-ben e támogatás terhére folytatódott restaurátori munkálatok során Árpád-

kori freskót, freskótöredéket valamint reformáció korabeli falképeket talált a restaurátor.  A Sólyi 

Református Templom állapota egyre biztatóbbnak nevezhető, köszönhetően ugyanis a Miniszterelnökségtől 
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kapott támogatásnak,  feltárásra és restaurálásra kerültek a kiemelkedő értékű egyedi 1724-ben készült 

református díszítő ornamentikák az ablakok körül a szentélyben illetve a főhajóban egy Tízparancsolat tábla 

körüli festés (közepében freskótöredékkel), valamint az hajó északi falán egy XIII. századi Krisztus 

megfeszítését ábrázoló freskótöredék. A falkutatás során továbbá feltárásra került a templom déli falán 2 db 

Árpád-kori lőrésablak, valamint a déli kőbéletes kapu, melynek rekonstrukciója szintén megtörtént. A 

„Dunántúli Templomrenoválások” támogatásnak köszönhetően, elkészülhetett a szentélybe visszakerülő 

presbiter padok eredeti balusztrádja (8 elem, mely az Iparművészeti Múzeummal kötött együttműködési 

megállapodás alapján tartós kölcsönzéssel kerül a templomba kiállításra 5 évig) és másolat készült a szentély 

festett kazettás mennyezetéről, tervben van a főhajóban lévő karzat másolása, ami az Iparművészeti 

Múzeum gyűjteményének legbecsesebb darabjai közé tartozik, így ezek visszaadásától eleve elzárkóztak. 

2019. december 31.-ig a falrestaurátori munkálatok befejezése mellett, elkészült a szentélybelső teljes 

rekonstrukciója, a templom világításának terve, energiatakarékos világításának kivitelezése, a főhajó 

mennyezete, a szószék rekonstrukciója. Az elkövetkező évek támogatásainak függvénye a főhajó festett 

karzatának másolatának elkészítése illetve a templomi padok elkészítése. Ugyanakkor továbbra is 

megoldatlan a templom környékének vízelvezetése, mind csapadék, mind szivárgó vizek tekintetében. A 

templom főhajójának friss vakolatán jelentkező repedés azt jelzi, hogy a 2005-ben a Kulturális Örökségi 

Szakszolgálat által elbontatott támpillérek elbontása hibás döntés volt, mert az épület falai kifelé dőlnek, 

melyek veszélyeztetik a XIII. századi freskó megmaradását is. A templom külső belső rekonstrukciója 

hozzávetőleg 50-70 millió Forint támogatásból lenne megoldható, ekkor azonban elkezdődhetne egy komoly 

turisztikai attrakció (1000 éves templom, meglévő Árpád-kori falurekonstrukció, látogatóközpont, egykori 

történelmi borvidék: Sólyi szőlőhegy) kialakítása Sólyon. A Társegyházközség kapcsolatot tart fent a 

Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, részt vesz az évente megrendezésre kerülő Emlékhelyek Napján és 

Nyitott Templomok Napja rendezvényeken. 
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4. Jövőbeli tervek 

 

 Eddigi, jól bevált gyakorlatok megőrzése, fenntartása, minél szélesebb körben, fiatalok bevonása 

(iskolai oktatás, gyakorlat - gyülekezeti alkalmak). 

 Környezettudatos oktatás szervezése gyülekezeti tagoknak, munkatársaknak.: EMMMA-program 

indítása: KörnyezetvédelEM-MA. 

 Falugondnoki szolgálat indítása Vilonyán: az Önkormányzat támogatja egy egyházi falugondnoki 

szolgálat indítását 2020-ban, melynek befogadási igénylése már benyújtásra is került.   

 „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése” c. Magyar Falu Pályázat benyújtása 

Királyszentistvánon a temető kerítésének építésére és urnafal kialakítására. 

 A szociális szolgálat hajmáskéri központi épületén a régi palatető cseréppel való cseréje, homlokzati 

szigetelése valamint napelemes rendszer kiépítése. 

 Külföldi testvérgyülekezetekkel való szorosabb együttműködések. 

 Irodák, templomok, közösségi terek energiahatékony, környezetbarát üzemeltetése. 

 Misszió/ diakónia: a Föld, környezetünk védelme mellett, beszélgessünk a megváltásról is 

(felelősség, hála). 

 További pályázati lehetőségek nyomon követése. 

 

 

 

 

 

 

Hajmáskér, 2020. 09. 03.  

       Összeállította: Bikádi-Varga Emese 

       Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség 

       Pannonikum Szeretetszolgálati Iroda, Irodavezető 



 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség 
 8192. Hajmáskér, Rákóczi u. 43.  

15 
 

         


