
A felfedezésre váró Körös-Sárrét



Kedves Barátunk! Kedves Látogató!

Most, a horgászparadicsomok, túzok és a vadmadarak, jó 
hangulatú vadászatok után a Sárrét másik, emberi arculatának 
jobb megismerését ajánljuk Önöknek, Önnek. A 
közelmúltban az épített környezet évszázadokat idéző 
világából a Kastélytúra füzetünk kalauzolása mellett 
ismerkedhettek meg tájunk, nemegyszer országot formáló 
eseményeinek helyszíneivel. Újabb kiadványunk, nevezzük 
most „Templomtúrának”, az épített emlékek másik szeletével, 
a Sárréten látható, a települések arculatát még ma is 
meghatározó épületek történetét, azon keresztül pedig a 
hangulatos kisvárosok, falvak történelmét próbálja meg 
bemutatni. Hogy mi módon? A református templomok szinte 
egy idősek a török-világ megszűntével újra megült, épülő 
településekkel. Felvetődik a kérdés, hogy miért a református 
templomok kerültek az első helyre? A válasz a történelmi 
gyökerekben keresendő. 1517. a reformáció hivatalos kezdete 
Németországban. Alig múlt el egy évtized és a Sárrét 
legnagyobb hatalmú urai, a Nadányiak, már e hit gyakorlói, 
körösladányi udvarházuk pedig védőbástyája a reformációnak. 

A török uralom zűrzavarában a fogyatkozó, elmenekülő és 
visszatérő lakosság teljességében a református hitre tért. 
Legtöbbször a régi katolikus templomokat tették alkalmassá 
hitük gyakorlására. Azokat toldozgatták, végül II. József 
uralkodása idején a vályogfalú, vagy deszka templomok 
(inkább még imaházak) átadták helyüket a többségében ma is 
látható késő-barokk copf-stílusban épült monumentális 
épületeknek. A katolikus gyülekezetek későn, az új földesurak 
kíséretében érkezőkkel „jelentek” meg, viszonylag megkésve, 
immár nem a régi katolikus templomok helyén emelték fel 
templomaikat, mivel az az „ősi” hely már foglalt volt. A 
köztudatban a Vésztő melletti Csolt-monostor honosodott 
meg, mint tájunk egyetlen és legnagyobb koraközépkori-
középkori szakrális emléke. Valóban így van ez? A ma látható 
impozáns templomokat nem egy esetben „körbelengi” a 
romantika misztikus levegője. Ezen gondolatok előre 
bocsátásával, szeretettel várunk minden érdeklődőt, múlt után 
kutatgatót, ismeretlen időket fürkészőt és új élményeket 
keresőt kisvárosainkban és falvainkban, hol szíves 
fogadtatásban lesz részük. Természetesen egy-egy kirándulás 
után a helyi vendéglők, cukrászdák gasztronómiai élménye, 
gyógyvizű fürdőink és persze a pihentető horgászat is várja a 
hajdani vadvíz országába látogatót.
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BIHARUGRA
Református templom
Biharugra, Erzsébet u. 46.

Biharugra ősi gazdája a Csák nemzetségből kiszakadt Ugray család volt ötszáz esztendőn 
keresztül. A török uralom alatt az itt található falvaikkal együtt uralmuk is leáldozott. Eltűnt 
Monostorugra (Ugra monostora), Nagyugra és Kisugra (vagy Egyházasugra). Az első említése 
Ugra monostorának a 12. századból származik. A török hódoltság idején teljesen református 
hitre tért lakosság, visszatértekor az ugrai monostor templomának alapjait hűen követve 
emelte ma is látható templomát 1772-ben. A régi templom kövei a szentély felőli részen, még 
másfél méter magasságig láthatóak. A templom déli részén 1777-ben portikuszt emeltek, 
majd 1796-1801 között építették fel a templomtornyot, amelyhez Éder Jakab kőműves 
mester Kisugra templomának köveit is felhasználta. A templom berendezése a Bölöny család 
támogatásával 1888 és 1890 között empire stílusban újult meg, Tóth János helyi mester 
közreműködésével. Mindezek által a késő-barokk stílusjegyeket felsorakoztató templom 
látogatói a középkori monostor templomának élő emlékével találkoznak. A közelmúltban 
felvetődött egy belső ásatás lehetősége, amit az anyagiak hiánya és élő, közösségi funkciói 
késleltetnek.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
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CSÖKMŐ
Református templom
Csökmő, Kossuth u. 136.

Első ismert írásos említése a Váradi Regestrumban található 1219-ből. A kora 
középkortól a Smaragd nemzetségtől származó Veér család birtokolta a települést. Tőlük 
elvévén a birtok, előbb Maróti Jánosra száll, kinek halálával Csáky Ferenc jut örökébe. A 16. 
században a Csákyak osztoztak a birtokon a Nagyváradi Káptalannal. A török korban 
többször elnéptelenedett a falu. A visszatérő lakosokat 1715-ben írták össze, a Váradi 
Káptalan birtokában. Kezdetben tapasztott templomban tartották az istentiszteleteket, amely 
helyébe barokk stílusban emeltek tágasabb templomot. E templom építéséhez a szomszédos 
Peterd* falu középkori templomának tégláit is felhasználták. Ehhez 1780 és 1796 között 
tornyot emeltek (rongálódások miatt többször átépítették). A tornyot 1860-ban ismét 
felújították, amelyhez 1891-ben neoklasszicista hajót építettek. Az immár új templom 
tervezője a nagyszalontai Székely Mihály volt. A templom orgonáját Wagenstein Lipót 
temesvári műhelye készítette 1905-ben. 1944-ben a templom károkat szenvedett, minek 
következtében kékalapon csillagos mennyezete megsérült. 2011-ben teljes felújításon esett át 
az épület, amely során „időkapszulában” az 1860-as, 1891-es és 1927-es elődök üzenete volt 
olvasható.

