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ESEMÉNYEK:
 Az Egyházkerületünk püspöke, Dr. Fekete Károly által elindított, „Hirdesd az Igét”
programhoz gyülekezetünk úgy csatlakozott, hogy szerettük volna minél több
testvérünkkel megkedveltetni Isten Igéjének olvasását. Ehhez nyújtottunk segítséget
azzal, hogy 2016-ban az aktuális hét bibliaolvasó vezérfonalát a kiadott hirdetésekkel
együtt testvéreink rendelkezésére bocsátottuk.
 Egyetemes imahetünket január 25-30-ig tartottuk a megszokott módon.
 Január 27-én, osztozva az iskola és a család fájdalmában, Ópályiban utolsó földi útjára
kísértük Szalacsi Rékát, a Kálvin iskola 5. osztályos tanulóját, aki súlyos betegségben,
sok szenvedés után, 11 évesen hunyt el.
 Január utolsó vasárnapján a Leprások Világnapján a Református Lepramisszió
szolgálatát támogattuk.
 Február 10-12-ig tartottuk böjti evangélizációs alkalmainkat Százvai László kisvárdai,
Szikszai Erzsébet egyházmegyei missziói, és Szerencsi Erika kokadi vendéglelkészek
szolgálatával.

 Március 4-én az újtelepi Égigérő Közösségi Házban került megrendezésre az
ökumenikus világi-imanapi alkalom, amelyen gyülekezetünk tagjai is részt vettek.
 Március 6-án ott voltunk az egyházmegye által szervezett fehérgyarmati presbiteri
konferencián.
 Március 13-án tavaszi felnőtt konfirmandusaink tettek fogadalmat az ünnepi
istentiszteleten.
 Március 20-án, virágvasárnap került sor nyolcadikos konfirmandusaink
fogadalomtételére.
 Március utolsó hetében ért véget az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk
társadalmi gondozóinak 100 órás, belső képzése, akik így az új törvényi szabályozás
szerint házi gondozóink hivatalos helyettesítői lehetnek.
 Április első vasárnapján adtunk hálát a gyülekezetünk által alapított és fenntartott
Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat és Szociális Étkeztetés 5 éves tevékenységéért.
Ebből az alkalomból Kónya József nyugalmazott zsarolyáni lelkipásztor szolgált
közöttünk.
 Április közepén a templomkertben a felújítási munkálatokat előkészítő régészeti
ásatások kezdődtek, amelynek során a templom északi oldalán egy jelenleg még
ismeretlen korú templom, vagy egyéb szakrális épület alapjaira bukkantak a régészek. A
belső feltárások során remélhetően biztosabb eredményre juthatnak a szakemberek.
 Április 17-én jótékonysági koncertet adott templomunkban St.Martin világhírű
előadóművész.
 Május első vasárnapján az ünnepi műsorral az édesanyákat köszöntöttük.
 Május 9-én a nőszövetség által szervezett szalonnasütés volt a parókiaudvaron.
 Pünkösdhétfői istentiszteletünkön vendég-igehirdetőnk volt az 1944-ben itt szolgáló
Kézy György lelkipásztor unokája, Fodor István diósdi lelkész.
 Május 20-án a konfirmandusok szalonnasütéssel egybekötött kerti partiját tartottuk
a parókiaudvaron. A vendéglátást a Nőszövetség biztosította.
 Május 22-én, a Magyar Református Egység Napján debreceni gyülekezeti kirándulást
szerveztünk, amelynek során 30 fővel részt vettünk a Debrecen-Nagytemplomi
istentiszteleten, majd megtekintettük a templomi kilátót, és egy közös ebéd
elfogyasztásával zártuk a napot.
 Május 29-én került sor Lencsés Noémi segédlelkész vizsga-istentiszteletére. Ebből az
alkalomból vendégünk volt Horsay Ede, a Debreceni Református Hittudományi
egyetem lelkésze.
 Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 5 perces harangzúgással emlékezünk a
nemzetünket tragikusan érintő, fájdalmas trianoni eseményre.
 Június 5-én azért adtunk hálát, hogy a nyírcsaholyi gyülekezet 85 éve mátészalkai
fíliaként, vagyis gyülekezetünk lány-egyházközségeként működik. Ebből az
alkalomból vendégeink voltak a nyírcsaholyi gyülekezet presbiterei. Az istentisztelet
után gyülekezetünk presbitereit házastársaikkal, valamint a vendégeket egy közös
ebédre hívtuk a parókiaudvarra.
 Június 19-én gyülekezetünk hitoktatóit köszöntöttük, megköszönve egész éves
hűséges munkájukat.
 Június 24-én került megrendezésre a Tiszántúli Református Egyházkerületi
Nőszövetség 23. egyházkerületi konferenciája Debrecenben. A konferencián
nőszövetségünk 6 taggal volt jelen.
 Július 1-jén elkezdődött a templomfelújítás.
 Július 2-án nyári családi napot tartottunk, melyen a szokásos program keretében
különleges népi hagyományőrző kézműves foglalkozás, népi hangszerbemutató,
énektanulás, majd bográcsban főzött közös ebéd, szabadtéri játékok, néptánc-ház és
horgász-verseny várta az érdeklődőket.
 A Mátészalkai Református Énekkar az idén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját
és ebből az alkalomból július 3-án ünnepi műsorral szolgáltak gyülekezetünkben.
 Július 10-én, a Semmelweis Nap utáni vasárnapon azok életéért adtunk hálát Istennek,
akik a betegekért végeznek áldozatos, és sokszor nagyon megterhelő szolgálatot.
 Július 22-én a Bereczki Band jótékonysági koncertjére került sor a parókiaudvaron.

