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KISVÁRDÁN JÁRVA

Kisvárda a Munkács, Beregszász és Szatmár 
felőli utak kereszteződésében álló, a 14-15. szá-
zadtól kezdve a 20. század második negyedéig 
tartó periódus fontos helyi piacközpontja, kiter-
jedt kereskedelmi kapcsolatokkal bíró mezővá-
ros volt. E Felső-Szabolcs központban a legko-
rábbi említések szerint 1730 körül telepedtek 
le zsidó családok az Esterházyak engedélyével, 
számarányuk folyamatosan nőtt, 1848-ban felje-
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gyezték, hogy 725 zsidó élt a városban, az akko-
ri lakosság 23 százaléka. Tudott, hogy már 1801-
ben is állt zsinagóga Kisvárdán, de ma már az 
egészen pontos helyszíne sem meghatározha-
tó. A századforduló körüli időkben a zsidóság 
számarányának újabb növekedése és anyagi 
gyarapodásuk révén döntött úgy a közösségük, 
hogy egy új zsinagógát építenek. Az 1899. évi 
Kisvárdai Lapok közleményéből tudható, hogy 

egy helyi születésű műépítész, Grósz Ferenc „a 
budapesti tőzsdepalotához nyújtott be terve-
zetet, ugyanez a fiatal műépítész készítette az 
itteni izraelita hitközség által építeni czélzott 
új templom tervét is.” 

A romanizáló stílusú, ívsorokkal hangsúlyo-
zott, íves tetővel fedett, gotizáló ablakokkal öve-
zett, téglafalazatú, alaprajzában hagyományos, 
ortodox zsinagóga átadása 1901-ben vagy 1902-

ben történt meg. Falai között élénk hitélet zajlott 
egészen a második világháborúig, de mint a tér-
ség lényegében összes zsinagógája, a soát köve-
tően leromlott, elnéptelenedett. A háború után 
szakrális küldetését már nem tudta beteljesíte-
ni, megújulva kulturális célokat szolgáló épü-
letté vált, 1983 óta a Rétközi Múzeumnak ad 
otthont. Aztán eltelt 30 év, mire adódott a lehe-
tőség, hogy az épület visszakapja eredeti szép-

ségét. 2013-ban egy uniós pályázatnak köszön-
hetően megtörtént a belső terek rekonstrukciója, 
majd idénre a külső restaurálása is. Az eredeti 
homlokzati kialakítás, nyíláskeretezések, a kor-
szerű, a műemléki kívánalmaknak megfelelő 
tetőfedés mellett, a belső terekben a megújult 
állandó múzeumi kiállítás és időszakos tárla-
tok mellett ma már az egykori díszítőfestést is 
megcsodálhatja a látogató.
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Kiállítási tér a helyreállí-
tott díszítőfestéssel



KOMPROMISSZUMMENTES 
MEGJELENÉS ÉS MINŐSÉG
Tetőfedő rombusz 29x29

PRODUKT 
PREFA Dach- und Wandraute 44x44 

FARBE 
oxydrot P.10 | hellgrau P.10

BILDMONTAGE

TETŐ & HOMLOKZAT 

70
ÉV

MINŐSÉG
1946 óta

A TETŐFEDŐ ROMBUSZ MŰSZAKI ADATAI

Anyag bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium
 Kétrétegű beégetett lakkozás 

Méret  290 x 290 mm fedett felület

Súly  2,6 kg/m2

Tető hajlásszög min. 22° = ca. 40 %

Alátétszerkezet  min. 24 mm vastag teljes deszkázat;
és elválasztóréteg 3,25 kN/m2 mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és  
 II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen  
 alapú elválasztóréteg fektetése szükséges

Rögzítés  1 db hafter tetőfedő rombuszonként = 12 hafter/ m²

A megoldás a problémáira
extrém könnyű
Az ideális tető különleges kihívásokhoz: A rendkívül robusztus, 
kis formátumú tetőfedő rombuszok a korcolásos technika és a 
speciális rögzítési rendszer következtében különösen vihar- és 
időjárásállóak, és extrém feltételek mellett is megállják a helyü-
ket. Csekély, 2,60 kg/m² súlyukkal a PREFA tetőfedő rombuszok 
nem csak új tető fedésére vagy felújításra szolgálnak, hanem sé-
rülésmentes, régi fedélszékekhez is alkalmasak. A PREFA tetőfedő
rombusszal fedett tetők elegáns felületi struktúrájukkal optikailag
is felhívják magukra a figyelmet.
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