*= középkori faluhely Csökmő és Szeghalom között
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BUCSA
Református templom

Bucsa, Kossuth u. 21.

A Borsa (Barsa) nemzetség hajdani birtokát, a középkor folyamán többször említik. Első 
írásos említése 1321-ből származik a nemzetség osztozkodása révén. A középkor folyamán a 
nemzetségtől származó Nadányi család birtokolta. A falu 1586-ban pusztult el és viszonylag 
későn a 19. században kezd újra népesülni. Ekkor Bucsa Újülésnek hívták, ahová 
Füzesgyarmatról telepedtek meg a szegényebb családok, amiben nagy szerep jutott Schwarcz 
Ferenc itteni nagybirtokosnak. A 19. és 20. század fordulójára kezdett kialakulni a mai 
település. 1941-ig Füzesgyarmathoz tartozott, és ekkor – immár önállóan – újra Bucsa néven 
szerepel. 1895-ben a birtok tulajdonosa Springer báró lett, majd leánya Fould Jenőné. Az új 
birtokosok sokat tettek a település fejlesztéséért. 1897-ben iskolát nyitottak és támogatták a 
református templom felépítését, mivel a lakosság többsége e hitben élt. A református 
templom alapjait 1925-ben rakták le. Tervezője a szeghalmi Czoczek Alajos építész volt. A 
neoromán stílusú templomban az első istentiszteletet 1926-ban tartották. A falu főutcáján 
álló templom délnyugati homlokzatához emelt torony magassága huszonegy méter.
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birtokosok sokat tettek a település fejlesztéséért. 1897-ben iskolát nyitottak és támogatták a 
református templom felépítését, mivel a lakosság többsége e hitben élt. A református 
templom alapjait 1925-ben rakták le. Tervezője a szeghalmi Czoczek Alajos építész volt. A 
neoromán stílusú templomban az első istentiszteletet 1926-ban tartották. A falu főutcáján 
álló templom délnyugati homlokzatához emelt torony magassága huszonegy méter.

BUCSA
Református templom

Bucsa, Kossuth u. 21.

A Borsa (Barsa) nemzetség hajdani birtokát, a középkor folyamán többször említik. Első 
írásos említése 1321-ből származik a nemzetség osztozkodása révén. A középkor folyamán a 
nemzetségtől származó Nadányi család birtokolta. A falu 1586-ban pusztult el és viszonylag 
későn a 19. században kezd újra népesülni. Ekkor Bucsa Újülésnek hívták, ahová 
Füzesgyarmatról telepedtek meg a szegényebb családok, amiben nagy szerep jutott Schwarcz 
Ferenc itteni nagybirtokosnak. A 19. és 20. század fordulójára kezdett kialakulni a mai Ferenc itteni nagybirtokosnak. A 19. és 20. század fordulójára kezdett kialakulni a mai 
település. 1941-ig Füzesgyarmathoz tartozott, és ekkor – immár önállóan – újra Bucsa néven 
szerepel. 1895-ben a birtok tulajdonosa Springer báró lett, majd leánya Fould Jenőné. Az új 
birtokosok sokat tettek a település fejlesztéséért. 1897-ben iskolát nyitottak és támogatták a 
református templom felépítését, mivel a lakosság többsége e hitben élt. A református 
templom alapjait 1925-ben rakták le. Tervezője a szeghalmi Czoczek Alajos építész volt. A 
neoromán stílusú templomban az első istentiszteletet 1926-ban tartották. A falu főutcáján 
álló templom délnyugati homlokzatához emelt torony magassága huszonegy méter.
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BUCSA
Jézus Szíve Katolikus templom

Bucsa, Pető� u.

Springer Mária és Fould Jenő a bucsai birtokon intenzív gazdálkodást honosított meg, 
nagyszámú idegen munkást (kertészek, uradalmi alkalmazottak) hozva magukkal, akik 
katolikus hitűek voltak. Ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy Bucsa méreteihez viszonyítva 
igen csak nagy, jelentős szépségű katolikus templomot „kapott”. Természetesen ez irigységre 
adott okot. El is terjedt a környező falvakban, hogy amikor a bucsaiak elmentek Nagyváradra 
templomuk tervrajzáért, véletlenül nem a nekik készített rajzokat hozták magukkal. A 
tévedésre persze már csak akkor derült fény, mikor már az alapokat lerakták és mást nem 
lehetett tenni, felépült rá a templom. A valóság kicsit prózaiabb. Az építkezést és tervezést 
Széchenyi Miklós nagyváradi püspök pártfogolta, a téglát Springer Mária biztosította, az 
oltárképet pedig gróf Széchenyi Emília festette. A terveket Széchenyi püspök ajánlására, 
Pintér István �atal nagyváradi építész készítette el. A templom „ikertestvére” a romániai 
Monostorpetriben található.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség: 

6

Jézus Szíve Katolikus templom
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DÉVAVÁNYA
Református templom
Dévaványa, Hősök tere 5.

