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„Nézz nyitott szemmel erre a házra 
éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről 
ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! 
Hallgasd meg az imádságot, amikor a 
te szolgád ezen a helyen imádkozik!” 

I. Kir 8, 29

„Egyet kérek az Úrtól, azért 
esedezem: hogy lakhassam az 
Úr házában életemnek minden 
idejében; hogy nézhessem az Úrnak 
szépségét és gyönyörködhessem az ő 
templomában.” 

Zsolt 27, 4
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A templomkülső felállványozása 2016 júniusábanVégh József építészmérnökkel a templom padlásán

A szakmai csapat egy része Bagoly Krisztián, Dankó András, 
Varga Ervin és ifj. Varga Ervin Zsolt, valamint a gyülekezet tagjai

A toronygomb a magasba emelkedik...

A csillag a helyére kerülBecsei Miklós lelkipásztor szabadtéri istentisz-
teleten áldja meg az új toronygombot, amelybe 
az ősök emlékirataihoz újakat is helyeztek el

Kujbus Mihály bádogosmester az új 
toronygombbal és csillaggal

Őseink üzenetét találtuk a toronygombban. Egyháztörténelmi  
jelentőségű pillanat Dr. Cservenyák László múzeumigazgatóval

Elkezdődött....
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KÖSZÖNTÉS AZ OLVASÓNAK!  
„A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.” János 2, 17

KÖSZÖNTŐ

„A te házad iránti féltő szeretet 
emészt engem.” János 2, 17

Isten iránti hálával ké-
szült el a Templom és Iskola 
gyülekezeti hírlevél különkiadá-
sa. A templomfelújítás 4 hosszú 
évének emlékezetes eseményeit 
igyekeztem összegyűjteni benne, 
lehetőleg időrendben. 

Egy mozgalmas útszakasz 
végére értünk. Október 6-án, az 
aradi vértanúk emléknapján fel is 
szenteltük templomunkat. 

Azt hiszem, hogy az út 
első komoly lépéseit Kálvin János 
köztéri szobra és a Szentpétery 
Zsigmond Kulturális Központ és 
Színház épülete között tettük meg 
2015. októberében, amikor Balog 
Zoltán, akkori erőforrás miniszter 
a reformációi ünnepség okán 

városunkba látogatott. Miniszter úr, 
akinek áldott emlékű édesapjával, 
mint misszióvezető lelkipásztorral 
1996-2001-ig együtt szolgálhat-
tunk a Református Iszákosmentő 
Misszióban, megígérte, hogy sze-
mélyesen fog segíteni a számtalan-
szor benyújtott templomfelújítási 
pályázatunk kedvező elbírásában. 
Így is történt. Még ugyanebben a 
2015-ös esztendőben, egy decem-
beri hétköznap délelőtt miniszter 
úr telefonon értesített a jóhírről. 
Szenteste pedig azzal az örömüze-
nettel állhattam a gyülekezet elé, 
hogy 80 millió forint támogatást 
kaptunk a Magyar Kormánytól, és 
reménység szerint folytatás is lesz. 
Nem mindenki tudott önfeledten 
örülni... Csak ennyi? – kérdez-
ték néhányan a presbiterek közül. 
Egyszerre éreztem örömöt a kapott 
áldásért, és szomorúságot, hogy 

ennyire telhetetlenné és hálátlanná 
tett minket a világ.  

A „csak ennyiből” hozzá-
fogtunk és 2016-ban elvégeztük a 
templom külső felújítását. A felállvá-
nyozott templom látványa örömmel 
töltött el. Az egyik napon késztetést 
éreztem, hogy fel kellene menni a 
csúcsra. Ha nem remeg a láb, akkor 
lehet menni – mondta félvállról az 
egyik segédmunkás, és én megpró-
báltam. Aztán szinte nem telt el olyan 
nap a nyár folyamán, hogy ne jártam 
volna a magasban. 33 méterről, a to-
ronygomb mellől gyönyörű volt a 
kilátás. Láttam a várost a felkelő és 
lenyugvó nap sugaraitól ölelve, aztán 
szürkületkor és esti fényben. Pompá-
zatos volt. Majd jöttek merész ötletek, 
keresztelés a toronyban, esküvő 
ugyanott; zászlólengetés, egyszóval 
mindenféle igazi kaland, ami talán a 
gyermekkoromból kimaradt. 
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Kujbus Mihály nyíradonyi 
bádogosmester gyönyörű munká-
ját dicséri a torony átfedése. Cso-
dáltam a kitartását, a fantasztikus 
megoldásait a lemezfedés elkészí-
tésére, a különleges profilok ki-
dolgozására. Amíg a „pléh-bános” 
mester a legényeivel dolgozott a 
tetőn, a torony zöld hálóval volt 
körülvéve a biztonságos munka-
végzés miatt. Mondták is néhányan 
a városban, hogy a reformátusok 
ráálltak az uborkatenyésztésre... 

Fantasztikus összhang volt 
az alvállalkozók között. Senki 
nem a másik ellen, hanem minden-
ki a közös célért dolgozott. Varga 
Ervinék csapata látványos előreha-
ladással tette a dolgát egész nyáron. 
Tóth Zoltán akkori főgondnokkal 
együtt képviselve gyülekezetün-
ket, minden héten kooperáltunk a 
tervezővel, kivitelezővel, műsza-
ki ellenőrrel és az egyes szakágak 
vezetőivel a parókiakerti filagória 
alatt. 

Augusztusban az egyik al-
kalommal hatalmas felhőszakadás 
volt kiadós jéggel. Bokáig öm-
lött a víz a lábunk alatt. Ez volt a 
„felezőbuli” éppen a kivitelezés 
közepén. 

Aztán ugyancsak ebben 
az időszakban szintén fergeteges 
zivatar volt és a villámlás követ-
keztében magától szólalt meg az 
évek óta hallgató, működésképte-
len nagyharang. Többen egymástól 
függetlenül is azt gondoltuk, hogy 
valakiért biztosan szólt a harang, 
mert az soha nem szól hiába. Azok-
ban a napokban ment el közülünk 
Koncz János bácsi, a gyülekezet tisz-
teletbeli presbitere, közösségünknek 
halálig hűséges tagja 97 évesen. A 
néhány perces tompa zúgás után a 
„nehéz hangszer” ismét elnémult, 
csak a 3 évvel később sikerült szóra 
bírni a külső kivitelezés során.  

Október végén hálát adtunk 
a megújult templomkülsőért. 

Aztán megérkezett a máso-
dik áldás. Volt rá korábban ígéret, 
csak nem adhattam tovább annak 
idején, de ezek az igék adtak re-
ménységet: „Kérjetek és adatik 
nektek...”(Mt 7,7) „Minden lehet-
séges annak, aki hisz.”(Mk 9, 23) 

2016 decemberében meg-
kaptuk a támogatást a folytatáshoz. 
Egy igen hosszú előkészítési folya-
mat következett, mivel a támogatás 
nem közvetlenül hozzánk, hanem 
az egyházkerületen keresztül ér-
kezett. Isten malmai az egyházban 
egy kicsit még lassabban őrölnek, 
mint a világban, ezért csak 2018 
őszén kezdődhetett el a felújítás 2. 
üteme. Ismét tél volt, amit lehetett, 
azt a hideg beálltáig elvégeztük, 
megépült a templomkerti szociális 
létesítmény, elkészült a csapadék-
víz-elvezető, és tavaszra maradtak 
a templombelső munkálatai. 

Falkutatás kezdődött. Csak 
remélni mertük, hogy a középkori 
falon a rétegek alatt falképeket is 
találunk, de őseink alapos munkát 
végeztek. Tégláig leverték a va-
kolatot, valószínűleg már akkor 
is a falnedvesség miatt. Így csak 
néhány érték maradt meg, azo-
kat megóvtuk, a Só és Világosság 
című prédikációmban beszélek ró-
luk (az ünnepi kiadvány legvégén). 
A belső régészeti- és falkutatás, 
valamint a felújítás során többször 
hetekre, sőt legutóbb hónapokra 
is elhagytuk a templomot és kül-
ső helyszíneken tartottuk isten-
tiszteleteinket. Ezzel kapcsolatos 
köszönetmondásunkat a megfelelő 
helyen és időben megtettük. Volt, 
aki a katolikus templomban érezte 
kényelmetlenül magát, ismét má-
sok a színházban érezték ugyanezt, 
de hát nem lehet mindenkinek a 
kedvére tenni. Azért megpróbál-
tuk, tudva azt, hogy a gyülekezet 
lelkileg érzékeny emberek kö-
zössége. Remélem e kellemetlen-
séget elfeledteti, vagy legalább 

felülírja, hogy szépen megújult 
templomba költözhettünk vissza. 
Én a katolikus templomban és a 
színházban is kitűnően éreztem 
magam, mert minden hely meg-
szentelődik az ige, az ima és az 
ének által. 

