Református templom épülete
Újfehértón három felekezet temploma található, ezek közül a legrégebbi a
református templom. A református egyház a település „Sóstó-oldaltát” kapja
meg, ahol elsősorban földesúri földek voltak. Maga az egyház korábban
megjelent városunkban az egykori Micske pusztán, illetve a Bóti szálláson is
lehetett valamilyen imaház az ős reformátusok számára.
A református egyház első említését egy 1736-os egyházi összeírásban találjuk.
1748-ban már prédikátort és oskolamestert is tart a gyülekezet, mely adat arról
árulkodik, hogy viszonylag gazdag lehetett a gyülekezet, amiről az ebből a
korból származó úrasztali edények is árulkodnak. A templom épülete ebben az
időszakban valószínűleg fából készülhetett, esetleg vályog vagy patics falazattal
kiegészülve és a korszak hagyományainak megfelelően. A templomot kert és
temető vette körül. Az emlékezet még hallott az 1700-as évek elejéről származó
külön a reformátusok számára fenntartott temetőről is.
A híres Nyúzó Mihály, Rákóczi Ferenc kapitánya is a református anyakönyvbe
lett bejegyezve, és később gyermekeit is itt keresztelték meg az 1700-as
években.
A jelenlegi templom építése 1754-ben kezdődött, amihez az alakuló pénzt a
Szunyoghy nemesi család adta, de később a hívők adományaiból lett kész, 1765ben. A tornyot 1787-ben építik meg, a zsindellyel fedett torony nagyon sokszor
lesz az égi erőknek áldozata, a viharok gyakran rongálják meg a toronysisakot,
vagy a csúcsdíszt, melyet 1873-ban helyezik fel a torony tetejére. 1821-ben
elsőként a város templomai közül vörösréz, római számlapos óra kerül a
toronyra, mely így nemcsak a reformátusoknak, hanem az egész város lakóinak
felekezeti hovatartozás nélkül mutatta ettől fogva az idő múlását.
Az egyhajós, késő barokk stílusú templomhoz egy háromszintes torony
kapcsolódik. Bejárata a főhomlokzat felől található. Ablakai a templom épületen
keretezetlenek, a tornyon, vakolattal kialakított keretezéssel díszítettek.
A templombelső jellegzetes csehboltozattal készült. Tükörboltozattal fedett a
központi rész két oldalát lábon álló falazott karzat díszíti. Padjai barokk
megjelenésűek, a szószék felett szintén barokk stílusú hangvető-korona
található.
A jelenleg műemléki védelem alatt áll az épület.

A jelenleg országos műemléki védelem alatt álló templom épület a város egyik
legfőbb jellegzetessége. Épített környezetünk egyik legrégebbi emléke. A
templom a város történetének és az itt élő református egyházközösség több száz
éves múltjának is fontos jelképe.