Dévaványa a 14. századig Békés megyéhez tartozott, ekkor Zsimond király Komplothy 
Miklósnak adományozta, aki birtoki folytán Heves megyéhez csatolta. Ismert és neves papja 
volt Ambrus, aki szinte az egész község népével csatlakozott Dózsa Györgyhöz. A török időket 
átvészelte a mezőváros, amit annak köszönhetett, hogy khász birtok volt (közvetlenül 
szultáni). A református templomot már 1635-ben megemlítik. Az újabb kutatások alapján 
templomukat egy 16. századi erődtemplom helyén és anyagából építették fel. 1767-ben a 
templomot bővítették, amely egy ekkor keletkezett református jegyzőkönyvben szerepel: 
„szentély, sekrestye, körülötte temető”. Ez is bizonyítja, hogy a középkori „Vana” falu 
templomának helyén állott. A ma látható templomot 1887 és 1897 között építették a hívek 
Pecz Samu budapesti építész első díjas tervei alapján. A neoklasszicista templom 
toronysüvegét pedig a szintén budapesti Benkó Károly tervezte. A templom a torony 
hatvanhárom méteres magasságával a Tiszántúl második legmagasabb temploma. A templom 
ikertestvérét Pakson építették fel, az evangélikusok „Verestornyát”.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:

Elérhetőség:
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DÉVAVÁNYA
Szent Anna templom
Dévaványa, Széchenyi u. 2. 

A Rákóczi szabadságharc bukása után nemcsak az elmenekült helyi lakosság tért vissza, 
hanem az elmenekült földesurak utódai is, így a gróf Haller család és báró Hunyadi család is. 
A földbirtokosok sok szolgálót, kísérőt hoztak magukkal, főleg Mezőkövesd vidékéről. 
1740-ben a kis közösség Törökszentmiklós fíliájaként működött, de 1786-ra önálló katolikus 
hitközséget alkotott, 1793-ban pedig felépült saját kápolnájuk. A két hitközség, bár a 
mindennapi életben jól elfért egymás mellett, hosszú ideig külön községházát és jegyzőséget 
tartott fenn. Gróf Szerdahelyiné, báró Hunyadi Anna (kiről a templomot később el is 
nevezték), jelentős anyagi ráfordításával és közbenjárásával megépült 1806 és 1810 között a 
ma is látható késő-barokk klasszicizáló elemeket is felmutató templom. A négy csehsüveges 
boltozatos templom nyugati boltozatának folytatásaként emelkedik ki a torony. A harangok 
közül a nagyobbik Miller Ferenc budai műhelyében készült, társa pedig Jüstel József egri 
műhelyéből került ki.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség: 
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FÜZESGYARMAT
Református templom
Füzesgyarmat, Kálvin tér

A török uralom idején is általában fennállott Füzesgyarmat mezőváros. Adatokat 
találunk a Debreceni Református Kollégium partikulájaként működő iskolájáról 1635-ből. 
Első ismert református lelkipásztora Nyíregyházi Bálint, 1675-ben a régi templom felújítója. 
A templom még a középkori templom alapjain állt, mert 1750-ben renoválásakor déli 
oldalához építettek egy porticusst. 1759-ben ugyanezen az oldalon fa harangtornyot épített 
Oláh József szeghalmi mester. Nagy átépítésre Bonyhai Sándor idejében került sor, mikor az 
egész templomot kilencven fokkal elfordítva építették újra, hat boltíves főhajóval (szélessége 
a régi középkori templom hosszának felel meg). Az építkezés 1798 és 1803 között ment 
végbe, késő-barokk copf stílusban. A természeti csapások sűrűn érték az új templomot. 
1810-ben villámcsapás érte a tornyot, 1834-ben földrengés, végül 1867-ben vihar dönti le. 
Utóbbi csapást követő építkezésnek köszönhető, mai magassága és toronysisakja. Két neves 
lelkészről kell még megemlékeznünk, Gacsári István krónikaíróról és Jánosi Zoltánról a 
Károlyi-kormány belügyi államtitkáráról.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:

Elérhetőség:
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Utóbbi csapást követő építkezésnek köszönhető, mai magassága és toronysisakja. Két neves 
lelkészről kell még megemlékeznünk, Gacsári István krónikaíróról és Jánosi Zoltánról a 
Károlyi-kormány belügyi államtitkáráról.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:

Elérhetőség:

A török uralom idején is általában fennállott Füzesgyarmat mezőváros. Adatokat 
találunk a Debreceni Református Kollégium partikulájaként működő iskolájáról 1635-ből. 
Első ismert református lelkipásztora Nyíregyházi Bálint, 1675-ben a régi templom felújítója. 
A templom még a középkori templom alapjain állt, mert 1750-ben renoválásakor déli 
oldalához építettek egy porticusst. 1759-ben ugyanezen az oldalon fa harangtornyot épített 
Oláh József szeghalmi mester. Nagy átépítésre Bonyhai Sándor idejében került sor, mikor az 
egész templomot kilencven fokkal elfordítva építették újra, hat boltíves főhajóval (szélessége 
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FÜZESGYARMAT
Szűz Mária a Világ Királynője Katolikus Kápolna

Füzesgyarmat, Kossuth u. 85.

A katolikus híveknek egészen a kápolna megépültéig magánházaknál kellett a szentmisét 
hallgatni. 1817-ben gróf Blankenstein Henrik-Lajos nőül vette Wenckheim Henriettát. 
1818-ban elkezdte a volt intézői lakot kúria céljaira átalakíttatni. Az építés végezetével a 
kastély környezetét hozatta rendbe. Megalapozva a kastélyparkot, és benne a családi sírhelyet, 
mely fölé egy neoromán kápolnát építtetett. Egyes források szerint a kápolna-sírbolt tervezője 
a bécsi Nicolaus Schidek építész volt. Kezdetben a gró� család és a helyi hívek igényeit 
szolgálta az épület. Később jó időjárás idején a szomszédos birtokosok is ide jártak. 1869-től 
pedig a káplán volt kénytelen átutazni Szeghalomra, az ottani szentmisék megtartására. 
1928-tól önálló lelkészség központja lett a kápolna, 1945-től pedig önálló plébánia. Jelenleg 
szerényen húzódik meg a volt gró� park árnyékában, róla a �gyelmet a park belsejében 
kialakított Kastélypark Fürdő tereli el.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség: 
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FÜZESGYARMAT
Unitárius templom

Füzesgyarmat, Széchenyi u. 9.