 Július közepén a Magyarországi Református Egyház Zsinata országos gyűjtést hirdetett
a vihar- és jégkárosult tiszántúli gyülekezetek a megsegítésére. A gyűjtéshez
gyülekezetünk is csatlakozott.
 Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 2016. augusztus 1jei hatállyal exmisszus-gyakornoki szolgálatra rendeli ki gyülekezetünkbe Kátai Tímea
egyetemi hallgatót.
 Augusztus 1-6-ig tartottuk parádfürdői nyári táborunkat, amelyen 29 fő vett részt.
Sok kirándulást, lélekápoló beszélgetést és csoportfoglalkozást, önfeledt játékokat,
változatos programokat tartalmazó vidám hetet töltöttünk együtt a Mátra hegység festői
szépségű környezetében.
 Augusztus közepén a toronygombban talált emlékiratokból kiállítást rendeztünk a
gyülekezeti teremben, amely még most is megtekinthető.
 Augusztus 25-én szabadtéri ünnepi istentisztelet keretében került sor az új toronygomb
megáldására. Ekkor helyeztük el az időkapszulában az utánunk jövő nemzedéknek
szánt üzenetünket. A város nevében emlékiratot helyezett el dr. Hanusi Péter
polgármester. Az új toronygomb toronyba való feljuttatásának megható pillanatait a
himnusz éneklése, és a harangok zúgása kísérte.
 A nyári hónapokban munkatársaink lefestették a parókia és a templom körüli kerítést
teljes hosszában, állagmegóvás céljából.
 Szeptember 10-én a toronyban mondták el házassági fogadalmukat Móré Anikó őri,
és Gergely Róbert mátészalkai lakosok, akikhez reménység szerint jövő nyárra
gyermekáldás is érkezik! Isten áldja meg közös életüket!
 Szeptember 11-én kegyelettel emlékeztünk a New-Yorki terrorcselekmények
áldozataira. Ebből az alkalomból templomtornyunk állványzatának legmagasabb
pontjára a gyülekezet lelkipásztora kitűzte a magyar zászlót, emlékezve a fájdalmas
tragédiára. A zászló kitűzését a gyülekezet a Himnusz éneklésével, és a harangok
zúgásával nézte végig a Mécsestartó fiú szobrától.
 Szeptember 11-én nyárbúcsúztató szalonnasütést rendeztünk a gyülekezetért dolgozó
munkatársak és családtagjaik számára a parókiaudvaron.
 Szeptember 13-án kereszteltük meg a torony állványzatának 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 felnőtt konfirmációval, ahol másfél hónapon keresztül nagy
lelkesedéssel dolgozott.
 Szeptember 30-án befejeződött a templom külső felújítása. A pénzügyi elszámolás
október hónapban megtörtént.
 Háromnapos gyülekezeti kirándulást szerveztünk Erdélybe október 21-23-ig. A
kirándulás során Kolozsvár és környéke nevezetességeit, a történelmi múlt kiváló
emlékhelyeit tekintettük meg.
 Reformáció emléknapi ünnepségünkre, amely egyben a templom külső felújításáért
való hálaadás is volt, október 29-én került sor. Vendégünk volt Dr. Fekete Károly, a
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, és Dr. Adorján Gusztáv, az
Egyházkerület főgondnoka, valamint Szalay Kont, egyházmegyénk esperese. A
külsőleg felújított templomot a Magyar Kormány nevében Kovács Sándor
országgyűlési képviselő adta át.
 November 6-án egyhetes gyülekezeti gyakorlatra érkezett hozzánk Illés Lívia, a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem III. éves hallgatója.
 November 13-án barangoló vasárnapi programunk keretében 62 fővel a nagykárolyi
Károlyi Kastélyt és Múzeumot, valamint a magyar barokkos díszítésű református
templomot látogattuk meg egy gyülekezeti autóbuszkirándulás során. A református
templom kertjében megkoszorúztuk Károli Gáspár bibliafordító szobrát.
 November közepén elindítottuk a cipősdoboz adománygyűjtő programot, valamint
tartósélelmiszer gyűjtést is hirdettünk.
 Gyülekezeti Mikulás-ünnepséget tartottunk december 4-én a gyülekezeti teremben.
 December 7-én a bibliaóra keretében tartottuk meg a Kárpát-medencei imanapot,
amelyen a Dunántúli Református Egyházkerület életével ismerkedhettünk meg. Imanapi