Presbitériumunk a püspök 
úrral történt egyeztetés után ok-
tóber 6-ra tűzte ki a templomunk 
hálaadó ünnepségét. Nagyon ké-
szültünk erre a napra, és ma, ami-
kor visszagondolok rá, akkor úgy 
érzem, hogy megérte. Több mint 
hatszázan voltunk együtt. A temp-
lomtér megtelt az öröm és a hála 
jóillatával. Kétórás ünnepség volt, 
megtöltve gazdag lelki tartalom-
mal. Az egyik hittanosom a követ-
kező héten azt mondta, hogy ő na-
gyon unta, de mégis, minden apró 
részletre visszaemlékezett. Bárcsak 
mi felnőttek is, így tudnánk ott len-
ni teljes figyelemmel és odaadással 
az életünk olykor unalmasnak tűnő 
részleteiben... 

Visszatérve az ünnepségre, 
püspök úr felemelő prédikációja 
után a Zenebarátok Kórusa csodás 
dallamaival még tovább lebegtetett 
minket az ég és föld között. Majd 
Kondor Kamilla olyan átéléssel 
szavalta el Losonczi Léna erre az 
alkalomra íródott gyönyörű versét, 
mintha az egyenesen az ő tiszta, 
gyermeki lelkében született volna. 
Köszöntések és ünnepi beszédek 
hangzottak el, amelyekből egyér-
telműen úgy látszott, hogy szinte 
mindenki osztozik a gyülekezet 
örömében. Az ünnepi alkalmat kö-
vetően a Móra Ferenc Szakiskola 
épületében – ahogy egy testvérünk 
fogalmazott – fejedelmi ellátásban 
volt részünk. Ott talán még érvé-
nyesebb volt a történet, amit az is-
tentiszteleten mondtam el. Pedig én 
lelki üzenetnek szántam. A tízéves 
forma lónyai hittanos gyermek a kö-
vetkező tanítási órán a saját szavaival 
próbálja visszaadni Jézusnak az el-
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veszett bárányról szóló példázatát 
(Lk 15, 1-7) és azt mondja: „mikor 
a pásztor megtalálja az elveszett 
báránykát, akkor kiszabadítja a 
tövisek közül, vállára veszi és 
hazaviszi. Otthon pedig egybehívja 
barátait és szomszédait és azt kér-
dezi tőlük: na, mit isztok?”

Igen, mi ott a templomban 
ittuk az ige italát, hagytuk hatni 
a lélek új borát, hogy lelkünkben 
megújulva a testünket is tápláljuk. 
Szép nap volt október 6-a még ak-
kor is, ha nem tévesztettük szem 
elől, hogy a vértanúk emléknapja 
is. Ebben pedig a Kórus segített, 
amikor elénekelték Gárdonyi Zol-
tán: Tartsd meg hazánkat Isten c. 
kánonját. 

Hosszan nyugodott le ez a 
szép és emlékezetes vasárnapi nap, 
talán meg is állt egy kis időre az 
égen és mélán elidőzött a Kossuth 
tér felett... aztán átadta fényét ref-
lektoroknak, amelyek azóta is min-
den éjjel megmutatják a fény házát 
a mátészalkai éjszakának.

Legvégül szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, aki a 
jeles alkalom megszervezéséhez 
áldozatos munkájával hozzájárult. 
A teljesség igénye nélkül, de arra 
mégis törekedve sok-sok szakmá-
nak mondok köszönetet, amikor 
képviselőik nevét e helyen megem-
lítem. Sokat tanultam tőlük. 
A technikai, pénzügyi, jogi dolgo-
kat segítő: 
 Dr. Kovács Krisztina és 
Dr. Berecz Orsolya közbeszerzési 
szakjogászoknak,

az Egyházkerület Elnöksé-
gének, 

Szabó János fejlesztési ta-
nácsosnak, 

Kiss Istvánné gyülekezeti 
gazdasági vezetőnek, 

Dr. Gaál Gedeon főgond-
noknak, gondnokoknak: 
Balogh Ferencnek és Csiz-
madia Józsefnek, valamint 

a segítőkész presbiterek-
nek, 
Tóth Zoltán tiszteletbeli fő-

gondnoknak, 
Irodai munkatársaknak, 
Dr. Hanusi Péter 

polgármesternek,
Torma Tamás alpolgármes-

ternek,
Pankotai László műszaki 

irodavezetőnek,
Podolyák József E.on terü-

leti képviselőnek.  
 A templomkutatásban, helyreállí-
tásban tevékenyen részt vett:

Dr. Németh Péter címzetes 
múzeumigazgatónak, 

Nagy Tibor műemléki szak-
ügyintézőnek, 

Dr. Juan Cabello Alberto 
régésznek, 

Mentényi Klára régésznek, 
Jakab Attila régésznek és 

munkatársainak, 
Pintér Attila falkutató resta-

urátornak, 
Károlyi Györgyi farestaurá-

tornak, 
Kovács István kőrestaurá-

tornak, 
A tervezésben, kivitelezésben tevé-
kenyen részt vett: 

Végh József és Cserpák 
Zoltán ügyvezető igazgatóknak, 

az Art-Vital Kft. munkatár-
sainak, 

Dankó András műszaki el-
lenőrnek, 

Varga Ervin és fia mérnö-
köknek, valamint cégük minden 
dolgozójának,

Szabó Lászlónak és fiá-
nak az Úrasztala felújításáért és a 
templomi famunkákért, 

Tóth Bertalannak a temp-
lomkerti félautomata locsolórend-
szer kiépítéséért, 

Tariska Zoltánnak a vízfor-
rásért. 

Végül, de egyáltalán nem 
utolsósorban Kedves Feleségem-

nek a mérhetetlenül sok szakmai és 
emberi támogatásért! 

A 90. Zsoltár szavaival kérek ál-
dást az újság minden olvasójának 
az életére: 

„Legyen velünk Istenünknek, az 
Úrnak jóindulata! Kezeink mun-
káját tedd maradandóvá, kezeink 
munkáját tedd maradandóvá!”(17. 
vers) 

Mátészalka, 
2019. reformáció havában

Becsei Miklós lelkipásztor
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2016 NYARÁN KEZDŐDÖTT EL 
TEMPLOMUNK KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA.

Czine Árpádnak egy néhány kiváló fotója tanúskodik arról,  
hogy milyen volt Isten háza a felújítás előtt:

„Így szól a Seregeknek Ura, 
mondván: Ezt mondja e nép: 
Nem jött még el az idő, az 
Úr háza építésének ideje!” 

Hag 1, 2
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JÓTÉKONYSÁGI KONCERTEK A TEMPLOMÉRT
Alighogy elkezdődött a templomkülső felújítása, 2016. 
július 22-én a Bereczky Band jótékonysági koncert-
jére került sor a parókiaudvaron. A koncert bevételét a 
templomkülső folyamatban lévő felújítására fordítottuk. 
Ezúton is köszönjük az együttes feledhetetlen koncertjét 
és a romantikus estét a parókiaudvar árnyas lombjai alatt.

„Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és 
vigadjunk ezen!” Zsolt 118, 24

Egy évvel később, 2017. május 21-én szintén szabadté-
ri jótékonysági koncertet szerveztünk a parókiakertben a 
Talán Teátrum művészeinek fellépésével. A koncert előtt 
és után jótékonysági vásárt is rendeztünk, amelyen saját 

készítésű édes-sós süteményeket, kézműves termékeket 
továbbá gyümölcsöt és üdítőt árusítottunk. A koncert és 
vásár bevételét a templombelső felújítására fordítottuk.  

Köszönjük a fellépők színvonalas műsorát, és mindazok 
szolgálatát, akik a programok szervezésben részt vettek, 
illetve belépő- és támogatójegyek vásárlásával hozzájá-
rultak a rendezvények sikeréhez. 

Készülődés a Talán Teátrum koncertjére

A háttérben a felállványozott templom

A filagória alól vidám és  nosztalgikus dallamok csendülnek fel

A házigazda Becseiné Kató Anikó lelkésznő 
köszönti a megjelenteket

A Talán Teátrum énekesei a színpadon

Jótékonysági vásár
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ÜZENET A MAGASBÓL

2016. augusztus 9-én, délután 16.53-kor a Kossuth téri 
református templom csúcsáról, 33 méter magasságból a 
toronygomb megérkezett a földre. A belsejébe őseink ál-
tal elrejtett időkapszula négy különböző kor egyházi em-
lékiratait őrzi, közel másfél századot ölelve át. 
 A Becsei Miklós lelkipásztor, Kujbus Mihály bá-
dogosmester, és Dr. Cservenyák László muzeológus-et-
nográfus jelenlétében kinyitott időkapszula épen őrizte 
meg az utókornak négy lelkipásztor emlékiratát. 

Legyen áldás az ősi iratok olvasóin!

2016. augusztus 25-én szabadtéri ünnepi istentisztelet ke-
retében került sor az új toronygomb megáldására. Ekkor 
helyeztük el az időkapszulában az utánunk jövő nemze-
déknek szánt üzenetünket.  A város nevében emlékiratot 
helyezett el dr. Hanusi Péter polgármester, a Kálvin János 
Református Általános Iskola nevében Baktiné Illés Éva 
igazgatónő, és a gyülekezet nevében Tóth Zoltán főgond-
nok.  Az új toronygomb helyére kerülésének megható pil-
lanatait a himnusz éneklése, és a harangok zúgása kísérte.   