A 20 század első éveiben történt, hogy Füzesgyarmaton egyházszakadásra került sor egy 
lelkészválasztás alkalmával. A kedélyek odáig hergelődtek, hogy mintegy százötven vagyonos 
és prominens család kivált a református egyház kebeléből. A fennmaradt források szerint az 
akkori főjegyző is Fehér Lajos, kinek tanácsára a támasz nélkül maradt hívek a legközelebbi 
vallásfelekezet felé fordulva, az unitárius hitet vették fel. Még 1902-ben meghívták 
Dévaványáról a lévita tanítót, Gál�y Kálmánt. 1903-ban (vagyonos családok lévén) 
felépítették neoklasszicista stílusú templomukat, tetején kis huszártoronnyal, amit Ferenc 
József erdélyi püspök szentelt fel. A tervezője és kivitelezője Szrenkányi Pál mezőberényi 
vállalkozó volt. A gyülekezet gyarapodott és 1911-ben takaros harangtornyot húztak 
templomuk fölé. Még a Nagyháború előtt épületet vásárolnak paplak és iskola céljára (ma is 
arccal erre az épületre néz a templom). A sors iróniája, hogy az új torony átadása után Gál�y 
Lévita jó házasság reményében áttért a református hitre.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:

Elérhetőség:
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ECSEGFALVA
Jézus Szíve Katolikus templom

Ecsegfalva, Béke u.

A falu első írásos említése 1219-ből ismert, mint Heves megyéhez tartozó hely. Ez az igazság 
szerint a mai településtől hét kilométerre a „templom-zug” határrészen volt. Ecseg pusztán (amit 
neveznek „Kis-Hortobágynak” is) keresztül 1889-ben megindult Kisújszállás felé a vasútközlekedés. A 
Nagyatádi földreform idején – az akkori főjegyző javaslatára – 1920 után az ecsegi vasúti megállónál 
jelöltek ki házhelyeket a szegény ványai lakosoknak, ONCSA* segítséggel. Katolikus hitűek 
inkább Endrődről érkeztek és iskolát is előbb a katolikus hitközség nyitott. A dévaványai 
katolikus egyházközség 1938-ban állandó káplánt nevezett ki Benke István 
személyében. Az ambiciózus káplán templomi gyűjtésbe kezdett, aminek 
eredményeként 1942-ben megkezdődött a templom építése. A szűkös anyagi 
lehetősége, a világháború és a politikai küzdelmek miatt azonban a munkák 
befejezésével egy évtizedet késtek. A templom ékessége a kanadai magyar 
festőművész 1994-ben adományozott oltárképe.

*= Országos Nép és Családsegítő Alap
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KÖRÖSNAGYHARSÁNY
Református templom

Körösnagyharsány, Kossuth tér 3.

Körösnagyharsány lakói I. Rákóczi Györgytől kapták kiváltságlevelüket 1631-ben. A török uralom 
megszűntével a korábbi Nagyharsány falu templomhelyének környékét ülték meg, ahol kis fatemplomot 
emeltek. Első harangjukat Láng Márton nagyváradi mesternél öntették, ez még a templom mellett haranglábon 
volt. 1740-ben kis templomukat új, ismét csak fatemplommal váltották ki. A második, nagyobb harangot 
1754-ben a szintén Nagyváradon működő Szegedi György öntötte. A Türelmi Rendelet után 1786-ban magas 
kőtornyot emeltek a fatemplomhoz és ehhez felhasználták a kisharsányi templom maradványait. Az új 
toronyban helyezték el a nagyváradi Szent László templom lecserélt toronyóráját. Az órát a helyi 
kovácsmester gondozta évi 12 forint díjazásért*. A tégla templomhajó építését 1792-ben kezdték 
meg a hívek és 1801-ben készültek vele el. Egyszerűen körül építették fatemplomukat, amit 
1801-ben azután szétszedtek és kihordtak a kőtemplomból. Neves lelkésze a gyülekezetnek 
Csomor János, aki 1873-ban a meglévő iratok alapján krónikát szerkesztett.

*Ma megközelítően 200000.- forint

Bejelentkezés előzetes 
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KÖRÖSLADÁNY
Református templom
Körösladány, Bethlen tér 1.

Körösladány első írásos említése 1067-ből származik, mint szabad nemesi birtok, 
melyben lakóit Aba Péter a saját alapítású Százdi monostor szolgálatára rendelte. A tatárjárás 
után a Borsa nemzettségtől származó Gyarmathy család szerezte meg a birtoktestet és az itt élő 
águk felvette a Nadányi nevet. Ezután majd fél évezreden át birtokosai Körösladánynak. A 16. 
században a Nadányiak pártfogói a reformációnak. 1552-ben a nadányi zsinaton még 
kiközösítették Kálmáncsehi Sánta Mártont, mert helvét tanokat hirdetett. Az első ismert 
lelkész, 1651-ben Zombori Pál volt. A török uralom után a visszatérők, az 1712-ben még álló 
középkori szentélyben tartották istentiszteleteiket. Templomukat 1776-ban felújították. Ezt a 
templomot a Türelmi Rendelet kiadása után 1784 – 1794 között kibővítették, két végén 
karzatos belső térrel, keleti homlokzatán huszártornyot emeltek. A késő-barokk copfstílusú 
épületet az 1821. évi tűzvész súlyosan megrongálta. A ladányiak segítségére a környező 
gyülekezetek voltak, mai egyházi kegytárgyaik ennek emlékei. A toronysüveget 1912-ben 
újították meg. 