rendezvényünk céladományát a szervezők kérésére kárpátaljai református testvéreink
megsegítésére ajánlottuk fel.
Decemberben gyűjtést hirdettünk egy súlyosan beteg fiú családjának támogatására.
Generációközi adventi délutánt tartottunk december 16-án a gyülekezeti teremben,
amelyen a Nőszövetség vendégül látta a konfirmandusokat, és a részt vevő gyülekezeti
tagokat. A hangulatos baráti beszélgetések mellett közösségépítő játékok, csoportos
alkotómunka segítették egymás jobb megismerését. A legkisebbek karácsonyfadíszek,
apró ajándékok készítésével, és karácsonyi dalok éneklésével töltötték a délutánt.
Az Évfolyamok Vasárnapján havi rendszerességgel szolgáltak templomunkban a
Kálvin iskola tanulói. Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját és a tanulók
szolgálatait.
Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársai részére szintén rendszeres,
havonkénti lelkigondozó, és szakmai fejlesztő csoportfoglalkozásokat tartottunk.
Rétegalkalmainkat – Páros- és Páratlan Kör, Barangoló Vasárnapok, – igény szerint
megtartottuk.
A 2016-os évben sokan és folyamatosan éltek az egyéni-, pár- és család-lelkigondozás
lehetőségével, amelyet Becseiné Kató Anikó lelkésznő végzett fáradhatatlan hűséggel.
A szolgálatot gyermekek, felnőttek, idősek, betegek, és gyászolók egyaránt igénybe
vették.
A gyülekezet anyagi helyzete az éves tervezetnek megfelelően alakult, a bevételeink
fedezték a kiadásainkat.
Örömmel és Isten iránti hálával adhatunk hírt arról, hogy gyülekezetünk az Emberi
Erőforrások Minisztériumától a templom-felújítási pályázat második ütemében
120 millió Forint támogatást nyert. Ezért a jövő év elején elkezdődhet a
templombelső felújítása, illetve templomunk környezetének teljes rekonstrukciója.