„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan 
az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül...” Fil 3, 20

Az ünnepi istentisztelet a Kossuth téren

Koncz János bácsi, aki azóta már elment a minden élők útján. 
97 éves volt és haláláig a gyülekezet hűséges tagja

Tóth Zoltán főgondnok elhelyezi az időkapszulában az emlékiratokat

Szállj, szállj magasba, szíveink reménye, vezess el minket 
Jézusunk elébe...

Magasba tekintők
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A HÁZASSÁGOK A MENNYBEN KÖTTETNEK...

2016. szeptember 10-én a felállványozott torony-
ban kérték házasságukra Isten áldását Móré Anikó 
őri, és Gergely Róbert mátészalkai lakosok. Az eskü 
szövegét a toronygomb mellett mondták el 33 mé-
ter magasságban. Hűségfogadalmuk videófelvételét 
ugyanezen a délutánon a templomi istentiszteleten 
nézhették meg a házasságkötési szertartás résztve-
vői. 

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az ember-
nek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” 

I. Móz 2, 18

IN MEMORIAM WORLD TRADE CENTER…

 2016. szeptember 11-én volt pontosan 15 éve 
annak, hogy a New Yorki Világkereskedelmi Központ 
ikertornyai leomlottak, és maguk alá temettek több 
ezer ártatlan életet. Ezen a napon kegyelettel emlé-
keztünk a terrorcselekmények áldozataira, és az áldo-
zatok családtagjai számára Isten vigasztalását kértük. 
Ebből az alkalomból templomtornyunk állványzatá-
nak legmagasabb pontjára a gyülekezet lelkipászto-
ra kitűzte a magyar zászlót, emlékezve a fájdalmas 
tragédiára, és kifejezve az együtt érző szívek imád-
kozó kérését, hogy az erőszakot, hatalomvágyat és 
pénzimádatot mindig győzze le Jézus Krisztusnak a 
minden értelmet meghaladó szeretete. Ezt kértük, ezt 
kívántuk, béke- és biztonságérzet utáni vágyunkat ad-
tuk hírül a világnak a nemzeti zászlóval a szomorú 
esemény 15. évfordulóján. 
 A mindenséget teremtő, arról gondot viselő, 
és Jézusban testet öltött Isten oltalmára bíztuk magyar 
nemzetünket, a Kárpát-medencét, Európát és az egész 
teremtett világot! Mert Isten a mi oltalmunk és erős-
ségünk!  
 Az izgalmas eseményt a gyülekezet a Him-
nusz éneklésével és a harangok zúgása közben nézte 
végig a Mécsestartó fiú szobrától.   

„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! 
– mondja Istenetek.” Ézs 40, 1
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KERESZTELÉS A TORONYBAN
2016. szeptember 13-án kereszteltük meg a torony áll-
ványzatának csúcsán, a toronygomb mellett Hegyi Ádám 
István nyíradonyi testvérünket, a templomfelújítás egyik 
bádogos szakmunkását, aki saját elhatározásából vállalta, 
hogy hitét azon a helyen erősíti meg kereszteléssel és fel-
nőtt konfirmációval, ahol másfél hónapon keresztül nagy 
lelkesedéssel dolgozott. 

„Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott 
minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, 

tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva 

őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam 
nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig.” Mt 28, 18-20

A TEMPLOMBELSŐ FELÚJÍTÁSA KÉPEKBEN:

Falkutatásra készülve 2018 tavaszán

Belső felújítás előtt 2018 szeptemberében a tanévnyitón

A Dalos Magyar Hitvallók szentesti szolgálata a belső felújítás 
előtti templomban 2018 karácsonyán

Az orgonaszekrény bontása 2019 telén

Csigalépcső feltárás után

Szakmai felügyelet
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A középkori kripta visszatemetés utánRománkori ablaknyílás a feltárás 
után

Árpád-kori sír feltárása a toronyalj-
ban 2019 tavaszán

Az állványzat bontása a belső felújítás befejezésekorBelső munkák, felület előkészítés 2019 tavaszán

A gótikus csillagboltozat helyreállítása a toronyaljban Szerkezetkész állapotban

Belső burkolás a befejezéshez közeli 
állapotban

Készül az új belső burkolat 2019 
tavaszán

A helyreállított boltozat
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A részben helyreállított csigalépcső és az információs tábla a toronyaljbanA reneszánsz sírkő

Mobilizálható presbiteri padcsoportA restaurált szószék és felújított Úrasztala

Készül a nyugati karzat új padozata 2019 nyaránSzabó László és fia az Úrasztala felújítása közben 2019 nyarán
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EMLÉKIRATOK A SZÓSZÉK-KORONÁBAN

A szószék-korona leszerelése során palackpostába rejtett üzeneteket találtunk, amelyek bontására a 2018. április 19-i 
presbiteri gyűlés keretében került sor, de az üzenetek tartalmát később a gyülekezet is megismerhette a templomi hirdetések 
oldalain. A megtalált emlékiratokhoz egy új üzenet is került és az „újratöltött” palackposta visszakerült a helyére. 
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A TORONYGOMB EMLÉKIRATAI
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AZ ÚJ EMLÉKIRAT 
Az Úrnak 2016. évében egy jelentős pályázati támogatás révén lehetővé vált templomunk teljes külső felújítása. 
Bár a gyülekezet tagjainak jó szándéka és áldozatkészsége mindig megvolt, de anyagi eszközök hiányában nem 
foghattunk hozzá a legalább 15-20 éve esedékes felújításhoz. A gyülekezet az elmúlt tíz évben 10 millió Forintnál 
is többet gyűjtött össze céladakozásból, ami igen dicséretesnek mondható, ez azonban legfeljebb egy pályázati 
önerőhöz lett volna elégséges. 2004 óta vagyunk tagállama az Európai Uniónak, és ez azt jelenti, hogy megnyílt 
ugyan a lehetőség uniós források igénybevételére, de 500 éves műemlék templomunk, mint épített örökség és 
turisztikai látványosság a pályázók köréből rendszeresen kimaradt, mert csak az 5000 lélek alatti települések 
kaphattak támogatást. 

A méltó tisztelet úgy kívánja, hogy megemlítsük Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének 
nevét, akinek nagylelkűsége folytán gyülekezetünk 80 millió Ft-os, vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A minisztériummal kötött Támogatási Szerződést 2015. december 23-án Tóth Zoltán főgondnok és Becsei 
Miklós lelkész írták alá.  A Presbitérium a támogatási összeg felhasználását illetően a templomkülső felújítását 
határozta el. A felújítási munkákat, amelyek ezekben a hetekben is folynak, 2016. július 1-jén tudtuk elkezdeni. 
Megtörténik a torony és a hajó lemezborításának cseréje, a tetőszerkezet részleges javításával, a megmaradó és 
újonnan beépítendő fa részek faanyagvédő kezelésével. Az új héjazat Prefa típusú alumínium lemezből készül. 
A torony fedését, és az új toronygomb készítését Kujbus Mihály nyíradonyi bádogosmester végzi, akinek a 
nevéhez Mátészalkán több jelentős munka is köthető. Ő készítette a Kincses-ház és az Égigérő Közösségi Ház 
(Kertvárosi Gyülekezet épületei) fedését, valamint az új görög- és római katolikus templomok lemezborítása is 
az ő munkája. A munkálatok fő kivitelezője a közbeszerzési eljárás nyertese, a Nyíregyházi Art-Vital Tervező, 
Építő és Kereskedelmi Kft. Ügyvezető igazgatója a mátészalkai származású Végh József építész, vezető tervező, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara jelenlegi elnöke, aki a munkálatoknál, mint felelős műszaki 
vezető tevékenykedik, és a korábbi évek pályázati előkészítő tevékenységében is jelentős részt vállalt.  Az Art-
Vital ügyvezetője még Cserpák Zoltán építészmérnök, a kivitelező részéről a jelen munkálatok alapjaként szolgáló 
szerződési dokumentum aláírója. A fent nevezett cég alvállalkozója a Le-Baron 2200 Bt. amelynek alkalmazottai 
hangyaszorgalommal végzik napról-napra a nehéz, és veszélyes munkát. A Le-Baron 2200 Bt. ügyvezetője Varga 
Ervin, építésvezetője Varga Ervin Zsolt. A munkálatok műszaki ellenőrzését Dankó András, okleveles műszaki 
ellenőr végzi. 

A toronygomb levételére folyó év augusztus 9-én került sor. A belsejében időkapszulába, horganyhüvelybe 
rejtve 4 emlékiratot találtunk kifogástalan állapotban. Papp Arthur írása 1880-ból, Kincses Istváné 1926-ból, dr. 
Kincses Endréé 1955-ből és Gaál Miklós esperesé 1969-ből származik. Nagynevű, áldott emlékű lelkipásztor őseink 
hagyományát szeretnénk folytatni, és az 1969-ben kelt emlékirathoz csatlakozva, az eltelt időről, 47 évről számot 
adni. 

