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500
	 Nem	 elütés,	 nyomdai	 hiba,	 vagy	 tévedés	 a	 címben	 szereplő	 szám,	 hanem	 a	
protestáns	egyházak	számára,	az	elkövetkező	hónapokban	meghatározó,	fontos	számjegy.	
Nem	mintha	mágikus	erőt	tulajdonítanának	a	református	gyülekezetekben	ennek	a	számnak,	
vagy	mert	 a	 protestáns	 hívek	 balga	módon	 számmisztikával	 kezdenének	 foglalkozni.	A	
cím	a	félezer	évvel	ezelőtt	végbement	eseményre,	az	1517.	október	31-én	Luther	Márton	
fellépésével	induló	reformációra	utal.	Öt	évszázad,	nem	kis	idő,	s	milyen	nagyszerű,	hogy	
ez	esemény	nem	a	feledés	homályába	merült,	sok-sok	emberöltőn	keresztül	megemlékeztek	
a	 reformáció	 indulására	 és	 ötszáz	 év	 elteltével	 is	 fontos	 ez,	 fontos	 az	 emlékezés.	De	 az	
emlékezésnél	fontosabb	az,	akire	a	nagy	reformátorok	mutattak.	A	középkor	egyházában	
fellépve,	szavukat	felemelve,	a	kegyelmes	Istenre	mutattak	rá,	s	az	akkori	látható	egyház	
téves	 tanításait	 akarták	 a	 Szentírás	 alapján	 megreformálni,	 megújítani,	 vagy	 jobb	 szó	
talán	 a	 visszaalakítani.	 Merthogy	 valójában	 erre	 volt	 szükség,	 a	 visszaalakításra,	 hogy	
mindaz,	 ami	 a	 történelem	 folyamán	 rárakódott,	 ami	 már	 nem	 a	 Szentírás	 alapján	 állt,	
Isten	kijelentéséből	 fakadt,	hanem	csupán	emberi	gondolkodásból	 indulva	hagyománnyá	
vált,	azt	megtisztítsák.	Vissza	a	Szentíráshoz	–	tűzhették	volna	Luther	és	Kálvin	követői	a	
zászlajukra,	s	a	reformáció	Sola	Scriptura	megfogalmazásában	ki	is	mondták,	hogy	egyedül	
a	Szentírás,	vagyis	egyedül	a	Biblia	az,	amire	hit	vonatkozásában	tekinteni	kell.	Ez	persze	
nem	azt	jelenti,	hogy	a	protestáns	egyház	egy	könyv	egyháza	lenne,	de	azt	igen	is	jelenti,	
hogy	a	protestáns	egyház,	s	a	protestánsok	nagy	családjában	a	református	egyház	is	az	ige	
egyháza,	Krisztus	egyháza.	Isten	kijelentésére	figyel	és	ebből	a	kijelentésből	ismeri	fel,	amit	