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:

Elérhetőség:
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melyben lakóit Aba Péter a saját alapítású Százdi monostor szolgálatára rendelte. A tatárjárás 
után a Borsa nemzettségtől származó Gyarmathy család szerezte meg a birtoktestet és az itt élő 
águk felvette a Nadányi nevet. Ezután majd fél évezreden át birtokosai Körösladánynak. A 16. 
században a Nadányiak pártfogói a reformációnak. 1552-ben a nadányi zsinaton még 
kiközösítették Kálmáncsehi Sánta Mártont, mert helvét tanokat hirdetett. Az első ismert 
lelkész, 1651-ben Zombori Pál volt. A török uralom után a visszatérők, az 1712-ben még álló 

melyben lakóit Aba Péter a saját alapítású Százdi monostor szolgálatára rendelte. A tatárjárás 
után a Borsa nemzettségtől származó Gyarmathy család szerezte meg a birtoktestet és az itt élő 
águk felvette a Nadányi nevet. Ezután majd fél évezreden át birtokosai Körösladánynak. A 16. 
században a Nadányiak pártfogói a reformációnak. 1552-ben a nadányi zsinaton még 
kiközösítették Kálmáncsehi Sánta Mártont, mert helvét tanokat hirdetett. Az első ismert 
lelkész, 1651-ben Zombori Pál volt. A török uralom után a visszatérők, az 1712-ben még álló 
középkori szentélyben tartották istentiszteleteiket. Templomukat 1776-ban felújították. Ezt a 
templomot a Türelmi Rendelet kiadása után 1784 – 1794 között kibővítették, két végén 
karzatos belső térrel, keleti homlokzatán huszártornyot emeltek. A késő-barokk copfstílusú 
épületet az 1821. évi tűzvész súlyosan megrongálta. A ladányiak segítségére a környező 
gyülekezetek voltak, mai egyházi kegytárgyaik ennek emlékei. A toronysüveget 1912-ben 
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KÖRÖSLADÁNY
Szeplőtelen ogantatás Katolikus te plo

Körösladány, Wenckheim Béla u. 

1720-ban a Nadányiak birtokát báró Harruckern János György kapta meg. A 
birtokváltással szlovák, német, illetve román lakosság érkezett a településre. Ezzel megtört a 
reformátusok egyeduralma a hitélet terén. Az erősödő katolikus közösség 1782-ben önálló 
plébániát szervezett. 1783-ban a mai templom helyén katolikus kápolnát emeltek. 
Körösladány ettől kezdve majd egy évszázadon át a katolikus hitélet Észak-békési központja 
lett. Itt kereszteltek és eskettek. A kápolnát az 1821-ben tomboló tűzvész elpusztította. 
Wenckheim József támogatásával 1822-re felépült az új templom. A klasszicista épület 
1912-ig változatlan volt, mikor Peiser Károly püspöki uradalmi mérnök tervei alapján 
kibővítették és felújították. Ekkor nyerte el ma ismert alakját. A templom plébánosa, Fehér 
Lajos tisztelendő úr 1944. október 6-án rábeszéléssel akadályozta meg a Körös hídjának 
felrobbantását.

Másik vallási építménye a katolikus egyháznak, a temetőben található, közelmúltban 
felújított sírbolt-kápolna. A Wenckheim család építésze, idős Ziegler Antal tervei alapján 
készült 1826-ban.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség: 
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1720-ban a Nadányiak birtokát báró Harruckern János György kapta meg. A 
birtokváltással szlovák, német, illetve román lakosság érkezett a településre. Ezzel megtört a 
reformátusok egyeduralma a hitélet terén. Az erősödő katolikus közösség 1782-ben önálló 
plébániát szervezett. 1783-ban a mai templom helyén katolikus kápolnát emeltek. 
Körösladány ettől kezdve majd egy évszázadon át a katolikus hitélet Észak-békési központja 

1720-ban a Nadányiak birtokát báró Harruckern János György kapta meg. A 
birtokváltással szlovák, német, illetve román lakosság érkezett a településre. Ezzel megtört a 
reformátusok egyeduralma a hitélet terén. Az erősödő katolikus közösség 1782-ben önálló 
plébániát szervezett. 1783-ban a mai templom helyén katolikus kápolnát emeltek. 
Körösladány ettől kezdve majd egy évszázadon át a katolikus hitélet Észak-békési központja 
lett. Itt kereszteltek és eskettek. A kápolnát az 1821-ben tomboló tűzvész elpusztította. 
Wenckheim József támogatásával 1822-re felépült az új templom. A klasszicista épület 
1912-ig változatlan volt, mikor Peiser Károly püspöki uradalmi mérnök tervei alapján 
kibővítették és felújították. Ekkor nyerte el ma ismert alakját. A templom plébánosa, Fehér 
Lajos tisztelendő úr 1944. október 6-án rábeszéléssel akadályozta meg a Körös hídjának 

Másik vallási építménye a katolikus egyháznak, a temetőben található, közelmúltban 
felújított sírbolt-kápolna. A Wenckheim család építésze, idős Ziegler Antal tervei alapján 
készült 1826-ban.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
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SZEGHALOM
Református templom