Mátészalka, mint nagy múltú település nevében a város jelenlegi polgármestere, dr. Hanusi Péter kérésünkre 
külön emlékiratot helyez el az ősi szalkai templom toronygombjában. 

A gyülekezetről 1969-től az ezredfordulóig: 
Szükségesnek tartjuk megemlíteni a nevét egy sötét testületnek, amelyik 1951-ben született, s meghalt 1989-

ben. Állami Egyházügyi Hivatalnak nevezték. Élt 38 évet. A küldetése volt ellenőrizni és irányítani az egyházak 
tevékenységét. E sötét testület működése alatt íródott dr. Kincses Endre lelkipásztor emlékirata 1955-ben, és Gaál 
Miklós esperes-lelkipásztor emlékirata 1969-ben. A fény és az árnyék váltakozása jellemzi ezt a korszakot. De 
leginkább az árnyék van jelen, mert az árnyék erőszakos, a fény pedig 

szelíd. Az árnyék nagyon fél a fénytől, a fény pedig tudja, hogy természeténél fogva legyőzi majd a 
sötétséget. Ugyanígy félt az istentelen kommunista diktatúra az egyházaktól, és félt a halhatatlan Krisztustól, és 
ezért állandó megfigyelés alatt és félelemben tartotta azt. Erről az időszakról pontos adatokkal nem szolgálhatunk, 
mert sajnálatos és rejtélyes módon elveszett az a presbiteri jegyzőkönyv, amely az 1969 és 1987 közötti gyűlések 
tartalmát rögzíti, és amely az egyház életének fontos mozzanatait hivatott megőrizni. Amit mégis tudunk a 
kortársak és szemtanúk bizonyságtétele alapján, hogy a templom falai közé zárt egyházban ékes, szép rendben 
folyt az egyházi élet, soha nem maradt el istentisztelet, a pásztorok hűséges szolgálattal viselték gondját az 
anyaszentegyháznak, amely átvészelte ezt a nehéz korszakot. Gaál Miklós esperessel együtt szolgált Bartha Béla 
lelkész, aki egy időben az egyházmegye főjegyzői tisztségét is betöltötte, valamint Kovács István lelkész, aki 
1980-ban hunyt el. Építkezés is volt, amelyre állami engedélyt csak úgy kaphatott az akkori gyülekezet, hogy 
lelkipásztora egyházvezetői tisztséget töltött be. Így épül meg 1969-ben az újtelepi kistemplom, és 1983-ban a 
gyülekezet új közösségi háza a Kossuth téren. A templomépítő lelkipásztor, aki 28 évig volt a szatmári református 
egyházmegye esperese, 1989-ben hunyt el. 

1990 decemberében elkészül a templomfűtés 170 ezer Ft-ért. 1991-ben megállapodás születik a Városi 
Önkormányzattal, hogy a lezárt református temetőért cserébe az egyházközség megkapja a Rákóczi u. 6. sz. alatti 
ingatlant, valamint a Nagykárolyi út 1. sz. alatti kétszobás első emeleti ingatlant, (néhány évvel később eladásra 
kerül) és az északi templom telkét. 

1991. november 17-én megérkezik az Alhborn orgonagyártó cégtől Ditzingenből, az új elektromos orgona, 
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írja Mónus Béla lelkipásztor az 1992. május 26-án kelt levelében. A régi játszószekrényt ekkor veszik el az orgonától. 
Ugyanezen év április 5-én a presbitérium a templombelső festéséről dönt. Ekkor még megvan a mennyezet kék 
színű festése, és a díszítőelemek (Biblia?) is megtalálhatók. Május 8-án az egyház Kovács István helyi vállalkozóval 
építési szerződést köt a templombelső festési munkáinak elvégzésére. Május 24-én a két manuálos 31 regiszteres 
orgonát Sepsy Károly orgonaművész szenteli fel. Június 26-án Boleman József árajánlata megérkezik a külső 
tatarozáshoz, amely tartalmazza a körül a lábazat teljes leverését, rabichálózását, cementes habarccsal való 
bepucolását. Külső renoválás a hajó magasságáig történik a tervek szerint.
1992. június 30-án az Országos Műemlékvédelmi Hivatal hatósági engedélye megérkezik a templombelső 
festésére, és 4 ablak cseréjére vonatkozóan. Október 15-i levelében Mónus Béla lelkipásztor írja az egyházkerület 
püspökének, hogy ebben az évben sikerült elvégezni a templom külső és belső renoválását a torony kivételével. 
1992. október 18-i gyűlésen bejelentésre kerül, hogy a templomtatarozás elkészült. November 22-én hálaadó napot 
tartanak, amelyen Mónus Béla lelkipásztor beiktatása is megtörténik. 1993-ban eladásra kerül Zöldfa u. 31-33.sz. 
alatti, kocsordi egyházközséggel közös ingatlan, a régi parókia épülete. 1997. szeptember 28-i gyűlésen felmerül 
a templom külső tatarozása, de a nedves falak miatt évekre halasztják. Helyette Aquapol falszárító készülékek 
vásárlása mellett döntenek. A gyűlésen beszámoló hangzik el arról, hogy a templomtető festése megtörtént, a 
toronygomb állapota rossz. Megtörténik a parókia teraszának javítása, és még kisebb munkák is lettek végezve 
a parókián. 1998. augusztus 16-án a presbitérium az Aquapol technika csodatévő erejét nyugtázza, és úgy dönt, 
hogy szeptemberben elkezdhető a templomfelújítás, amivel Gál Imre vállalkozót bízza meg.
Az 1999. április 4-i jegyzőkönyv hiányzik. Sajnálatos módon ki lett tépve a jegyzőkönyvből. A templomtatarozásra 
1.585.652 Ft-ért lett megkötve a szerződés. Elkezdődik az iskolaügy, s innentől jelentős mértékben leköti a 
presbitérium figyelmét. 
2001. február 4-i gyűlésen döntés születik a templomajtók cseréjéről az Alapítvány terhére. 

A gyülekezet élete napjainkban: 
E sorok írója, Becsei Miklós lelkipásztor 2001. augusztus 15-én Budapestről, a Református Iszákosmentő 

Misszió szolgálatából érkezett családjával együtt Mátészalkára. Az új lelkész hazajött a Szatmár-Beregi tájra, mert 
ő barabási származású, a felesége pedig Tiszavasváriban született. A gyülekezetben akkor még Bartha Béla és 
Mónus Béla lelkipásztorok szolgáltak. Mónus Béla 2002-ben, Bartha Béla 2003-ban vonult nyugdíjba. Mindketten 
városunkban maradtak, és bekapcsolódtak a hűséges igehallgató gyülekezet közösségébe. Bartha Béla lelkipásztor 
2012 tavaszán, Mónus Béla lelkipásztor 2012 nyarán hunyt el. 

Becsei Miklós és felesége az első években gyülekezeti hitoktatást végzett, és időnként besegítettek 
a lelkészi szolgálatokba. Az akkor már háromgyermekes édesanya miközben gyermekei nevelésével volt 
elfoglalva, teljes állásban vallástanárként is tevékenykedett és a GYES időszaka alatt középiskolai vallástanári, 
és pasztorálpszichológusi egyetemi diplomát szerzett. Becsei Miklóst a gyülekezet presbitériuma meghívta 
a közben megüresedett egyik lelkészi állásra, és a másik lelkészi státuszra Nagy György penyigei lelkipásztor 
kapott meghívást 2003-ban. Becsei Miklóst elnök-lelkésszé választották, és a két lelkészt 2004-ben ünnepélyesen 
beiktatták. Négy szolgálati helyen, a Kossuth téren, az északi lakótelepen, az Újtelepen, és a ráczkerti Idősek 
Kertjében (szociális otthon), vetésforgószerűen folytak az igehirdetési szolgálatok.

A mátészalkai református egyház 2007-ben egy jelentős szervezeti átalakuláson ment keresztül. Erre 
az időszakra már 3 temploma volt a gyülekezetnek, amíg ugyanis néhai Gaál Miklós esperes 1969-ben készült 
emlékiratában arról számol be, hogy hozzákezdtek az újtelepi imaház építéséhez, addig 1994-ben az északi 
lakótelepen megépül az új, harmadik mátészalkai református templom Lengyel István építész tervei alapján. 
Az egyházi érdek 2007-ben úgy kívánta, hogy a szolgálati területekben is gazdagon kiszélesedett gyülekezet 
kettéváljon, és két önálló egyházközségként szolgálja tovább Isten ügyét Mátészalkán. A gyülekezet Presbitériuma 
határozatban mondja ki a szervezeti átalakulást, és testvéri egyetértéssel dönt az új gyülekezetek területi határairól, 
az új gyülekezetek nevéről, és a vagyonmegosztásról. A belvárosi rész területén a Kossuth téri gyülekezet működik, 
lelkésze Becsei Miklós, főgondnoka Tóth Zoltán. A Ráczkert, északi lakótelep és újtelep vonzáskörzetében a 
Kertvárosi gyülekezet munkálkodik, lelkésze Nagy György, főgondnoka dr. Makrai Tibor. Az iskolafenntartói 
feladatkört, és a nyírcsaholyi gyülekezet gondozását a Kossuth téri gyülekezet, illetve annak lelkésze viszi tovább. 
Az átláthatóság, és ennél fogva hatékonyabb gyülekezetépítés eredményeként mindkét gyülekezetben erőteljes 
fejlődés indul meg. Nyírcsaholyban 2004-től heti rendszerességgel van istentisztelet. A kis gyülekezet imaházat 
újít, megrepedt harangját kijavíttatja, és minden év adventjében szeretetvendégséget szervez, amelyre meghívja a 
helyi római és görög vallású felekezet tagjait is. 