a	 reformátorok	 is	 felismertek,	 hogy	
egyedül	kegyelemből,	egyedül	Krisztus	
által,	kizárólag	hitből	van	üdvösségünk,	
amely	 alapokat	 a	 Sola	 gratia,	 Solus	
Christus,	 Sola	 fide	 szópárokban	
fogalmaztak	 meg	 hitvalló	 őseink.	
Nagy	 változást	 hozott	 ez	 Európában	
és	 változásokat	 eredményezett	 az	
egyházon	 belül	 is.	 De	 mindehhez	
persze	 nagy	 bátorságra,	 megalkuvás	
nélküli	 meggyőződésre	 és	 mondhatni	
talán,	hogy	prófétai	hitre	volt	szükség.	
A	reformáció	kapcsán	nincs	ez	másként	
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ma	 sem,	 hiszen	 a	 reformáció	 nem	 fejeződött	 be.	 Szükség	 van	 a	 reformációra.	Az	 újabb	
és	 újabb	 reformációkra.	 Egyházon	 belül	 is	 és	 azon	 kívül	 is,	 a	 személyes	 életünkben.	
Ha	 az	 egyház	 újabb	 reformációjára	 gondolunk,	 akkor	 nem	 a	 tanításokban	 történő	 újabb	
megreformálásra	kell	gondolnunk,	hiszen	a	reformáció	alapigazságai	–	mivel	a	Szentírás	
alapján	 állnak	 –	ma	 is	 érvényesek.	 Itt	 inkább	 az	 evangélium	 hirdetésének	 eszközeiben,	
annak	megújításában	 lehet	 gondolkodni,	 amit	 sokan	meg	 is	 tesznek.	Nyilvánvaló,	 hogy	
korunk	emberének	gondolkodása	más,	mint	 a	középkor	emberéé,	vagy	akár	mint	 a	XX.	
század	derekán	élő	ember	gondolkodása	volt.	Ez	persze	nem	azt	jelenti,	hogy	a	világhoz	
kell	 igazodnunk	 és	 az	 elvárásokat	 kell	 kiszolgálnunk,	 főleg	 ha	 az	 összeegyeztethetetlen	
Isten	akaratával.	Vannak	felekezetek,	melyek	a	szüntelen	reformációt	akár	a	Biblia	Istenétől	
történő	elszakadás	által	 is	el	 tudják	képzelni,	csakhogy	modernnek,	haladónak	 tüntessék	
fel	magukat.	Ilyen	módon	nem	szabad	gondolkodni,	s	az	igére	tekintve	kell	megvizsgálni	
egyházunkat,	 gyülekezetünket	 és	meg	 kell	 vizsgálni	 a	 világunkat,	 környezetünket	 is,	 de	
csak	ami	Isten	szerint	jó,	ami	az	evangélium	továbbadására	és	megélésére	hasznos,	azt	kell	
megtartanunk,	s	azt	kell	alkalmaznunk;	az	újonnan	felvetődő	kérdésekre	kell	új	válaszokat	
adni,	de	ezeket	is	régi	alapokból,	a	Szentírásból	kiindulva	kell	megtennünk.	A	reformáció	
elsősorban	a	hitet	újította	meg,	de	vitathatatlan,	hogy	ebből	fakadóan	a	reformáció	sok	újítást	
eredményezett	 a	 kultúra,	 az	 oktatás,	 a	 gazdaság	 és	 a	mindennapi	 élet	 sok	más	 területén	
is.	Amikor	az	egyház,	a	gyülekezet	újbóli	reformációjáról	beszélünk,	akkor	elsősorban	a	
formai	 újításokra,	 korunk	 emberének	megszólíthatósága	 érdekében	 történő	 változásokra	
kell	 gondolnunk,	 s	mindemellett	 –	 vagy	mindeneket	megelőzően	 –	 Isten	 életet	 formáló	
igéjét	kell	újra	és	újra	hangsúlyossá	 tennünk.	Ez	utóbbi,	vagyis	az	 igére	mutatás,	 annak	
hangsúlyozása	azért	is	fontos,	mivel	e	nélkül	nincs	reformáció.	Lehetnek	újítások,	átmeneti	
változások,	 de	 tényleges	megújulás,	 valóságos	 reformáció,	 éledés	 és	 ébredés	 Isten	 igéje	
nélkül	nem	lehetséges.	
	 Luther	Márton	is	az	igéből	ismerte	meg	kegyelmes	Istenét	és	a	reformátor	társai	is	
az	igébe	tekintve	újították	meg	az	egyházat.	Ezért	is	tartották	fontosnak,	hogy	a	Szentírás	
a	 nép	 nyelvére	 legyen	 lefordítva,	 és	 az	 igemagyarázat	 is	 a	 nép	 nyelvén	 történjék.	 Ma	
talán	fel	sem	tudjuk	mérni,	hogy	milyen	jelentősége	volt	a	Szentírás	anyanyelven	történő	
kinyomtatásának,	hogy	mit	is	jelentett	egy	Biblia	megvásárlása,	„birtoklása”,	amelyből	az	
élő	Isten	szólt.	
	 Újbóli	reformációra	van	szükség	500	évvel	Luther	fellépése	után	is.	Lehet,	hogy	
nem	olyan	nagyra,	olyan	mindeneket	megmozgatóra	mint	öt	évszázada,	de	csak	amolyan	
csendesen,	talán	a	belső	szobánk	mélyén,	és	szívünkben	végbemenő	reformációra.	Ehhez	
nem	kell	más,	mint	 kézbe	 venni	 a	Bibliát,	 olvasni	 az	 igét,	 és	 imádságos	 lélekkel	 kérni,	
hogy	 Isten	 jelentse	 ki	 magát	 nekünk,	 értesse	 meg	 üzenetét,	 újítsa	 meg	 életünket.	 S	 ha	
ez	megtörténik	 –	 hiszem,	 hogy	 igen	 –,	 úgy	már	 használhatóak	 leszünk	 a	 közösségeink	
megújításában	is.	
	 Az	 elkövetkező	 időben	 gyülekezetünkben	 is	 több	 alkalmat	 szervezünk	 majd,	
hogy	méltóképpen	emlékezzünk	a	 reformáció	eseményeire.	A	közelmúltban	megvalósult	
Árva	Bethlen	Kata	című	színházi	előadással	is	az	ötszáz	évvel	ezelőtt	történt	eseményekre	
próbáltunk	 mutatni.	 De	 gyülekezetünk	 tervei	 között	 szerepel	 a	 témában	 megvalósuló	
előadás,	 kiállítás,	 gyerekfoglalkozás,	 és	 tervezünk	 gyülekezeti	 kirándulást	 is.	 Fontos,	
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hogy	ezen	események	által	is	emlékezzünk	a	reformációra	és	hálát	adjunk	hitvalló,	hitújító	
elődeinkért,	 nem	 csak	 a	 több	 száz	 évvel	 ezelőtt	 élőkért,	 hanem	 azokért	 is,	 akik	 révén	
megismerhettük	Urunkat,	 akik	 eszközök	 voltak	 abban	 az	 Isten	 kezében,	 akár	 szülőként,	
nagyszülőként,	lelkipásztorként,	vagy	tanítóként,	hogy	eljusson	szívünkig,	hogy	Krisztus	
általi	kegyelemből	van	üdvösségünk,	hit	által.	
	 Az	 elkövetkező	 hónapokban	 járjuk	 be	 a	 reformáció	 útját,	 és	 imádkozzunk	
megújulásért,	 Istenhez	 történő	 visszatérésért	 a	 saját	 életünkben,	 egyházunk,	 népünk	
életében.	
                    Molnár István