Szeghalom, Kossuth tér

Szeghalom első írásos említése 1067-ben történt. A 13. Században egyike a 
főesperességeknek, melyek egyházi területéből lett a középkori Békés vármegye. Az 1552. évi 
Nadányi zsinat után az esperesség egyetlen év alatt huszonkilenc egyházából elveszített 
kilencet. A falu 1642-től a Nadányi családé lett. Az újratelepülést Nadányi János támogatta. 
A református hitű lakosok Újvárosi Benedek lelkész vezetésével 1711-ben tértek vissza és 
harangot öntettek. Mint az 1778-as kérelmükből kiderül, sárból (vályog) emelt templomukat 
kinőtték, helyette újat kívánnak építeni. Megkapták az engedélyt és 1780-ban nekiláttak a 
kelet-nyugat irányú főhajó megépítéséhez. A templomtorony megépítésével 1794-ben ért 
véget a templom kialakítása. 1827-re ismét bővítésre került sor, Szabó János helyi mérnök 
tervei alapján. Ettől kezdve országosan egyedüli görögkereszt alaprajzú a templomhajó. Az 
empire szószék a helyi Végh József asztalosmester munkája. Az 1944. októberi harcok során a 
tetőzet kiégett és az 1949-es helyreállítás során nyerte el mai, végleges formáját. Orgonáját 
1880-ban a nagyváradi Kiszely István készítette. Lelkészei közül Ángyán János a magyar 
pedagógia kiemelkedő alakja, Tildy Zoltán pedig a Magyar Köztársaság első elnöke.
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SZEGHALOM
Református templom

Szeghalom, Kossuth tér

Szeghalom első írásos említése 1067-ben történt. A 13. Században egyike a 
főesperességeknek, melyek egyházi területéből lett a középkori Békés vármegye. Az 1552. évi 
Nadányi zsinat után az esperesség egyetlen év alatt huszonkilenc egyházából elveszített 
kilencet. A falu 1642-től a Nadányi családé lett. Az újratelepülést Nadányi János támogatta. 
A református hitű lakosok Újvárosi Benedek lelkész vezetésével 1711-ben tértek vissza és 
harangot öntettek. Mint az 1778-as kérelmükből kiderül, sárból (vályog) emelt templomukat 
kinőtték, helyette újat kívánnak építeni. Megkapták az engedélyt és 1780-ban nekiláttak a 
kelet-nyugat irányú főhajó megépítéséhez. A templomtorony megépítésével 1794-ben ért 
véget a templom kialakítása. 1827-re ismét bővítésre került sor, Szabó János helyi mérnök 
tervei alapján. Ettől kezdve országosan egyedüli görögkereszt alaprajzú a templomhajó. Az 
empire szószék a helyi Végh József asztalosmester munkája. Az 1944. októberi harcok során a 
tetőzet kiégett és az 1949-es helyreállítás során nyerte el mai, végleges formáját. Orgonáját 
1880-ban a nagyváradi Kiszely István készítette. Lelkészei közül Ángyán János a magyar 
pedagógia kiemelkedő alakja, Tildy Zoltán pedig a Magyar Köztársaság első elnöke.

Szeghalom első írásos említése 1067-ben történt. A 13. Században egyike a 
főesperességeknek, melyek egyházi területéből lett a középkori Békés vármegye. Az 1552. évi 
Nadányi zsinat után az esperesség egyetlen év alatt huszonkilenc egyházából elveszített 
kilencet. A falu 1642-től a Nadányi családé lett. Az újratelepülést Nadányi János támogatta. 
A református hitű lakosok Újvárosi Benedek lelkész vezetésével 1711-ben tértek vissza és 
harangot öntettek. Mint az 1778-as kérelmükből kiderül, sárból (vályog) emelt templomukat 
kinőtték, helyette újat kívánnak építeni. Megkapták az engedélyt és 1780-ban nekiláttak a 

Nadányi zsinat után az esperesség egyetlen év alatt huszonkilenc egyházából elveszített 
kilencet. A falu 1642-től a Nadányi családé lett. Az újratelepülést Nadányi János támogatta. 
A református hitű lakosok Újvárosi Benedek lelkész vezetésével 1711-ben tértek vissza és 
harangot öntettek. Mint az 1778-as kérelmükből kiderül, sárból (vályog) emelt templomukat 
kinőtték, helyette újat kívánnak építeni. Megkapták az engedélyt és 1780-ban nekiláttak a 
kelet-nyugat irányú főhajó megépítéséhez. A templomtorony megépítésével 1794-ben ért 
véget a templom kialakítása. 1827-re ismét bővítésre került sor, Szabó János helyi mérnök 
tervei alapján. Ettől kezdve országosan egyedüli görögkereszt alaprajzú a templomhajó. Az 
empire szószék a helyi Végh József asztalosmester munkája. Az 1944. októberi harcok során a 
tetőzet kiégett és az 1949-es helyreállítás során nyerte el mai, végleges formáját. Orgonáját 
1880-ban a nagyváradi Kiszely István készítette. Lelkészei közül Ángyán János a magyar 
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SZEGHALOM
Szeplőtelen ogantatás Katolikus te plo

Szeghalom, Szabadság tér 1. 