A továbbiakban csak a Kossuth téri egyház életéről szólunk, amelyben a lelkészházaspár közös szolgálata 
a kettévált gyülekezet megerősödését hozza. Minden korosztálynak és rétegnek külön alkalma szerveződik, 
amelyeken az érintettek és érdeklődők választ kaphatnak életkérdéseikre. Ilyen alkalmak a Páros Kör, Páratlan 
Kör, Életadó Kör (kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak gyermekeikkel), Templomovi (2-7 év közötti 
kisgyermekeknek a gyermek-istentisztelettel egy időben) Barangoló Vasárnapok, Barkácsoló Szombatok, Családi 
Napok. A tradicionális egyháztagságot egyre inkább felváltja a tudatos egyháztagság. A középkorosztály egyre 
nagyobb számban van jelen az istentiszteleti, és más közösségi alkalmakon. A gyülekezet tagjai, és az egyházon 
kívüliek is egyre többen veszik igénybe az egyéni lelkigondozás szolgálatát, amelynek szakavatott végzője Becseiné 
Kató Anikó lelkésznő.  
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A lelkészcsalád gyermekei közül mára ketten már felnőtt korúak. Miklós (21), a Debreceni Egyetem 
hallgatója programtervező-informatikus szakon. Anikó (18), szintén a Debreceni Egyetemre nyert felvételt 
anglisztika szakra. Viola (17), a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium érettségiző diákja. Mátészalkán még két 
gyermek születik a családba.  Boglárka (14) a Kálvin iskola nyolcadikos tanulója. Balázs (4) óvodás.  

Ami korábbi időkben szinten elképzelhetetlen, az is megtörténik, hogy lelkipásztor és lelkész felesége együtt 
szolgálják Isten ügyét Mátészalkán. Ennek a folyamatnak hazánkban évszázados története van. 1917-ben veszik fel 
az első nőt a református teológiára. Az 1960-as években születnek azok az egyházi döntések, amelyek engedélyezik 
a nők szószéki prédikációját. 1981-ben törvényi rendelettel szüntetik meg a férfiak s nők megkülönböztetését az 
egyházi szolgálatban, és a nők felszentelése, palástos szolgálata is lehetővé válik. 1986-tól pedig önálló lelkészi 
szolgálatra is megválaszthatók. A lelkésznő egyháztörténelmet ír, amikor első női igehirdetőként prédikál a helyi 
római-, és görög katolikus templomokban egyetemes imahetek alkalmával. A lelkészházaspár szolgálatát a határok 
feszegetése, és szükségszerű átlépése jellemzi akkor, amikor a Presbitériumba 5 házaspárt is beválasztanak, vagy 
amikor nem csupán házasulandóknak, hanem szétváló feleknek, megbélyegzetteknek, roma kisebbségnek is 
igét hirdetnek, és szolgálataikat a bátor jézusi kiállás, a gyógyító igazság megfogalmazása jellemzi, miközben a 
magyar anyanyelv őrállóiként, beszédeikben az igényes irodalmi nyelvet igyekeznek megszólaltatni, mellőzve a 
ma emberétől már idegen „kánaáni” nyelvet és kegyes szóhasználatot.   

A lelkipásztorok munkatársi közösségben végzik mindennapi feladataikat. A hitoktatásban főállású 
munkatársként tevékenykedik Losonczi Léna, Bakkné Kecskés Ágnes és Koltai Tamásné. Ebben az évben 
gyülekezetünk területén 49 hittancsoportban 731 református gyermek részesül hitoktatásban óvodástól 
középiskolás korig. Évente átlagosan 45-50 fő a konfirmandusok száma. Évente kétszer, ősszel és tavasszal a felnőtt 
konfirmáció keretében 15-20 fő tesz fogadalmat. Az egyházközség orgonista kántora Katona Gézáné nyugdíjba 
vonulása óta Szalacsi Zsófia Kocsordról. Katona Gézáné a vezetője a két gyülekezetből közösen szerveződött 
Mátészalkai Református Énekkarnak, amely igen gyakran teszi szolgálatával emelkedetté ünnepi alkalmainkat. 

A gyülekezeti önkéntes szolgálat fogalma mára egészen átíródott. Vannak néhányan, akik továbbra is 
önkéntesen, minden anyagi juttatás nélkül szolgálják a közösséget, de az élet minden területén érvényes a Biblia 
iránymutatása, amely szerint méltó a munkás a maga bérére. Ezért kiemelkedő jelentőségű a Magyar Református 
Szeretetszolgálat tevékenysége, amely a Belügyminisztériummal együttműködve létrehozta a református 
közfoglalkoztatást. A Kossuth téri gyülekezetben jelenleg 9 közfoglalkoztatott munkatárs tevékenykedik teljes 
állásban, és az ő segítségükkel oldjuk meg a harangozást, templomtakarítást, kertgondozást, fenntartói járulék 
begyűjtését, és a megnövekedett irodai adminisztrációt. A munkatársak és a presbiterek szorgalmának, valamint 
a lelkipásztorok képzelőerejének köszönhetően a parókiaudvar és kert szolgálati idejükben paradicsommá 
változott. Az udvar végében a kerti tóval, s közepén egy kis szigettel, filagóriával, amelyet Tóth Zoltán főgondnok 
adományozott és épített, fedett kemencével, amelyet Herdon Béla és családja adományozott, és Molnár Gábor 
épített, kerti bútorokkal és fajátékokkal, amelyekre igen jelentős adományt Novák Tibor adott. Egyáltalán nem 
véletlen, hogy ezt a fákkal, bokrokkal gazdagon körülvett szépséget a lelkészek „Isten kertjének” nevezték el. A 
szép környezet még sokáig hívogassa a gyülekezet tagjait közös családi rendezvényekre, és élvezze az utókor 
megbecsülését! A gyülekezet gazdasági vezetője 2015 őszétől Kiss Istvánné. 

Mátészalka nagyszerűségéhez és egyedülállóságához az is hozzátartozik, hogy a reformáció megünneplése 
városi díszünnepség keretében történik immár 28 éve. A szép rendezvény megálmodója és fáradhatatlan szervezője 
Fülöp István, gyülekezetünk tiszteletbeli presbitere, néhai Fülöp Sándor festőművész-tanár fia, aki korábban 
alpolgármesterként, több cikluson keresztül országgyűlési képviselőként, a megyei közgyűlés elnökeként szolgálta 
a köz javát, jelenleg pedig a Mátészalkai Járási Hivatal vezetőjeként tevékenykedik. Fülöp István püspökök, 
esperesek, lelkészek és más jeles személyiségek közreműködésével hozta létre az országhatárokon átívelő 
Reformátusok Szatmárért Kiemelten Közhasznú Egyesületet (2011), amelynek jelenleg is az elnöki tisztét tölti be. 
Tevékenyen működött közre a Kálvin iskola alapításában, és szorgalmazta Kálvin János egész alakos szobrának 
(1999-ben, Magyarországon elsőként!), valamint Károli Gáspár mellszobrának (2009) elkészítését. Mindezek az 
eredmények városunk és gyülekezetünk büszkeségei. 

A Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség – miként az ősök emlékiratából is kiderül – nagy 
múltra tekinthet vissza, hiszen Nőegyesületként már a 20. század elején is működött. Az 1990-es évektől indult 
újra, és először Bartháné Kalydy Éva nagytiszteletű asszony vezette, majd Losonczi Léna, városunk pedagógus-
költője, gyülekezetünk hitoktatója irányította a szolgáló közösség életét. A későbbiekben Becseiné Kató Anikó 
lelkésznő vezetésével folytatódott a nőszövetségi munka. Amikor a lelkésznő az ötödik gyermeke születése idején 
visszavonult a szolgálatból, a nőszövetség vezetésére senki nem vállalkozott. Az asszonyi szolgálat szükségét 
érezve női presbiterek kezdeményezésére alakult meg 2013-ban a Kötődés Kör, hogy áthidalja azt az időszakot, 
amíg a nőszövetségi szolgálat szünetel. Még ugyanebben az évben a Kötődés Kör kezdeményezésére, a gyülekezet 
tagjainak támogatásával a templombelső bordó bársony, szőlőfürtökkel hímzett drapériákkal gazdagodott. 
2013 pünkösdjén hálaadó istentisztelet keretében történt az új terítők felszentelése Bartha Gyulának, a Szatmári 
Református Egyházmegye esperesének szolgálatával. Ebből az alkalomból a Becsei lelkészházaspár egy-egy 
új palástot is kapott a gyülekezettől. 2015-ben a lelkésznő ismét visszatért a nőszövetség élére, ezért Becsei 
Miklós lelkipásztor a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség és a Kötődés Kör szolgálatának egyesítését 
indítványozta a Presbitérium 2015. február 28-án megtartott gyűlésén.  