Gyülekezetünkben történt
Nincs nyár gyülekezeti tábor nélkül 
	 Nem	múlhat	el	nyár	gyülekezeti	napközi	tábor	nélkül.	Ez	nem	csak	a	Királyhelmeci	
Református	Egyházközség	életében	van	 így	már	12.	 éve,	hanem	egyre	 több	gyermek	és	
szülő	 is	 így	gondolkodik.	Sokan	már	hetekkel	a	szünidő	kezdete	előtt	kérdezgetik,	hogy	
mikor	 lesz	 a	 tábor,	 és	 többen	 vannak,	 akik	 a	 saját	 családi	 kirándulásuk	 időpontjával	 is	
alkalmazkodnak	a	gyülekezeti	 tábor	 időpontjához.	Ez	évben	különösen	 is	 szép	számmal	
voltak	táborozó	gyermekek,	és	Urunknak	legyen	hála,	szép	számú	segítőgárda	is	összejött	
a	gyülekezet	ifjaiból,	a	már	konfirmált,	vagy	a	konfirmációi	előkészítőre	járó	fiatalokból.	
Ez	utóbbi	azért	is	fontos,	mivel	a	tábor,	a	gyülekezet	sok	más	alkalmához	hasonlóan,	nem	
egyszemélyes	szervezést	igényel,	hanem	itt	is	önkéntesekre	van	szükség,	akik	szolgálatot	
vállalnak,	 szolgálatot	 végeznek,	 jelen	 esetben	 a	 gyerekekre	 való	 odafigyelést,	 a	 tábor	
sokrétű	 feladatainak	 ellátását.	 A	 napközi	 gyerektábor	 idei	 témája	 szerint	 Péter	 apostol	
életével	ismerkedtek	meg	a	gyerekek,	de	persze	most	sem	maradtak	ki	a	témához	kötődő	
énekek,	a	vetélkedők,	csapatjátékok,	kézműves	foglalkozások,	vagy	éppen	a	tábor	utolsó	
napján	 a	 kincskeresés.	Hisszük,	 hogy	 a	 tábor	 szervezése,	 az	 önkéntesek	munkája,	 vagy	
akár	a	táborba	felajánlásként	érkező	finomságok	mind-mind	a	gyerekek	hasznára,	hitbeli	
növekedésére	 voltak.	Ugyancsak	 reméljük,	 hogy	 akik	most	 táboroztak,	 azok	 egy	pár	 év	
múlva	már	segítők	lesznek	–	ahogyan	erre	több	esetben	is	van	példa	–,	s	akik	most	ifjúként	a	
gyülekezeti	táborban	segédkeztek,	azok	egy	pár	év	múlva	már	felnőttekként		építik,	segítik	
egyházunk	szolgálatát,	munkálkodnak	mások	épülésére,	ahogyan	tette	azt	Péter	apostol	is.	
 
