Kisvárdán a 20. század elejére már minden nagyobb felekezet rendelkezett templommal, csak
a lutheránus nem. Hosszú küzdelem után végre ez a csekély létszámú közösség is
ünnepelhette templomának felavatását. Az érdem elsősorban a felekezet 1929. június 9-én
beiktatott első rendes lelkészéé, Csákó Gyuláé, és mindazoké, akik őt segítették.
A tervet a nyíregyházi Adorján János készítette, a versenytárgyaláson a kivitelezési
munkálatokat is ő nyerte el, a szerződésben azonban kikötötték, hogy csak kisvárdai
munkásokat foglalkoztathat. A templom alapkövét 1931. július 19-én tették le, az épületet
október 18-án avatták fel.
A kv. ág. hitv. evangélikus egyházközség újonnan épült Rákóczi uccai templomának
felavatását vasárnap délelőtt tartotta meg. Az ünnepségre igen sok egyházi és világi kitűnőség
érkezett, élükön dr. Geduly Henrik püspökkel és Domján Elek főesperessel. A püspök a
délelőtti motoros vonattal érkezett Kisvárdára, ahol az állomáson Pipcsák János községi
főbíró a község részéről, Csákó Gyula lelkész az egyház részéről üdvözölte és Kállay Sári
virágcsokrot nyújtott át neki. Ezt megelőzően már a járás határán fogadta a püspököt dr.
Borbély Sándor főszolgabíró.
A püspök kíséretével a templomhoz hajtatott, ahol a templom kapujának megnyitása után
felhangzott a templomban az első közének, majd dr. Domján Elek főesperes mondotta el az
első imát. A nyíregyházi dalárda vegyes karának éneke után dr. Geduly Henrik püspök
mondott mélyen szántó, komoly, elmélyedő beszédet, melyben a templom rendeltetését és a
hívekre szálló áldásait fejtegette. A közének után Csákó Gyula lelkész olvasta a templom
építés munkájának történetét, majd a püspök a jelenlévő összes lelkészek közreműködésével
megáldotta a templomot és átadta hivatásának.
Az új templom meglepetést szerzett a közönségnek. Finom, szerénységében is hatásos épület.
Létrehozása igen nagy érdeme Werner Gyula egyházközségi elnök és Csákó Gyula lelkész
lankadatlan munkájának.
Az épület felújítása során legfőbb szempont lenne, hogy, hogy minden homlokzatképző
vakolattagozatot, így a párkányt kísérő neoromán stílusú vakolatdíszt, valamint a széleken
alkalmazott sávos oszlopszerű vakolatdíszt, és az egyéb fellelhető díszítéseket vissza kellene
állítani.