Gyülekezetünk az utóbbi másfél évtizedben igyekezett megtalálni helyét a városi közéletben is. Ennek 
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köszönhető, hogy együttműködő partnerei vagyunk a pezsgő szellemi és kulturális életet munkáló Mátészalkai 
Művészetbarát Egyesületnek, amelynek elnöke Pénzes Ottó pedagógus, református presbiter (néhai dr. Pénzes 
András presbiter fia); a Buzogány Béla színművész-igazgató által vezetett Talán Teátrum társulatnak, akik néhány 
nappal ezelőtt városi ünnepség keretében mutatták be az István, a király című rockopera musical változatát 
több ezres hallgatóság előtt, itt, és Szatmárnémetiben hatalmas sikerrel. Együttműködő partnerei vagyunk a 
Dr. Cservenyák László muzeológus-etnográfus által igazgatott Szatmári Múzeumnak.  Közösen szervezett 
programokon éljük meg emberi létünk isteni teremtettségből fakadó gazdagságának élményeit. 
Főgondnokok 1969-től: 
Mónus Kálmán: ----1974 (néhai Mónus Béla lelkipásztor nagyapja) 
Lengyel József 1974-1998
Izsoó János 1998-2000
Tóth Zoltán 2000-napjainkig 
A presbitérium tagjai: 
Bakk Flórián, Bakkné Kecskés Ágnes, Bakti Zsolt, Balogh Ferenc, Balogh Lehel, Balogh Róbert, Dr. Bereczki Kálmán, 
Dr. Bereczki Kálmánné, Csizmadia József, Fodor Lászlóné, Dr. Gaál Gedeon, Galgóczy Zsuzsanna, Horváth Ilona, 
Dr. Józsa Ilona, Józsa Csaba, Kokasné Czakó Anikó, Kucsma József, Lengyel Sándor, Lengyel Sándorné, Dr. Máté 
Irén, Molnár János, Molnár Jánosné, Pénzes Ottó, Dr. Puskásné Dr. Filep Erzsébet, Sajtos Lászlóné, Szathmári Lajos, 
Tárkányi József, Tóth Zoltán presbiterek, valamint Budai Károly, Erdős Jenő, Hornyákné Varga Judit, Kovács 
Andrea és Koltai Tamásné pótpresbiterek.
A gyülekezet főgondnoka: Tóth Zoltán (néhai Tóth Jenő, olcsvai lelkész fia, és néhai Telkes György felsőszabolcsi 
esperes veje), aki 2014-ig a szatmári egyházmegye gondnoka is volt.  
A gyülekezet gondnoka: Csizmadia József (Papp Arthur lelkipásztor 1880-ban kelt emlékiratában említett 
Csizmadia János főgondnok dédunokája) 
Segédlelkészek: 
Gyülekezetünk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemtől szakoktatói megbízást kapott, ezért rendszeresen 
fogadunk segédlelkészeket, akik számára egyetemi tanulmányaik hatodik évében a gyakorlat megszerzésének, és 
a sokrétű gyülekezeti szolgálatba való betekintésnek a lehetőségét biztosítjuk. Segédlelkészeink időrendben: Győri 
Márta (2004), Bogya-Kiss Noémi (2011) Szabó Pál (2012), Petrov Anita (2013), Gonda Viktor (2014), Lencsés Noémi 
(2015), Kátai Tímea (2016)
Beosztott lelkészek: 
Mártha Anita (2004-2005), Becseiné Kató Anikó (2005-től napjainkig) Gégényi Béla (2013-2014)
INTÉZMÉNYEINK: 

•	 Kálvin János Református Általános Iskola: Több, mint fél évszázados kényszerszünet után 
Mátészalkán újraindul a református oktatás. A gyülekezet 2000-ben iskolát alapít, és 2001 őszén az első 
évfolyam egyetlen osztályában 18 gyermekkel kezdi meg az első tanévét a Kálvin János Református 
Általános Iskola. Az iskolának Bartha Béla elnök-lelkész és Tóth Zoltán főgondnok által felkért, és 
megbízott igazgatója Baktiné Illés Éva. Az induló első osztály tanítója még az igazgatónő mellett Légrádi 
Gézáné, aki az ópályi általános iskolából jön át az egyházi intézménybe. A kezdeti időszakban az egyházi 
iskola a régi Rákóczi iskolában kap helyet, ahol az állam által adott kártalanítási összegből tulajdoni 
részt, és használati jogot vásárolt az egyház. Az elhanyagolt épület felújítását áldozatos munkájukkal, 
és anyagi támogatásukkal segítették szülők, presbiterek és gyülekezeti tagok. De a legtöbb támogatást 
Egyházkerületünk Elnökségétől kaptuk, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök közbenjárásnak köszönhetően. 
Jelentős fordulat következik be 2010-ben, amikor is egy önkormányzati döntés következtében az egész 
Nagykárolyi úti ingatlan a fenntartó Kossuth téri Egyházközség tulajdonába kerül. Az Ajándékozási 
Szerződést a város részéről Szabó István polgármester, a gyülekezet részéről Tóth Zoltán főgondnok és 
Becsei Miklós lelkész írta alá. Mára az iskola 8 évfolyamos, 16 osztályos intézménnyé nőtte ki magát. Az 
őszi új tanévre 450 gyermek iratkozott be. A pedagógusok létszáma 28 fő. Munkájukat 11 technikai dolgozó 
segíti. Az intézmény gazdasági vezetője: Baumgartner Ildikó. Az iskola állami normatív támogatással, és 
szintén az államtól kapott egyházi kiegészítő támogatással működik, amit a fenntartó egyházközség kap 
meg, és továbbít az intézmény részére. Az iskola működésének 10. évfordulójára elkészíttette zászlóját és 
címerét. A címer elhelyezésre kerül az emlékiratokkal.  

•	 Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat és Szociális Étkeztetés: 2011 tavaszán a gyülekezet számára 
lehetőség nyílik a diakóniai szolgálat intézményes keretek közötti végzésére, s mivel az oktatáshoz hasonlóan 
ez is közfeladat átvállalása az államtól, szintén normatív támogatással, és egyházi kiegészítő támogatással 
történik a finanszírozása. A szolgálatnak 29 gondozója és 227 ellátottja van, vezetője Sőreg Katalin. Mind 
a gondozók, mind pedig az ellátottak körében Becseiné Kató Anikó lelkész-pasztorálpszichológus végez 
mentálhigiénés feladatokat, amely havi rendszerességgel szupervíziós csoportfoglalkozások keretében, 
illetve egyéni lelkigondozás formájában történik. A szolgálat szintén normatív támogatást igénybe véve, 
120 fő számára szociális étkezést is biztosít. Székhelye a Kossuth tér 1. sz. alatti parókiaudvaron, egy 
erre a célra elkülönített irodahelyiségben található. A szociális normatívának köszönhetően a kezdeti 
években (2011-2012) lehetőség nyílt infrastruktúra fejlesztésre, és az irodához a parókiaudvaron térköves, 
7 férőhelyes parkoló lett kialakítva. Idős- beteg gyülekezeti tagjainkról szakszerű segítségnyújtással 
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gondoskodhatunk, és 29 szolgálatot végző munkatársnak pedig munkahelyet és megélhetést biztosít a 
gyülekezet. Az intézményes keretek mellett továbbra is folyik a gyülekezetben önkéntes beteglátogatás, 
diakóniai szolgálat, lelkigondozás, részben a lelkipásztorok, részben pedig missziói lelkületű egyháztagok 
segítségével. 

Ezt az emlékiratot Isten iránti hálaadással helyezzük el a toronygombban, annak szabadtéri ünnepi 
istentiszteleten történő megáldásakor 2016. augusztus 25-én, délután 4 órakor. Isten áldjon meg minket, 
és legyen oltalmazója az utánunk jövő nemzedéknek, hogy békés és boldog életet élhessenek ők is, 
megelégedett szívvel és lélekkel. 

A zsoltáríróval együtt valljuk: „Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.  
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.  
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.  
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.” Zsoltárok 103, 
1-4

És Papp Arthur áldását adjuk tovább:

„Légy megvédve rontó viharoktól / Égi, s földi tűznek lángjaitól 
S midőn Reád buzgón feltekintünk / jelentsd nekünk, hogy ott fenn van kincsünk!”  

  Becsei Miklós   Becseiné Kató Anikó   Kátai Tímea 
                   lelkész                            lelkész    segédlelkész

Tóth Zoltán   Csizmadia József            
főgondnok  gondok    

  Baktiné Illés Éva   Sőreg Katalin
  iskolaigazgató   vezető gondozó

Mátészalka, 2016. augusztus 25. 
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KRIPTAÜZENET
Miután a csontok régészeti és antropológiai 
vizsgálata megtörtént, a kriptában talált szemé-
lyek földi maradványait visszatemettük egy em-
lékirat kíséretében. 