	 Nem	 csak	 a	 királyhelmeci	 táborban	 serénykedő	 szép	 számú	 segítőért	 vagyunk	
hálásak,	hanem	a	Pólyán-Szolnocskai	gyülekezetben	megvalósult	táborért	is,	amelyre	2016.	
július	18-20.	napokon	kerülhetett	sor.	Itt	csak	délelőtti	foglalkozás	volt	a	gyerekeknek,	s	
ebédre	már	haza	is	értek,	de	a	délelőttbe	is	igyekeztünk	minél	több	mindent	belesűríteni.	
Így	a	tábor	fő	vonala,	az	igei	történetek	megtanulása	és	az	üzenet	elmélyítése	mellett	itt	is	
énekeltünk,	kézműveskedtünk,	és	vetélkedni	 is	volt	 lehetőség	a	gyerekek	nagy	örömére.	
Hisszük,	hogy	az	elhintett	igemagok	itt	is	jó	földbe	hullottak,	s	megtermik	majd	a	maguk	
Istennek	tetsző	gyümölcseit.	
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Kiállítást fogadott gyülekezetünk
	 A	Teleki	László	Alapítvány	munkája	sokak	előtt	ismert,	hiszen	ez	a	magyarországi	
alapítvány	 közel	 két	 évtizede	 azon	 munkálkodik,	 hogy	 határon	 túli	 műemlék	 épületek,	
elsősorban	 templomok,	 szakrális	 terek	 megújuljanak.	 Az	 alapítvány	 munkájának,	
támogatásainak	 köszönhetően	 csaknem	négyszáz	 épület	 újulhatott	meg	 ez	 idáig	Kárpát-
medence	területén.	A	megújult	értékes	épületek,	vagy	berendezési	tárgyak	egy	része	talán	
már	teljesen	az	enyészeté	lett	volna,	ha	az	alapítvány	nem	ismeri	fel	–	a	helyiek	által	talán	
nem	is	ismert	–	épület	értékét,	szépségét,	és	nem	siet	a	megmentésére.	Fontos	azonban,	hogy	
ez	értékeket	ne	csak	a	helyiek,	a	templommal,	megújult	épülettel	rendelkező	közösségek	

	 A	 Pólyán-Szolnocska-i	 gyülekezet	 a	 közelmúltban	 fejezte	 be	 egykori	
tanítólakásának	 felújítását,	 gyülekezeti	 házzá	 alakítását,	 de	már	 ekkor	 nyilvánvaló	 volt,	
hogy	a	templom	felújításához	is	lassan	hozzá	kell	látnia	a	gyülekezetnek.	Ezt	a	munkát	az	is	
egyre	sürgetőbbé	tette,	hogy	a	templomtorony	egy	részén	átlyukadt	a	tető,	s	a	templomhajó	
tetőzete	is	egyre	jobban	rozsdásodik,	és	a	festésére	nyilvánvalóan	sort	kell	keríteni.	Ezek	
tűntek	 a	 legsürgetőbb	 feladatnak,	 de	 látható,	 hogy	 a	 templom	 teljes	 felújítását,	 a	 külső	
falak	rendbetételét	sem	lehet	sokáig	halogatni.	Nyilvánvalóan	nem	kis	feladat	ez,	főleg	a	
gyülekezet	 lélekszámát	figyelembe	véve,	de	évről-évre,	Urunk	segítségével	 tudunk	előre	
haladni,	s	az	elkövetkező	évek	folyamán,	apróbb	lépésekkel,	remélhetőleg	meg	tud	újulni	
templomunk.	
	 A	 pólyáni	 református	 templom	 külső	 felújítására	 pályázatot	 nyújtott	 be	 a	
gyülekezet,	és	bár	a	Bethlen	Gábor	Alaphoz	benyújtott	pályázat	sikeres	volt,	de	az	elnyert	
támogatásból	 (1895,26	 €)	 a	 legsürgetőbb	 feladatot,	 a	 templomtorony	 átfedését	 –	 annak	
magas	 költsége	miatt	 –	 nem	 tudta	 elvégeztetni	 a	 gyülekezet.	 Így	 a	 hosszabbra	 tervezett	
felújításnak	egy	következő	munkafázisát,	a	 templom	nyílászáróinak	cseréjét	végezte	el	a	
gyülekezet.	A	négy	nagyablak,	két	kisebb	ablak	és	a	bejárati	ajtó	cseréje	történt	meg,	amely	
munkálatokra	szeptemberben	és	októberben	kerülhetett	sor.	A	vasablakokat	felváltották	a	
duplaüveges,	fából	készült	ablakok	és	az	elöregedett	bejárati	ajtó	helyett	is	új,	fából	készült	
ajtó	került	a	templomba.	A	nyílászárók	cseréjét	követően	a	külső	és	a	belső	párkányok	is	
elkészültek,	és	a	csere	utáni	kőművesmunkák	is	el	lettek	végezve	az	ablakmélyedésekben.	
Istennek	 hála,	 egy	 lépéssel	 előbbre	 került	 a	 pólyán-szolnocskai	 gyülekezet	 az	 1823-ban	
épült	 temploma	megújításának	 útján.	 Bár	még	 sokat	 kell	 tenni	 ahhoz,	 hogy	 a	 templom	
teljesen	megújuljon,	de	remélhetjük,	hogy	amint	eddig,	úgy	ezt	követően	is	szemlélhetjük	
majd	Urunk	jóindulatát,	aki	az	eddigiekhez	hasonló	módon,	vagy	még	azon	felül	is	megadja	
mind	az	anyagi,	mind	a	személyi	segítséget	és	a	templom	fokozatosan	megújulhat.	