A Wenckheim családba beházasodó Festetics és Kárász grófok és örököseik 
személyzetükkel együtt egészen 1896-ig Körösladányba jártak át hitéletet élni. 1869-ben Gróf 
Kárász Miklós és D’Orsay Emil a régi 1805-ben épült Wenckheim magtárat katolikus 
kápolnává alakítatta át, ahol Blankenstein gróf plébánosa celebrált ünnepi alkalmakkor. A 
kápolnára huszárharangot építettek, ami idővel meggyengült. Kárász Imre közbenjárására 
1892-ben Szeghalmon önálló lelkészség alakult. A felszentelés évében a kápolna mellé az 
Alföldön ritka, hármas gúla alakú fa harangtornyot építettek. Az épületben több átalakítást 
hajtottak végre. Mai térre néző kerítése és a tekintélyes lépcsősort 1934-ben építtette az 
egyházközség. 1937-ben Czoczek Alajos tervei alapján Rácz Lajos asztalos mester új 
bútorzatot és oltárasztalt készített. Maga az épület építészetileg is ritkaság, mivel idős Ziegler 
Antal a földesúri dézsmapincét és magtárat egymásra, egyetlen alapozással húzta fel. 
1987-ben a szeghalmi születésű Boromisza Zsolt festőművész tizennégy stációval gazdagította 
a templombelső arculatát.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség: 

18
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Szeghalom, Szabadság tér 1. 

A Wenckheim családba beházasodó Festetics és Kárász grófok és örököseik 
személyzetükkel együtt egészen 1896-ig Körösladányba jártak át hitéletet élni. 1869-ben Gróf 
Kárász Miklós és D’Orsay Emil a régi 1805-ben épült Wenckheim magtárat katolikus 
kápolnává alakítatta át, ahol Blankenstein gróf plébánosa celebrált ünnepi alkalmakkor. A 
kápolnára huszárharangot építettek, ami idővel meggyengült. Kárász Imre közbenjárására 

A Wenckheim családba beházasodó Festetics és Kárász grófok és örököseik 
személyzetükkel együtt egészen 1896-ig Körösladányba jártak át hitéletet élni. 1869-ben Gróf 
Kárász Miklós és D’Orsay Emil a régi 1805-ben épült Wenckheim magtárat katolikus 
kápolnává alakítatta át, ahol Blankenstein gróf plébánosa celebrált ünnepi alkalmakkor. A 
kápolnára huszárharangot építettek, ami idővel meggyengült. Kárász Imre közbenjárására 
1892-ben Szeghalmon önálló lelkészség alakult. A felszentelés évében a kápolna mellé az 
Alföldön ritka, hármas gúla alakú fa harangtornyot építettek. Az épületben több átalakítást 
hajtottak végre. Mai térre néző kerítése és a tekintélyes lépcsősort 1934-ben építtette az 
egyházközség. 1937-ben Czoczek Alajos tervei alapján Rácz Lajos asztalos mester új 
bútorzatot és oltárasztalt készített. Maga az épület építészetileg is ritkaság, mivel idős Ziegler 
Antal a földesúri dézsmapincét és magtárat egymásra, egyetlen alapozással húzta fel. 
1987-ben a szeghalmi születésű Boromisza Zsolt festőművész tizennégy stációval gazdagította 
a templombelső arculatát.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
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VÉSZTŐ
Református templom

Vésztő, Bartók tér 6.

A város első írásos említése 1350-ből ismert. Szomszédságában található 
Csolt-monostor. A település urai hosszú évszázadokon keresztül a Csolt nemzetségtől 
származó Ábrám�yak voltak. A török uralom után először a 15. századi templom környékét 
vette birtokába a lakosság. A mai templom hajója 1782-1783 között épült fel Erdélyi Sámuel 
lelkészsége idején. Helyét a Békési járás főszolgabírója jelenlétében jelölték ki, a kinőtt, 
középkori alapokon lévő templomtól távolabb: „az utca közepén”. Méretei miatt el kellett 
bontani az akkori iskolát, mert túlságosan közel volt. Tornyát 1797-re fejezték be. Az itt lévő 
harangok közül a „nagyharangot” 1804-ben öntette a gyülekezet. A késő-barokk copfstílusú 
épületet 1825-ben a hajó két oldalán porticussal bővítették. A belső munkálatok és az orgona 
kivitelezése Tóth Ferenc nevéhez fűződik. Az empire stílusú szószéket gróf Wenckheim Ferenc 
és neje adományozta az egyháznak. A ma látható épület végleges alakja 1832-re alakult ki. Bár 
megszokott, hogy a templomtoronyban magtárat alakítanak ki, a vésztői toronyban ez két 
szintet foglal el. A régi magtárban 1992-től galériát rendeztek be, ahol kisebb kiállítások 
mellett, az egyházi ereklyéket is meg lehet tekinteni.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:

Elérhetőség:
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Vésztő, Bartók tér 6.

