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„Mert Nálad van az élet forrása, a Te világosságod által látunk világosságot.”  

Zsoltárok 36, 10 

BESZÁMOLÓ  

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI  

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  

2017-ES ÉVÉRŐL: 
 

KERESZTELÉS: 

 

ÉV: FIÚ: LÁNY: ÖSSZESEN: EBBŐL FELNŐTT: 

2017 22 18 40 2 

 

KONFIRMÁCIÓ:  

 

ÉV: FIÚ: LÁNY: ÖSSZESEN: EBBŐL FELNŐTT: 

2017 26 37 63 13 

 

 HÁZASSÁGKÖTÉS:  

 

ÉV: REFORMÁTUS: VEGYES: ÖSSZESEN: 

2017 2 1 3 

 

TEMETÉSI ADATOK: 

 

ÉV: FÉRFI: NŐ: ÖSSZESEN: 

2017 22 36 58 

Hálával emlékezünk az Úrhoz hazaköltözött testvéreinkre.  

 

 ÚRVACSORÁVAL ÉLŐK SZÁMA:  

 

Év: alkalmak 

száma 

úrvacsorával élő  

férfiak:                nők:  

összesen: 

2017 6 496 818 1314 

Megköszönjük a családok anyagi, vagy természetbeni adományát az úrasztali jegyekre. 

 

REFORMÁTUS  HITOKTATÁS:  

 

Hittanóra besorolása:  Intézmény:  Hittancsoportok 

száma: 

Létszám: 

Kötelezően válaszható hittan 

(erkölcstan helyett) 

Képes Géza Ált. 

Iskola 

 

20 281 

Másegyházi iskolában tanított 

hittan 

Széchenyi István 

római kat. iskola 

23 337 

Óvodás hittan Négy Évszak és 

Kikelet Óvodák 

13 142 

Gyülekezeti fenntartású 

református iskola 

Kálvin János 

Református 

Általános Iskola 

17 371 

Gyülekezetünk területén    ö  s  s  z  e  s  e  n:  73 1131 
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ESEMÉNYEK:  

 

JANUÁR:  

➢ Egyetemes imahetünket január 15-22-ig tartottuk a megszokott módon. 

➢ Január 23-án Pál apostol leveleinek verses zenés feldolgozását hallgathattuk meg kiváló művészek 

előadásában a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban. 

➢ Január utolsó vasárnapján, a Leprások Világnapján perselypénzünkkel a Református Lepramisszió 

szolgálatát támogattuk. 

➢ Január 31-én gyülekezetünk és iskolának kiránduló csoportja közösen vett részt a Magyar 

Református Egyház 500. jubileumi emlékévének nyitórendezvényén Debrecenben. A Kálvin iskola 

diákjai a tanítási óra keretében bekapcsolódtak az országos bibliaolvasó programba, amely a 

délutáni ünnepi istentiszteleten ért véget a Debreceni Nagytemplomban.  

 

FEBRUÁR:  

➢ A Presbitérium február 9-én megtartott gyűlésén az egyházfenntartói járulék összegét felnőtt és 

önálló jövedelemmel rendelkező egyháztagonként 5000.-Ft-ban állapította meg. Arról is döntés 

született, hogy halálesetkor több évi elmaradás esetén, a korábbi 5 év helyett 4 évet kell 

visszamenőleg befizetni.   

➢ A Reformáció 500. és a Tiszántúli Egyházkerület fennállásának 450. évfordulóján vándorútra indult 

az Egyházkerület díszkötéses Bibliája, amely a jubileumi évben bejárta az Egyházkerület minden 

gyülekezetét. Az utazó Bibliát február 21-én fogadtuk templomunkban, ünnepi istentisztelet 

keretében.  

➢ Február 26-án a tiszántúli gyülekezetekkel közös liturgiával, és az istentisztelet végén 5 perces 

harangzúgással emlékeztünk a 450 évvel ezelőtt megtartott Debreceni Zsinatra, amelytől 

számítjuk a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Magyarországi Református Egyház létét. A 

Debreceni Zsinaton fogadta el a tiszántúli és tiszáninneni református lelkipásztorok közössége – a 

mai Nagytemplom helyén akkor még fennálló András templomban – a Második Helvét Hitvallást, 

amellyel egyházunk végleg a reformáció kálvini ága mellett kötelezte el magát. Istentiszteletünk 

perselypénzével a reformáció debreceni emlékművének elkészítését támogattuk.  

 

MÁRCIUS: 

➢ Böjti evangélizációs nagyhetünket február 28-március 2-ig tartottuk vendég igehirdetők 

szolgálatával. Kovács Tamás kárpátaljai teológiai hallgató, Szabó Pál rakamazi és nyírteleki 

lelkipásztor (gyülekezetünk egykori segédlelkésze), és Papp Zsófia egyetemi hallgató hirdették 

Isten igéjét közöttünk.  

➢ Ökumenikus Világimanapi rendezvényünket a város történelmi egyházaival közösen tartottuk 

március 3-án a baptista imaházban. Az igehirdetés szolgálatát Becseiné Kató Anikó lelkésznő 

végezte. 