Ki lettek cserélve a pólyáni templom nyílászárói 
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ismerjék	meg,	 hanem	mind	 többen	 fedezzék	 fel,	 hogy	milyen	 gazdag	 épületkincse	 van	
a	magyarságnak	a	határon	 túli	 területeken	 is.	E	 célt	 szem	előtt	 tartva,	 s	 a	Teleki	László	
Alapítvány	munkájának	a	bemutatását	is	célul	tűzve	született	meg	az	a	kiállítás,	amelyet	
az	 alapítvány	a	budapesti	Magyarság	Házával	közösen	hozott	 létre	három	évvel	 ezelőtt,	
s	 amely	 kiállítás	 bemutatására	 huszadik	 alkalommal	 Királyhelmecen	 került	 sor	 2016.	
szeptember	16-án.	
	 A	 királyhelmeci	 megnyitón	 Molnár	 István	 helyi	 lelkipásztor	 köszöntötte	 az	
egybegyűlteket,	 s	méltatta	azt	az	odafigyelést,	 szakmai	hátteret,	amellyel	egy-egy	épület	
felújítását	 végzi	 az	 alapítvány,	 hiszen	 nem	 csupán	 az	 anyagi	 forrásokat	 biztosítják,	
hanem	 a	 legtöbb	 esetben	 a	 műemlékvédelmi,	 vagy	 a	 helyreállítási	 munkálatokat	 végző	
szakembereket	is	felkeresik,	s	nagy	körültekintéssel	járnak	el	a	műemlékek	megújításánál.	
A	kiállításmegnyitón	köszöntőt	mondó	Géresi	Róbert,	a	Szlovákiai	Református	Keresztyén	
Egyház	 püspökhelyettese	 a	 köszönetét	 is	 kifejezte	 a	Teleki	 László	Alapítvány	 jelenlévő	
képviselőinek	értékmentő	tevékenységükért,	hiszen	a	református	egyház	több	templomának	
megújítását	is	támogatta	az	alapítvány.	A	köszönetnyilvánítás	mellett	az	első	találkozásra	
és	az	abaújszinai	református	templom	felújításával	kapcsolatos	közös	munkájukra	is	kitért	
a	 püspökhelyettes,	 valamint	 hangsúlyozta,	 hogy	 egy-egy	 templomfelújítás,	 nem	 csak	 az	
épület	kinézetében,	esetleg	formájában	hoz	változást,	de	változtatja,	formálja	az	épülettel	
rendelkező	 közösséget	 is.	 Az	 egyházvezető	 kiemelte	 még	 beszédében,	 hogy	 milyen	
hatalmas	kincse	van	a	magyarságnak,	amely	kincs	az	ősök	hagyatékaként	nem	csupán	egy	
gyülekezeté,	vagy	egy	szűken	vett	közösségé,	hanem	az	egész	nemzeté.	
	 Az	 alapítvány	 templomfelújító	 tevékenységébe	 Szopó	 Ferenc	 bodrogszentesi	
lelkipásztor	vezette	be	a	kiállítás	megnyitójára	ellátogatókat,	hiszen	ő	képes	beszámolóval	
kalauzolta	végig	a	látogatókat	gyülekezete	Árpád-kori	templomának	felújításán.	A	2005-ben	
kezdődő	munkálatok	során	a	teljes	tetőzet	ki	lett	cserélve,	a	torony	zsindelyfedést	kapott,	a	
templomkülső	újra	lett	vakolva.	Ezen	munkálatok	mellett	a	templom	belső	tere	is	megújult,	
mivel	nem	csak	a	belső	festés	lett	teljesen	elvégezve,	hanem	a	díszes	kazettamennyezet	és	
a	karzat	festett	borítása	is	restaurálva	lett.	Ezt	követték	az	épület	kőelemeinek,	ablakainak	
és	ajtókereteinek	a	szakszerű	restaurálása,	s	utoljára	az	ablakok	újraüvegezése	és	a	bejárati	
ajtó	cseréje	is	megtörtént.	A	Teleki	László	Alapítvány	a	munkálatok	egy	részét	finanszírozta	
és	 végezte,	 de	 nagy	 érdemük	 abban	 van,	 hogy	 a	 felújítás	 folyamatát	 ők	 kezdték	 el,	 s	 a	
figyelmet	sikerült	ráirányítaniuk	Bodrogköz	egyik	legértékesebb	templomára	úgy	a	helyi	
közösség,	mint	a	szlovák	műemlékesek	vonatkozásában.	
	 Diószegi	László,	a	Teleki	László	Alapítvány	igazgatója	már	a	tárlatot,	a	kiállítás	
elemeit	mutatta	be.	A	huszonhárom	tabló	mellett	a	kiállítás	tárgyi	eszközeiről	részletesebben	
beszélt,	 így	 a	 huszti	 templom	 fiatornyának	 kiállított	 másáról,	 a	 gyulafehérvári	 római-
katolikus	székesegyház	XIII.	és	XIV.	századi	kő	domborműveinek	másolatairól,	kárpátaljai	
Visk	református	templomának	barokk	eredeti	padvégeiről.
	 A	kiállítás	hangulatát	nem	csupán	Varga	Szabolcs	zongorajátéka	tette	oldottabbá,	
hanem	 az	 a	 bemutató	 is,	 amely	 során	 Kárpátaljáról	 érkezett	 mesterember	 mutatta	 be	 a	
hagyományos	 zsindelykészítés	módját,	 hiszen	 a	Teleki	 László	Alapítvány	 által	 felújított	
templomok	 tetejére,	 vagy	 tornyára	 hagyományos	 fazsindely	 kerül,	 amivel	 az	 eredeti	
formában	való	visszaállításra	törekszenek.		