A város első írásos említése 1350-ből ismert. Szomszédságában található 
Csolt-monostor. A település urai hosszú évszázadokon keresztül a Csolt nemzetségtől 
származó Ábrám�yak voltak. A török uralom után először a 15. századi templom környékét 
vette birtokába a lakosság. A mai templom hajója 1782-1783 között épült fel Erdélyi Sámuel 
lelkészsége idején. Helyét a Békési járás főszolgabírója jelenlétében jelölték ki, a kinőtt, 
középkori alapokon lévő templomtól távolabb: „az utca közepén”. Méretei miatt el kellett 
bontani az akkori iskolát, mert túlságosan közel volt. Tornyát 1797-re fejezték be. Az itt lévő 
harangok közül a „nagyharangot” 1804-ben öntette a gyülekezet. A késő-barokk copfstílusú 
épületet 1825-ben a hajó két oldalán porticussal bővítették. A belső munkálatok és az orgona 
kivitelezése Tóth Ferenc nevéhez fűződik. Az empire stílusú szószéket gróf Wenckheim Ferenc 
és neje adományozta az egyháznak. A ma látható épület végleges alakja 1832-re alakult ki. Bár 
megszokott, hogy a templomtoronyban magtárat alakítanak ki, a vésztői toronyban ez két 
szintet foglal el. A régi magtárban 1992-től galériát rendeztek be, ahol kisebb kiállítások 
mellett, az egyházi ereklyéket is meg lehet tekinteni.
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A város első írásos említése 1350-ből ismert. Szomszédságában található 
Csolt-monostor. A település urai hosszú évszázadokon keresztül a Csolt nemzetségtől 
származó Ábrám�yak voltak. A török uralom után először a 15. századi templom környékét 
vette birtokába a lakosság. A mai templom hajója 1782-1783 között épült fel Erdélyi Sámuel 
lelkészsége idején. Helyét a Békési járás főszolgabírója jelenlétében jelölték ki, a kinőtt, 
középkori alapokon lévő templomtól távolabb: „az utca közepén”. Méretei miatt el kellett 
bontani az akkori iskolát, mert túlságosan közel volt. Tornyát 1797-re fejezték be. Az itt lévő 
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harangok közül a „nagyharangot” 1804-ben öntette a gyülekezet. A késő-barokk copfstílusú 
épületet 1825-ben a hajó két oldalán porticussal bővítették. A belső munkálatok és az orgona 
kivitelezése Tóth Ferenc nevéhez fűződik. Az empire stílusú szószéket gróf Wenckheim Ferenc 
és neje adományozta az egyháznak. A ma látható épület végleges alakja 1832-re alakult ki. Bár 
megszokott, hogy a templomtoronyban magtárat alakítanak ki, a vésztői toronyban ez két 
szintet foglal el. A régi magtárban 1992-től galériát rendeztek be, ahol kisebb kiállítások 
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VÉSZTŐ
Jézus Szíve Katolikus templom

Vésztő, Wesselényi u. 17. 

Vésztőn, elsősorban a Wenckheim majorokban (Kertmeg, Mágor) élt a birtokon 
dolgozó katolikus népesség. Ezt jól mutatja, hogy az első katolikus iskolák 1892-ben és 
1894-ben a majorokban alakultak ki, a községben pedig egy évtizeddel később nyitotta meg 
kapuit az iskola. A katolikus gyülekezet 1933-tól Szeghalom �liájaként külön lelkésszel 
működött. A lelkész már korábbról Vésztőn lakott, aki az uradalmi iskolákba járt ki hittant 
oktatni, illetve felügyelte az iskolákat. A hitélet az 1903-ban emelt katolikus iskolában folyt, 
majd 1936-ban mikor önálló plébánia lett Vésztő, indult meg a küzdelem egy önálló 
templomért. A neogótikus templomot 1940-ben építették fel. A tervezéskor kiegyensúlyozott 
vonalvezetésre erős hatással gyakoroltak az Andráskay-féle* építészeti megoldások. 1941-től 
2004-ig folyt helyben az anyakönyvezés.

*= Jó nevű Nyugat-magyarországi építési tervező és kivitelező társaság.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség: 
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OKÁNY
Református templom

Okány, Kossuth u. 8.

Az első írásos említése a településnek 1220-ból, II. András idejéből származik. A török 
és rác veszélyek elmúltával az okányiak is visszatértek ősi faluhelyükre, ahol 1720-ban a régi, 
még középkori templom helyén újat emeltek, Bezei János lelkészsége idején és harangot 
öntettek. 1775-ben a gyülekezet kinőtte ezt a templomot és újat emelt. 1777-ben még a 
Türelmi Rendelet előtt* templomtornyot építettek mellé, amiben 1781-ben a kisebbik (első) 
harang meghasadt, ezért megvették a zsadányi gyülekezet kisebbik harangját. A mai 
templomot 1799-ben kezdték építeni és 1810-re új tornyot emeltek, ahová 1815-ben egy 
nagyobb harangot is öntettek Nagyváradon. Ezt a második tornyot sem kímélte a természet, 
1816-ban szélroham rongálta meg, majd 1818-ban villám sújtotta. 1827-ben ismét vihar 
sodorta el a toronykupolát. 1832-től 1877-ig csonkán állt a torony, mikor újat emeltek. A 
templom mai, végleges alakját az 1927. évi teljes felújítás során nyerte el. A torony egyike 
azon kevés építészeti emléknek, ahol a harangszint alatt magtárat alakított ki a gyülekezet.

*A Türelmi Rendelet 1781-ben jelent meg. Azelőtt tiltva volt a tartós egyházi épületek 
és hozzájuk torony építése a nem katolikus felekezeteknek.
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ZSADÁNY
Református templom

Zsadány, Béke u. 100. 

Legelőször a Váradi Regestrumban említették Zsadány nevét 1219-ben. A török uralom 
után előbb zálogkánt, majd Mária Terézia révén adományként került az Eszterházy család 
birtokába. A család részéről komolyabb betelepítés nem történt, tehát a 19. század elején már 
jelentős települést az őslakosok ülték meg. 1698-99-ben bővítették a korábbi kis templomot 
és déli oldalán szerény fa harangtornyot emeltek. A toronygombban 1863-ban fellelt versezet 
szerin 1763-ban épült fel a mai főhajó, aminek nyugati homlokzatához 1799-re felépült a mai 
torony. Ekkor Szíjártó János volt a gyülekezet lelkésze. 1818-ban toronyórát helyezett fel a 
gyülekezet. 1842-ben villám sújtotta a tornyot. 1846-ban két új harangot öntetett az egyház, 
a régi nagy harangot eladva Okánynak. 1863-ban magasították a tornyot, a Bölcsi 
romtemplom tégláinak felhasználásával. A copfstílusú templom, belső empire berendezését az 
1840-es években helyi mesterek készítették. Utolsó építészeti felújítására 1907-ben került sor, 
vasoszlopos oldalbejárót és vaslemez ajtókat kapott a templom, valamint elkészült a mai 
kerítés.
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