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A középkori templomok 
útján alig valamivel a 
határon túl magasod-
nak a felújított épüle-
tek.

csomaköz, bere. Néhány kilo-
métert kell csak megtenni a 
magyar–román határ után, és 
ott magasodik Csomaköz ékes-
sége, a megmentett reformá-
tus templom. Az SZSZBMFÜ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Területfejlesztési és Kör-
nyezetgazdálkodási Ügynök-
ség Nonprofit Kft. jóvoltából 
szervezett portyán kiderült: 
a csomaközi egyházközség 
napjainkra gyakorlatilag meg-
szűnt. Ezt megerősítette Cson-
ka Dezső berei lelkipásztor, 
ugyanakkor örömmel szólt az 
utóbbi években bekövetkezett 
látványos változásokról.

„Örül a lelkem”
– Amikor tizenegy esztende-
je idekerültem, szomorú kép 
tárult elém. Mindenütt por, 
szemét, egyszerűen hátbor-
zongató volt a látvány. A sze-
génység miatt nem tudtunk 
mit kezdeni; hogy legalább 
az állapot ne romoljon, ha-

nem konzerválódjon, beszór-
tuk homokkal a talajt. Most 
viszont, ha körbenézek, örül 
a lelkem. Jó volt látni a mun-
kásembereket, akik tényleg 
dolgoztak, az eredmény pedig 
szívbemarkoló. Itt található a 
pincében báró Mészáros János 
altábornagy kriptája. Mivel ez 
egy gyülekezet nélküli temp-
lom, ahol nincs istentisztelet, 
templom- és helytörténeti ki-
állítás tekinthető meg benne 

– hála a magyar–román uniós 
együttműködésnek. 

A jóformán kőhajításnyira 
lévő berei – Szatmár egyet-
len középkori falképét őrző 
– templomban Farkas Zsolt 
közigazgatási előadó, taná-
csos hozzátette:

– A gyülekezet mintegy 
egyharmada már nem él. Az 
utóbbi évtizedben elörege-
dett, már csak hetvenheten 
tartoznak ide. Korosodik, és 

létszámában apad a személyi 
állomány. A Királyhágómellé-
ki Református Egyházkerület 
a trianoni döntéssel született 
meg: Nagybányától a Bánságig 
kilenc egyházmegyét ölel fel. 
A Középkori templomok útja 
projekt keretében a csomaközi 
és a berei épület is látogatható-
vá vált, érdemes személyesen 
meggyőződni a varázsukról. 

LAdányi TóTh LAjos 
ladanyi@kelet.hu
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A gyülekezet nélküli csomaközi templom látogatható Fotók: a szerző

A megmentett templom
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A közeljövő egyik sóstói attrakciója az úszó alkalmatlanságok tréfás 
vetélkedője lesz Fotó: kM-archív

NYÍreGYHÁza. „Miért van az, 
hogy hétvégén nincs nyitva a 
turisztikai iroda a főpostával 
szemben?” – fordult szerkesz-
tőségünkhöz hűséges előfize-
tőnk. „Nyáron, csúcsszezon-
ban lehetne hétvégi ügyelet 
is, sokan járnak a belváros-
ban, kíváncsiskodnak, igé-
nyelnék az információkat. De 
akár egy információs pultot is 
el tudok képzelni.”

Felvetését a Nyíregyházi 
Turisztikai Nonprofit Kft.-nek 

továbbítottuk, melyre Tatár 
Anikó reagált: – A legtöbb tu-
rista ilyenkor, szezonban Sós-
tógyógyfürdőn van. Korábbi 
tapasztalataink alapján mini-
mális a belvárosban hétvégén 
érdeklődők száma a TDM-iro-
dánál, és a létszámunk sem 
teszi lehetővé, hogy nyitva 
legyünk mindkét helyen hét-
végén is. Ugyanakkor Sóstón a 
Tourinform-iroda egész héten 
(hétfőtől vasárnapig) 9–17 órá-
ig nyitva van. km-LTL

Miért nincs nyitva 
hétvégén a TdM-iroda?

KELET

a vakolat alatt lapult...
A mai Partium egyik legki-
sebb méretű, ugyanakkor 
viszonylag összetett térelren-
dezésű középkori temploma 
volt a berei. 

Egy Köpönyeges Máriát 
ábrázoló freskó 1993-ban, a 
templombelsőben végzett ta-
tarozás alkalmával bukkant 
elő a vakolat alól – mindenki 
örömére. 

A következő jeles évszám 
2002, amikor sikerült meg-
találni egy nagyobb méretű, 
valószínűleg késő Árpád-kori 
Krisztus Színeváltozása áb-
rázolása fragmentumait is. 
Újabb pauza következett, az-
tán a tavalyelőtti helyreállítás 
során a templom egész kül-
seje és belseje látványosan 
megújult.Csonka dezső és Farkas Zsolt A csomaközi harangtorony

HIrdetés

73
65

20

Tavaly valami elkezdődött.... 
 ....Idén még nagyobb 
   erőbedobással folytatjuk!

A mindig 
      győztes erő!

Termeljen 
    magyarul!

Jegyezze be naptárába: 
2015. július 21. - Genezis repce ajánlat!

     A Genezis Partnerhálózat 2014-ben 
    bizonyított a repce vetőmag piacon. 
  Ezt megköszönve partnereinknek, 
 idén még jobb repce technológiai 
ajánlatokkal jövünk!
Ajánlatunkkal kapcsolatban, valamint további információkért 
 keresse a Genezis Partnerhálózat üzletkötőit!

www.genezispartner.hu
Genezis repce technológiai csomag ajánlatunk, 
  a legjobb versenypiaci árakon!
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Genezis Repce Teaser hirdetes 278x204.ai   1   14/07/15   16:39

Hattat traktorok 50–102 LE-ig! Kertészeti változatok: 
Hattat C3080 79 LE, Hattat C3065 68 LE!
� 06-44/500-015, 30/943-2208, 30/9287-064

www.crystaltrade.hu – E-mail: crystal-trade@t-online.hu

Crystal-Trade Kft. Mátészalka

Hattat, Jinma, Belarus traktorok

YouTube-videó: „crystaltrade” 

Irányváltó!
Kertészetben is kiválóan 

használható, mechanikus 
irányváltós Belarus 892.2 

traktor kapható!
Gyors irányváltás, 

optimális munkasebességek,
csendesebb működés, 

jó minőség!

80
70

95