 

ÁPRILIS: 

➢ Tavaszköszöntő családi délutánt tartottunk április 1-jén a parókiaudvaron, kézműves 

foglalkozással, a húsvéti ünnepkörre készítő szabadtéri áhítattal és szalonnasütéssel. 

➢ Virágvasárnap nyolcadikos tanulóink tettek konfirmációi fogadalmat, húsvétvasárnap pedig a 

tavaszi felnőtt konfirmandusok fogadalomtételére került sor.  

➢ Április 21-én a Kálvin iskola első jótékonysági bálját rendezte meg a St. Jonathan 

Rendezvényházban, amelynek célja az iskolai tornapálya létrehozása volt. A bál fővédnöke Dr. 

Fekete Károly püspök volt.  

➢ Április 22-én a matolcsi templomban került megrendezésre a Szatmári Református Egyházmegye 

gyülekezeteinek kórustalálkozója, amelyen a Mátészalkai Református Énekkar is részt vett.  

➢ Április 28-án konfirmandus kerti partit rendezünk a parókiaudvaron.  
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➢ Április utolsó vasárnapján, és a következő két vasárnapon céladakozást hirdettünk egy négyéves 

kisfiú megsegítésére, akinek életmentő szívműtéte volt Budapesten.  

 

MÁJUS:  

➢ Május első vasárnapján ünnepi műsorral köszöntöttük az édesanyákat.  

➢ Május 21-én emlékharanggal emlékeztünk az 5 éve elhunyt Bartha Béla református lelkipásztorra. 

➢ Családias hangulatú, kifejezetten szórakoztató, szabadtéri jótékonysági koncertet szerveztünk a 

Talán Teátrum művészeinek fellépésével május 21-én a parókiakertben. A koncerttel egyidőben 

jótékonysági vásárt is rendeztünk. A koncert és vásár teljes bevételét a templomfelújításra fordítjuk.  

 

JÚNIUS:  

➢ Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 5 perces harangzúgással emlékeztünk a nemzetünket 

tragikusan érintő, fájdalmas trianoni eseményre.  

 

JÚLIUS: 

➢ Július 13-án vettünk végső búcsút Koncz János bácsitól, gyülekezetünk legidősebb tagjától, örökös 

tiszteletbeli presbiterünktől, aki életének 98. évében ment el az örökkévaló mennyei hazába.  

➢ Gyülekezetünk 43 fős csoportja július második hétvégéjén az erdélyi Kalota-vidékre kirándult. 

➢ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal július 20-án az Agapé Házi Segítségnyújtó 

Szolgálat és Szociális Étkeztetés működésének szakmai ellenőrzését végezte el. A vizsgálat során 

az ellenőrök mindent rendben találtak.  

 

AUGUSZTUS:  

➢ Augusztus 20-án templomunkban tartottuk a Mátészalkai Önkormányzat által szervezett Városi 

Díszünnepséget. Az ünnepség során városi elismerések átadására is sor került, és rendhagyó 

módon a keresztség sákramentumának kiszolgáltatása is megtörtént. E jeles alkalmon kereszteltük 

meg Bánsági Anna Lénát, az új kenyeret Becsei Miklós lelkész áldotta meg. 

 

SZEPTEMBER: 

➢ Szeptember 1-jén a Kálvin iskola három első osztállyal a 17. tanévét nyitotta meg ünnepi 

istentisztelet keretében.  

➢ Az ősz folyamán presbiterválasztásra is sor került. Szeptember 3-án tett fogadalmat a Presbiteri 

Jelölő- és Választási Bizottság. 

➢ 500 ÉV ÜZENETE címmel egyházmegyei evangélizáció volt szeptember 11-14-ig Szatmárban. 

Fehérgyarmaton és Tyukodon tartottak istentiszteleteket.  

➢ A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület szervezésében szeptember 16-án 7. alkalommal 

került megrendezésre a Szatmár Határok Nélkül Református Találkozó a Nagyecsedi 

Református Nagytemplomban.  

➢ Gyülekezetünk 50 fős csoportja szeptember 21-24-ig erdélyi kiránduláson vett részt. A kirándulók 

a gazdag programot kínáló hétvége utolsó napján a parajdi sóbánya mélyén tartottak istentiszteletet. 

Az erdélyi kirándulások rendszeres szervezéséért köszönetet mondunk Nagy Béla tanár úrnak és 

kedves feleségének! 

  

OKTÓBER, A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA: 

➢ Október 1-jén egyházmegyei presbiteri konferencia volt a fehérgyarmati református templomban, 

amelyen gyülekezetünk presbiterei is részt vettek.   

➢ Október elejétől 6 héten keresztül régészeti kutatásokra került sor a templombelsőben, amelyek a 

felújítási munkákat készítették elő. Hála Istennek, hogy nagyon sokat jelentkeztek önkéntes 

munkára, és ez gyülekezetünknek jelentős költségmegtakarítást jelentett. Köszönjük a sok 

segítséget! A régészeti feltárások eredményeként előkerült egy középkori, vélhetően 17. századi 

kripta a templombelső központi helyén. A megtalált emberi maradványok antropológiai vizsgálata 

folyamatban van. Előkerültek a középkori katolikus templom szentélyének nyomvonalai, valamint a 
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szószék korábbi helyének téglaalapja is, amelyek a felújítás során, az új burkolatban bemutatásra 

kerülnek.  