6

	 Ember	tervez,	Isten	végez	–	tartja	a	mondás,	amit	leginkább	valamilyen	sikertelen	
kimenetelű	 esemény	 kapcsán	 szoktunk	 említeni,	 de	 a	 közmondás	 a	 királyhelmeci	
református	 templom	 külső	 felújítása	 kapcsán	 is	 igaznak	 bizonyult,	 hiszen	 a	 gyülekezet	
bár	későbbre	tervezte	a	felújítás	elvégzését,	azonban	a	magyarországi	Emberi	Erőforrások	
Minisztériumából	kapott	támogatásnak	köszönhetően	már	idén	sor	kerülhetett	a	templom	
külső	megújítására.
		 A	királyhelmeci	református	templom	1787-ben	lett	felszentelve,	s	azóta	szolgálja	
Isten	 itt	 élő	 templomos	 népének	 azt	 az	 igényét,	 hogy	 helye	 legyen	 az	 istentiszteletnek,	
ahol	gyülekezetként	 tudnak	Urukra	figyelni,	Őt	énekeikben	magasztalni,	vagy	életükhöz	
tőle	útmutatást	kérni.	A	templom	felépülése	óta	sor	került	az	épület	bővítésére,	többszöri	
javítására,	 amelyek	 sorában	a	 legutóbbi,	 húsz	 évvel	 ezelőtti	 felújítást	 érdemes	kiemelni.	
Akkor	a	kőlábazat	lett	kijavítva	és	a	falak	részbeni	javítása	mellett	az	épület	újraszínezése	
történt	meg.	Azonban	a	vakolat	–	főleg	az	utóbbi	években	–	egyre	jobban	pergett,	leginkább	
az	északi	templomfal	csúnyult	meg	és	a	toronypárkányok	mállása	indult	meg	erőteljesebben,	
de	a	torony	nyugati	falán	már	nagyobb	falfelületekről	is	lehullott	a	vakolat.	Egyértelművé	
vált,	hogy	a	templom	felújításán	el	kell	kezdeni	gondolkodni,	hiszen	a	vakolat	néhol	bár	
teljesen	épnek	tűnt,	de	e	helyeken	is	idő	kérdése	volt	csupán	a	felső	réteg	bomlása.	
	 A	templom	külső	felújítását	az	ablakok	cseréjével	kezdte	a	gyülekezet	2012-ben,	
majd	 a	 toronyablakok,	 zsalugáterek	 kicserélése	 következett	 2013-ban.	 A	 presbitérium	
számolva	 a	 templomfelújítás	magas	 költségével	 szükségesnek	 látta	 az	 erre	 való	 gyűjtés	
meghirdetését	a	gyülekezetben,	ezért	2014	őszén	határozat	született	az	ún.	templomfelújítási	
alap	 létrehozásáról.	 Az	 adakozás	 elindult,	 de	 a	 magas	 költséget	 sejtve	 nem	 lehetett	
gondolni	arra,	hogy	már	az	idén	megvalósulhat	ez	a	munka,	aminek	a	tervezettnél	korábbi	
megvalósulását	a	Magyarországról	érkezett	9000,-	Eurós	támogatás	nagyban	segítette.	
	 A	 felújítási	 munkálatokat	 végző	 magyarországi	 vállalkozóval	 történő	
szerződéskötést	követően,	június	16-án,	az	állványzat	felállításával	megkezdődött	a	munka.	
A	munkálatok	 során	a	 templom	 teljes	 falfelületéről,	 ami	meghaladja	a	600	m2	 felületet,	
el	 lett	 távolítva	 a	 vakolat;	 a	 kőfalig,	 illetve	 bizonyos	 helyeken	 a	 tégláig	 letisztították	 a	
falat,	 s	 a	 fugákat	 is	 igyekeztek	két	 centiméter	mélységig	 kitisztítani.	Ezt	 követően	 a	 fal	
vakolaterősítő	hálóval	lett	ellátva,	majd	újravakolva,	és	az	ezt	követő	simítóvakolat	felvitele	
után	speciális	mikroszálas	nemesvakolat	került	a	falra.	Az	ablakok	és	a	torony	párkányainak	
bádogelemei	 ki	 lettek	 cserélve,	 a	 csatornavasak	 fel	 lettek	 újítva,	 az	 ereszcsatornák	 ki	
lettek	cserélve,	a	stablon	 is	új	borítást	és	a	 faborítás	 festést	kapott.	A	kőlábazat	nem	lett	
ugyan	eltávolítva,	viszont	a	faltól	több	helyen	elvált	betonpárkány	el	lett	bontva	és	a	falak	
szellőzésének	segítésére,	a	templom	körül,	60	cm	széles	és	60	cm	mély	árokban	kavicságy	
lett	kialakítva,	melybe	szellőző	dréncső	került.	A	főbejárat	 lépcsőzete	 is	 fel	 lett	újítva,	a	
kőlábazat	kőbalzsammal	lett	lekenve,	a	toronyablakok	festése	és	a	bejárati	ajtók	felújítása	
is	megtörtént.	Meg	kell	még	említeni,	hogy	a	korábbi	ablakcserék	során	a	karzat,	illetve	a	
torony	négy	ablaka	nem	lett	kicserélve,	amire	most	ugyancsak	sor	kerülhetett.	
	 A	felújítás	során	olyan	hibákra	is	fény	derült,	amelyekkel	nem	számolt	a	gyülekezet.	
A	toronyablakok	mellől	és	az	ereszcsatorna	alatti	párkányokból	a	vakolat	eltávolítása	után	