ADOMÁNYOK:
 December elején a Johannita Segítő Szolgálat közvetítésével ismét volt használtruha
segélyakciónk, amely által sok nehéz sorsú embertársunkon segítettünk.
 Az ajándékgyűjtés során az iskola és a gyülekezet közös akciójában 92 cipős
ajándékdoboz készült el.
 A gyülekezeti tartósélelmiszer gyűjtés során közel 350 kg élelmiszer gyűlt össze, amit
az erre a célra befolyt anyagi támogatásból egészítettünk ki, és így 50 mátészalkai
családnak tettük egy kicsit szebbé az ünnepét.
 Sokan adakoznak rendszeresen a templomfelújításra névtelenül vagy nevesítve.
Januárban ismét meghirdetjük a céladakozást a templombelső felújítására. Köszönet
minden eddigi adományozónak!
A gyülekezetünk fenntartásában KÉT INTÉZMÉNY működik.
1. A Kálvin János Református Általános Iskolában az új (2016/2017) tanévet 448
tanulóval kezdtük. Alkalmazottak: 28 pedagógus és 12 technikai dolgozó.
Igazgató: Baktiné Illés Éva
Igazgatóhelyettesek: Kertes Lászlóné és Sebestyénné Szabad Melinda
Gazdasági vezető: Baumgartner Ildikó.
Egy egészséges életmódra nevelő TÁMOP-os pályázat során 15 millió Forintot nyert az
intézmény. A pályázat megvalósítása a 2016-os évet is érintette. Az Emberi Erőforrás
fejlesztési Operatív Program keretében az Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések
tárgyú felhívásra beadott pályázaton a fenntartó egyházközség Európai Uniós forrásból
985.999.000.- Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert a Kálvin iskola fejlesztésére.
2. Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat 243 idős, beteg ember gondozását végzi 26
gondozó segítségével, és naponta 100-120 fő jut kedvezményesen ebédhez a
rászorultság mértéke szerint. A Szolgálat vezetője: Sőreg Katalin.
A házi segítségnyújtás jogszabályi változások miatt a következő évben jelentős átalakuláson
megy keresztül.

A GYÜLEKEZETI ELNÖKSÉG nevében megköszönjük munkatársaink önzetlen
segítőkészségét és áldozatos munkáját:
- a Presbitériumnak, s abban különösen is aktív, és segítőkész munkatársainknak,
- a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetségnek,
- Lencsés Noémi korábbi segédlelkésznek,
- Kátai Tímea lelkészi munkatársnak,
- a Kálvin János Református Általános Iskola igazgatójának, Baktiné Illés Éva
Igazgatónőnek,
Kertes
Lászlóné
és
Sebestyénné
Szabad
Melinda
igazgatóhelyetteseknek, a Tanári Karnak és az intézmény minden dolgozójának, az
iskola Igazgatótanácsának,
- a Kálvin János Református Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának,
- az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak: Sőreg Katalin
szolgálatvezetőnek, Záha Edina szociális segítőnek, valamint a hűséges és becsületes
munkát végző házi gondozóknak.
- Megköszönjük idős- és beteglátogató gyülekezeti tagjaink önzetlen szolgálatát.
- Köszönetet mondunk a hitoktatóknak, valamint a Kálvin iskola pedagógusainak a
hűséges gyermek-istentiszteleti szolgálatokért,
- Losonczi Lénának, Bakkné Kecskés Ágnesnek, Koltai Tamásnénak, mint világi
hitoktatóknak a hitoktatásért,
- Kiss Istvánné gazdasági vezetőnek,
- Fáber Anita pénztárosnak, Szathmári Klára, Gálfi Tímea, Veresné Gulyás Mónika
irodai munkatársaknak, Mizsákné Bétéri Csilla és Bécsi Katalin szociális segítőknek,
- Varróné Varga Irén harangozó-takarítónak és
- Jónás Antal, valamint Horváth Attila kertgondozóknak
- Szalacsi Zsófia kántorunknak,
- a Mátészalkai Református Énekkarnak.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, és mindazoknak, akik a gyülekezet életét bármilyen
módon segítették.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a Kossuth téri református gyülekezet közösségét
hitével és szolgálatával gazdagította. Isten áldjon és őrizzen meg minket a 2017-es esztendőben
is, és adjon erőt, hogy legszebb álmainkat valóra válthassuk a gyülekezetben és családjainkban!
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Zsoltárok 103, 2

Mátészalka, 2016. december 31.

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkipásztorok