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 

meghal is, él.” Jn 11, 25

A feltárt középkori családi kripta és az elbontott szentély falmaradványai

A kislány gyöngyöspártájának épen meg-
maradt dísze

5-7 éves kislány a családi emlékhelyen.

50-60 év közötti férfi az öltözékből épen 
maradt diszes gombsorral

Kibontakozó titok
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ÚJ ÜZENET A  KRIPTÁBA
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Kovács István kőrestaurátornak sikerült megmenteni a 
sírkövet a további pusztulástól és az a templom keleti 
külső homlokzatából a fedőréteg szakszerű eltávolítását 
követő konzerválás után a toronyaljba került.  
A szakember ezt írja róla: „A sírkő a középkori (kis) 
templomból a templom 1796-os bővítése idején, felte-
hetően már lepusztult állapotban került a templom keleti 
külső falába. Vésett antikva betűs köriratából mára már 
csak a fejrész ”HOC MONVMENTVM CVRA(VIT)”  
latin nyelvű  szövegrészlet, és a körirat jobb alsó sar-
kában egy „D”, valamint egy másik betű töredéke lát-
ható. A köriraton belüli süllyesztett mező három részre 
van osztva, alul és felül olaszkoszorúkban egy-egy cí-
mer, középen egy kiálló, levéldíszekkel ékesített felirati 
mező látható. Egykori, feltehetően latin nyelvű felirata 
a felső sor csekély maradványán kívül teljesen elpusz-
tult.”
Már Papp Arthur lelkipásztor is ebben a megrongáló-
dott állapotában láthatta a címert, mert ezt írja róla: „a 
paizs udvarában, koronából derékig kiemelkedő mezíte-
len férfialak látható, jobb kezében tartott görbe kardjára 
tűzött ember-fővel, bal kezében tartott liliom-szállal, a 
paizs fölötti sisakon lévő koronából hasonló alak emel-
kedik ki” 
(Papp Arthur-Dr. Kincses Endre: A mátészalkai refor-
mátus egyház története 1953-ig)

RENESZÁNSZ SÍRKŐ

A sírkő az egykori szentélyben (úrasztala előtt) megtalált közép-
kori családi kripta fedlapja lehetett, s mivel minden bizonnyal já-
rófelületként is szolgált, a felszíne már abban az időben lekopott. 
Kovács István a címer elméleti rekonstrukcióját is elkészítette, 
ami sokat segíthet abban, hogy valami elképzelésünk legyen a 
viszonylag épen maradt felső rész eredeti állapotáról.

„A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pe-
dig a miénk és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a 
törvénynek minden igéjét.”

5 Móz 29, 28

A külső keleti homlokzatba 
befalazott sírkő

A reneszánsz sírkő feltárás után

A sírkő felmérési rajza

A viszonylag épen maradt címer elméleti rekonstrukciója
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A TEMPLOM KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJULÁSA KÉPEKBEN:

A szépen megújult környezet a déli bejárattalAz új vizesblokk a templom északi oldalán

A szobor a végleges helyén. Az alkotó, 
Bíró Lajos szobrászművész a rögzítés 
utolsó munkálatait végzi el

Károli Gáspár szobra a helyére kerül. 
Köszönet érte Dobay Györgynek!

A templomkertben nyugvók maradványai-
nak visszatemetése 2019 tavaszán

Emlékkő a holtaknakTereprendezés, régi járófelületek bontása 2019 tavaszán
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INFORMÁCIÓS TÁBLÁK:
A templom megújult környezetében információs táblák mesélik el a templom rövid történetét és az egykori temetkezési 
szokásokat a templomban és a templomkertben. 

Történeti alaprajz

Déli táblaÉszaki tábla
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Kedves Testvéreim! Szeretett Gyülekezet! 

Szent kötelessége és boldog 
kiváltsága az igehirdetőnek e szépen 
megújult templom falai között, a régi 
szépségében tündöklő, restaurátor 
által helyreállított szószékről az igén 
keresztül hirdetni Istennek nemzedékről-
nemzedékre felragyogó dicsőségét, ahogy 
az nyilvánvalóvá vált településünk és 
templomunk eddigi történelmében a 
rendelkezésünkre álló régi és új ismeretek 
birtokában, a tévedhetetlenség gőgjét 
elutasítva, a jobbra és többre taníthatóság 
nyitottságával.  

Még a krisztusi, 33 esztendős 
kort sem érte meg az az Árpád-házi 
magyar uralkodó, akit V. István királyként 
(1239-1272) ismerünk. A király 1271-
es szalkai látogatása idején, amelyről 
itt keltezett adománylevele tanúskodik, 
már álhatott a jelenlegi templom elődje, 
amelyből mára a déli oldal nyugati 
szakasza, és a nyugati oldal maradt fenn. 
Ez a templom vélhetően a tatárjárás 
után épült téglaépület. Előtte is lehetett 
fából, vagy téglából épült temploma 
a településnek, amely a hódítóknak 
minden bizonnyal áldozatul esett. Amikor 
Magyar Pál Nyitra megyei várnagy 
1324-ben a Karászikaktól megvette a 
szalkai uradalmat, akkor a vételárba egy 
téglaépület és temető is beleférhetett, 
s ez a tény szintén amellett szól, már 
lehetett temploma az uradalomnak. Más 
feltételezések szerint maga Magyar Pál 
építteti a templomot, amelyet Antiochiai 
Szent Margit tiszteletére emelnek.  

A mai Kossuth tér az egykori 
Belszalka területén található. Tőlünk 
déli irányba, Kocsord felé, de a Kraszna 
folyón innen, Máté falu Szent Mihály 
tiszteletére emelt temploma ebből a 
korból, a 13. századból ismeretes. Máté 
falu lakossága a 14. század közepére 
szinte elfogy, de Szalka jelentősége 
egyre nagyobb. Különösen azután, hogy 
1367-től a Csaholyi család birtoka lesz. 

A Csaholyiak számára azért jelentős 
Szalka település, mert sószállító 
útvonalak metszéspontjában helyezkedik 
el. Az Erdélyben bányászott sót miután 
a Szamoson leúsztatták és Szatmáron, 
valamint Csengerben partra tették, 
Szalkán keresztül szállították Bátorba, 
illetve Kállóba. Lelki füleinkkel még 
szinte hallhatjuk a sószállító lovak 
patakopogását a szalkai utcaköveken.  
(Így Mátészalka nem csak a fény városa, 
hanem a só a városa is!) A Csaholyi 
uradalmi központ a mai Kossuth tér 
környékén épül ki.

A szalkai, már meglévő 
templomba, amelyik akkor egy téglalap 
alapú és keleti irányban szentéllyel 
záródó téglaépület lehetett, a Csaholyiak 
(Sebestyén vagy László?) nyugati 
irányban egy tornyot vágatnak. Ötszintes 
torony készül csigalépcsővel, gótikus 
csillagboltozattal, a karzatot megvilágító 
nyugati ablakokkal, amelyekből ma már 
csak az egyik látszik. I. Csaholyi (Nagy) 
János, az erdélyi vajda lekötelezettje, 
Erdélyországban eltanulja a középkori 
templomépítészetet, és itthon, a csengeri 
templom építésénél, (1332-1350 között) 
meg is valósítja azt. A csengeri templom 
mintájára emelik Csaholyi János utódai a 
szalkai templom tornyát, amelyik 1890-es 
átalakításáig szintén nyolc fiatoronnyal 
emelkedik a magasba. 

A reformációt követően kétszer is 
alakítottak az épületen. Először a Rákóczi-
szabadságharc (1703-1711) után, amikor 
a megnövekedett lakosság miatt az északi 
templomfalat elbontották (ennek alapjai 
a földben megtalálhatók), s a hajót északi 
irányba kiszélesítve karzatot építettek. Ezt 
a karzatot 1796-ban a középkori szentéllyel 
és sekrestyével együtt elbontották. 
Ugyanekkor az eredeti alapterületet az 
északi oldalon bővítették, a déli oldalon a 
hajófal folytatásában pedig keleti irányban 
megkettőzték. Ebben az időben készült a 
portikusz is, amit cinterem néven ismerünk. 
Ekkor nyerte el az épület a mai formáját. 

A több éven át tartó kutatás és 
kivitelezés az alábbiak szerint foglalható 
össze: 

A Kossuth téri gyülekezetnek 
közel másfél évtizedes álma valósult meg, 
amikor kívül-belül, egész környezetével 
együtt megújult Mátészalka legrégebbi 
épülete, a 13. században épült templom. 
Hálás szívvel emlékezünk Balog Zoltán 
miniszter úr 2015 októberi mátészalkai 
látogatására, amikor is ígéretet tett arra, 
hogy minden erejével és tehetségével 
támogatja templomunk felújítását. Az 
ígéret néhány hónap múlva valóra vált, 
mert miniszter úr karácsony nagyhetében 
személyesen tájékoztatott az elnyert 
támogatásról. Ezt az örömöt 2015 
karácsonyának szentestéjén a szószékről 
oszthattuk meg a gyülekezettel. Az elmúlt 
években Magyarország Kormánya két 
nyertes pályázat keretében (EGYH-KCP) 
kettőszázmillió forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosított a műemlék templom 
és környezete rekonstrukciójára. A 
Kossuth téri gyülekezet pedig önerőként, 
példaértékű közadakozással közel 
húszmillió forintot gyűjtött össze, hogy a 
teljes beruházás megvalósulhasson. 

A kivitelezés két ütemben történt.  
2016 kora tavaszán a templomkertben 
régészeti ásatások kezdődtek. 2016 őszére 
megtörtént a teljes külső homlokzat 
felújítása. Az alapos munkavégzés 
során a tégláig levert vakolat alatt 
megmutatkozott a középkori épület. Fény 
derült olyan építéstörténeti információkra, 
amelyek az évek során folyamatosan 
változtatták, bővítették korábbi 
tudásunkat a templommal kapcsolatban. 
A torony és a hajó bádogfedését is 
kicseréltük. A munkálatok alatt a 
toronygombban időkapszulát, és benne 4 
emlékiratot találtunk. A meglévő iratokat 
visszahelyezve, és az értékes gyűjteményt 
egy ötödikkel is kibővítve 2016. 
augusztusában az új toronygomb egy 
szabadtéri hálaadó istentisztelet keretében 

Becsei Miklós: Só és világosság vagytok. 
A Kossuth téri református templom építésének és felújításának története. 

Jézus mondja: „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, 
hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért 

gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok 
az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. 

Mt 5, 13-16
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lett felszentelve, és emelkedett a magasba. 
A következő másfél év a 

második körben elnyert támogatás 
felhasználásának előkészítő munkáival 
telt el. Ez részben a templombelső teljes 
régészeti feltárását, és a középkori belső 
falfelület kutatását, részben pedig a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítását 
jelentette. A kötelező adminisztrációs 
teendők nem voltak látványos dolgok, 
de folyamatos egyeztetés zajlott a 
Minisztérium, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület és Egyházközségünk 
Elnöksége, Presbitériuma között, 
amelynek eredményeként 2018. őszén 
kezdődhetett el a felújítás II. üteme. 

A belső kutatás sok meglepő 
eredményt hozott. A szószék-koronában 
szintén emlékiratokat találtunk 1929-ből 
és 1930-ból, amelyek egy új üzenettel 
kibővítve kerültek vissza a helyükre. 
Az összes, felújítás során megtalált 
és újonnan született emlékirat teljes 
terjedelmében olvasható lesz egy 
ősszel megjelenő ünnepi kiadványban. 
A déli falon a régészek megtaláltak 
több románkori, csúcsíves záródású 
ablaknyílást a templom legrégebbi 
korszakából; a nyugati falon egy szintén 
elfalazott ablaknyílást; a DNY-i sarokban 
egy XIX. századi festés-részletet, 
valamint szintén a déli falon egy 1909-ből 
származó, az orgonaszekrény rejtekében 
világháborúkat is túlélő belső falfestés 
töredéket, egy gyönyörűséges korinthoszi 
oszlopfőt. Ezek az eredmények mind 
restaurálásra és bemutatásra kerültek a 
kivitelezés során. 

Minden előkészítő részmunka 
során el kellett hagynunk a templomot. 
Néhány alkalommal voltunk a Kossuth 
téri római katolikus templomban, és 
két részletben, hosszú hónapokon át 
a Szentpétery Zsigmond Kulturális 
Központ és Színház színháztermében, 
illetve a Szalkai László Teremben 
tartottuk az istentiszteletet. Mindezekért 
köszönetünket fejezzük ki a római 
katolikus gyülekezet vezetőjének, 
Heidelsperger István esperes úrnak és 
Buzogány Béla színművész-igazgató 
úrnak. De leginkább a gyülekezetnek 
tartozunk köszönettel a végtelen nagy 
türelemért és a sok-sok elmondott 
imádságért. 

Az újabb munkálatok 2018 
őszén a templomkertben kezdődtek, ahol 
elkészült a 21. századi igényeknek is 

minden tekintetben megfelelő szociális 
létesítmény. A kültéri munkák során teljes 
hosszában megújult és némileg átalakult 
a régi kerítés, elkészült a csapadékvíz-
elvezető rendszer, valamint a templom 
körüli sétány, térmegvilágítással. 
A következő hetekben az épület-
megvilágító reflektorok is elhelyezésre 
kerülnek, amelyek üzemeltetését a város 
vállalta magára. A templomkertben 
emlékkövet helyeztünk el a középkorban 
eltemetettek emlékére, és pihenőpadok, 
információs táblák kerültek elhelyezésre 
a szépen parkosított környezetben. 
Ez év februárjában a templombelső 
felállványozása is elkezdődött. 
Ablakmagasságig eltávolították a régi 
átnedvesedett rétegeket és szellőző 
vakolat került a helyére. A teljes falfelület 
a mennyezettel együtt, egy alapos 
előkészítő- és javítómunka után új festést 
kapott. A középkori nyugati és déli 
falfelület korhű, kanálhátas technikával 
került kialakításra, míg a templom 18. 
században bővített része a mai korszerű 
eljárással készült. Ezért a két falfelület 
között (színében is) szemmel látható 
különbség van, de így egyértelműen 
látszik a mai templombelsőben az egykori, 
középkori épületrészlet. Ugyanezt az elvet 
követi az újonnan elkészült belső burkolat 
is, amelyen színárnyalatában eltérő tégla 
jelöli az egykor elbontott középkori falak 
nyomvonalát. A kivitelezésnek ez a módja 
örökségvédelmi előírásokat követett, és 
kiválóan támogatja a múlt értékeinek 
őrzését és bemutatását. 

Az ásatások során az Úrasztala 
előtt, az egykori szentély közepén 
egy XVI. századi kriptát is találtunk, 
amelybe máig ismeretlen család (talán a 
Melith család) tagjai vannak eltemetve. 
A csontok antropológiai vizsgálat után 
visszahelyezésre kerültek, és a kripta 
körvonalát egy eltérő színű téglasor jelzi 
az utókornak. A kriptába, a visszahelyezett 
csontok mellé emlékirat is került. A kripta 
egykori fedlapja, amely legutóbb a külső 
keleti homlokzatban volt elhelyezve, 
konzerválás után a toronyaljban került 
bemutatásra, ahol szintén a kutatások 
során megtalált csigalépcső helyreállított 
bejáratát is láthatjuk az újjáépített gótikus 
csillagboltozattal együtt. 

Még a templombelsőnél is 
régebbi sírt találtak a szakemberek 
szintén a toronyaljban, amely talán 
a templom építőjének, vagy jelentős 

adományozójának személyét, Csaholyi 
János fia Sebestyént, vagy annak 
unokatestvérét, Lászlót rejti magába. A 
sírt a koratavaszi (2019) ásatások során 
találták meg a régészek.  Ennél a leletnél a 
vételezett csontmintából az antropológiai 
vizsgálat mellett C14-es kormeghatározás 
is készül a Debreceni Atommagkutató 
Intézetben. Ennek az eredményét még 
izgatottan várjuk, mert ez a templom 
építéstörténetéhez új adattal szolgálhat, 
vagy megerősítheti eddigi ismereteinket. 

Megújult a templom teljes 
elektromos hálózata is. Korszerűbb 
lett a világítás és kiépítésre került a 
multimédiás eszközök helye. A restaurált 
szószék és papi szék (Mózes-szék), a 
szószék-korona, és a felújított Úrasztala is 
átkerült korábbi helyére, az északi oldalra, 
így végre mindkét bejárattal szemben 
helyezkednek el. Az Úrasztala gyönyörű 
intarziás mű, amelyet gondos asszonyaink 
terítőinek takarásában alig láthatunk 
majd, ezért az istentisztelet végén ma még 
érdemes közelről megszemlélni. 

A Dukász Endre által 1896-ban 
épített, Gersteneegst József által 1932-
ben megújított műemlék orgona szintén 
e pályázat keretében, az orgonaszekrény 
restaurálásával együtt teljesen új belsőt 
kap, és koncertek tartására is alkalmas 
hangszerként remélhetőleg az év végére 
visszakerül a keleti karzatra, szintén az 
eredeti helyére. 

A meglévő falak nyomvonalán, 
azok teljes hosszában, kívül és belül kavics-
ágy fut körbe, segítve a falnedvesség 
kipárolgását. Úgy gondoljuk, hogy a 
felsorolt részletek mára egységes képpé 
álltak össze és az eredmény nagyon szép 
lett. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindazok segítségét, akik a többéves 
munkálatokat bármilyen módon 
támogatták. 

Mátészalka évezredes 
történelmének egyetlen tanúja, az 
örökkévalóságra hangoló lelki hajlék 
ezután is tárt kapukkal várja mindazokat, 
akik testvéri közösségbe, Isten jelenlétébe, 
szent megújulásra vágynak. 
SOLI DEO GLORIA! Egyedül Istené a 
Dicsőség! 

Ámen.

(Elhangzott Mátészalkán, a Kossuth téri 
református templomban 2019. augusztus 
4-én.) 
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lángjaitól. S midőn reád hittel feltekintünk, jelentsd 
nékünk, hogy ott fenn van kincsünk
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