Befejeződött templomunk külső felújítása
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kihullottak	a	szétmálló	téglák,	amit	pótolni	volt	szükséges,	de	ennél	nagyobb	meglepetést	
okozott,	 hogy	 a	 torony	melletti	 tető	 az	 északi	 oldalon	 csúszásnak	 indult.	 Bár	 ez	 utóbbi	
problémáról	a	gyülekezet	vezetői	nem	tudtak,	de	nyilvánvalóan	nem	újkeletű	probléma	a	
tetőszerkezet	gyengülése,	hiszen	a	tetőkonstrukció	már	korábban	is	megerősítésre	került.	A	
tetőzet	ezen	részét	a	mostani	felújítás	során	újra	megerősítették,	a	szarufákat	alátámasztották	
abban	a	reményben,	hogy	sikerült	ezt	a	problémát	megoldani.	
	 Nem	csupán	az	említett,	előre	nem	látható	és	nem	tervezhető	feladatok	okoztak	
meglepetést,	hanem	az	is,	ami	a	vakolat	eltávolítása	után	láthatóvá	vált.	Mindeddig	ugyanis	
az	volt	 a	gyülekezet	 sejtése,	 hogy	a	 templom	első	bejárata	 a	nyugati,	 vagyis	 a	 jelenlegi	
női	bejárat	volt,	hiszen	a	 türelmi	rendelet	után	építhetett	ugyan	a	gyülekezet	 templomot,	
de	annak	ajtaja	nem	nyílhatott	a	fő	utcára,	vagyis	a	mai	főbejárat	a	toronnyal	együtt	nem	
készült	el	a	XVIII.	század	végén.	Most	vált	láthatóvá,	hogy	a	templom	déli	részén,	vagyis	
a	parókia	 felőli	oldalán	egy	szép	bolthajtás	van	kőből	kialakítva	majd	befalazva,	vagyis	
valószínűsíthető,	hogy	itt	lehetett	egy	bejárat,	s	talán	ez	lehetett	az	első,	vagy	az	egyetlen	
bejárata	a	templomnak	az	építéskor.
	 A	munkálatok	során	nem	csak	a	 templomkülső	újult	meg,	hanem	kis	 részben	a	
templombelső	 is,	 hiszen	 a	 nyugati	 oldalon	 lévő	kis	 cinterem	újra	 lett	 festve,	 az	 említett	
karzaton	 lévő	 ablakcsere	 után	 a	 fal	 ki	 lett	 javítva,	 valamint	 a	 főbejáratnál,	 a	 templom	
előterében	 lévő	 fal	málladozó	vakolata	 is	 le	 lett	verve	és	ún.	 szellőzővakolattal	 lett	újra	
vakolva,	majd	festve.		
	 A	felújítás	szeptember	14-én	lett	befejezve,	de	a	munkálatok	végére	szeptember	23-
24.	napokon	ért	a	gyülekezet,	amikor	már	a	szép	számú,	gyülekezeti	tagokból	álló	csoport	
kezdett	 el	munkálkodni,	 hogy	 a	 templombelsőt	 és	 a	 templom	körüli	 területet	 kitisztítsa,	
rendbe	tegye.	
	 A	királyhelmeci	református	templom	teljes	külső	felújítása	42	484,35	Euróba	került.	
Ez	 összeg	 fedezetére	 az	 említett	 magyarországi	 Emberi	 Erőforrások	 Minisztériumából	
érkezett	9	000,-	Euró	összegű	pályázati	támogatáson	túl	közel	11	000,-	Euró	céladomány,	
felajánlás	érkezett,	de	a	KOINONIA	jótékonysági	alap	is	6	000,-	Euró	összeggel	támogatta	
a	királyhelmeci	gyülekezet	törekvését;	az	ezeken	felül	szükséges	összeget	az	egyházközség	
saját	forrásából,	megtakarításaiból	fedezte.	
	 Ember	 tervez,	 Isten	 végez	 –	 tartja	 a	mondás,	 s	 a	 királyhelmeci	 reformátusok	 a	
templomuk	 felújítása	 kapcsán	 is	megélhették,	 hogy	 az	 Úr	 terve	 sokszor	 nagyobb,	mint	
amilyen	terveket	az	ember	szövögetni	mer.	A	templom	külsőleg	újjá	lett,	fehér	falai	messzire	
hirdetik,	hogy	Istennek	hajléka	van	Királyhelmecen,	amely	hajlékban	mindenkinek	helye	
van.	A	templomújítással	is	a	jövőbe	tekintő	királyhelmeci	reformátusság	bízik	abban,	hogy	
az	Úrnak	 terve	 van	 népével,	 s	 a	 templom	 szépsége	 nem	 csupán	 kívülről	 látszik,	 hanem	
belülről	is,	mégpedig	a	hívő	szívű,	Istent	magasztaló	lelkek	által.	
 
	 E	helyről	is	köszönetet	mondunk	azoknak,	akik	engedték,	hogy	Urunk	használja	
őket	 templomunk	megújításánál,	 anyagiakkal	 támogatták	 a	 felújítás	munkálatait,	 fizikai	
segítségnyújtással	járultak	hozzá	a	felújításhoz,		az	azt	követő	takarításhoz,	imádságaikban	
hordozták	a	munkavégzést.



8

A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.
E szám a Koinonia n. f. támogatásával jelent meg.

A Lelkészi Hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec
Tel.: 056/ 63 219 72

E-mail: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

 

 

 

      

 

              

    
 

 

A	királyhelmeci	református	templom	felújítását	is	támogatta	
a	fent	jelzett	minisztérium	a	Zempléni	Egyházmegye	13	

más	ingatlanfelújításával	együtt,	így	az	Urunk	jóindulatából	
elvégzett	templomfelújításunkért	is	e	hálaadó	istentiszteleten	
fogunk	köszönetet	mondani.	Szeretettel	hívjuk	minden	kedves	
testvérünket	a	közös	hálaadásra,	az	együtt	örvendezésre,	hiszen	
ránk	nézve	is	igaz,	hogy	nagy	dolgokat	cselekedett	velünk	az	Úr.	