➢ A régészeti munkák miatt 6 vasárnapon keresztül a katolikus templomban tartottuk 

istentiszteleteinket. A befogadó katolikus gyülekezet szeretetét levélben köszöntük meg.  

➢ Október 15-én a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Szatmári Református Egyházmegye 

Generációközi Találkozóra hívta a szatmári református gyülekezetek tagjait a Kertvárosi 

Református Egyházközség északi templomába. A program főelőadója Dr. Fekete Károly püspök 

volt.  

➢ Október 20-án tartotta a Kálvin iskola Őszi Családi Napját az intézmény udvarán. A családi nap 

végén a Reformáció 500 országos programsorozathoz kapcsolódva zenés-fáklyás felvonulás volt, 

amely az iskola udvarától a színházig tartott.  

➢ Szintén október 20-án, pénteken délután 3-tól a Kálvin téren jubileumi emlékfa elültetésére 

került sor.    

➢ Október 27-én került megrendezésre a 29. Reformáció Emléknapja ünnepség.  

➢ Október 29-én és november 12-én egyházközségi közgyűlések keretében került sor a 

presbiterválasztásra. Az első közgyűlés eredményét az egyházmegye elnöksége nem fogadta el, 

figyelmen kívül hagyva a külső helyszín miatt kialakult rendkívüli helyzetet. A megismételt 

közgyűlés már szép szavazási eredménnyel választotta meg az új Presbitérium tagjait és a 

gyülekezet főgondnokát. Megválasztásukhoz gratulálunk és szolgálatukra Isten áldását kérjük!   

➢ Október utolsó vasárnapi perselypénzünkkel a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 

döntése alapján a Nyíregyháza-örökösföldi gyülekezet templomépítését támogattuk.  

➢ Október 31-én délután megkoszorúztuk a bibliafordító Károli Gáspár szobrát a parókiaudvaron. 

Ugyanezen a napon, a reformáció emléknapján, az esti istentisztelet után fáklyás felvonulás volt, 

melynek során a Kálvin téri gyülekezőponthoz közösen vonulva, és a vidéki gyülekezetekkel 

találkozva együtt mentünk el a Kálvin iskoláig, és reformációi emléktáblát helyeztünk el az iskola 

falán.  

➢ A Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület kiadásában 

és a helyi református gyülekezetek, valamint az Önkormányzat támogatásával októberben 

megjelent A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1953-IG című könyv, 

amely Papp Arthur és Dr. Kincses Endre írásait egybeszerkesztve mutatja be gyülekezetünk közel 

négy évszázados történetét a kezdetektől a múlt század közepéig. 

 

NOVEMBER:  

➢ A Tiszántúli Református Egyházkerület által Nyíregyházán megrendezett három egyházmegyés 

(Szatmár, Nyírség és Szabolcs-Bereg) KISTÉRSÉGI TALÁLKOZÓN gyülekezetünket 33 fő, a 

Kálvin iskolát 20 fő képviselte november 18-án.  

➢ November közepén a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve elindítottuk a 

„Szeretetdoboz” elnevezésű tartósélelmiszer gyűjtő programunkat, melynek során a Kálvin 

iskolával közös gyűjtésben mintegy 500 kg tartósélelmiszer gyűlt össze. Az adományok felét a 

meghirdetett program ajánlása szerint átadtuk az Országos Szeretetszolgálatnak, a másik felével 35 

mátészalkai családot tudtunk megajándékozni. Köszönjük a természetbeni felajánlásokat és az erre 

a célra befizetett adományokat.  

➢ A Kálvin iskolában december elején elkezdődtek az építési munkálatok. A fejlesztés 

eredményeként megépül egy új tornacsarnok (szertárakkal, öltözőkkel), mely szabvány méretű 

kézilabda pályával fog rendelkezni. Bővül az osztálytermek, csoportszobák száma (4 új 

osztályterem 3 új csoportszoba készül el). Az iskola alapterülete a jelenlegi 2420 m2-ről 5344m2-re 

bővül. Az iskola eddig még fel nem újított részei – aulák, folyosók, lépcsők - mind megújulnak, 

bővülnek. A meglévő tálalókonyha teljes felújításával új főzőkonyha kerül kialakításra, valamint az 

étkező is teljesen megújul. A nevelőtestületi szoba és irodai blokk új helyen kerül kialakításra. Az 

udvar környezete is megszépül. A beruházás 2018. augusztus 31-ére készül el. Isten áldása legyen 

az építőkön, munkájukat Isten oltalmazó szeretete vegye körül naponként.  

 

DECEMBER:  
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➢ Advent első vasárnapján a felnőtt konfirmandusok őszi csoportja tett fogadalmat az 

istentiszteleten.  

➢ Szintén advent első vasárnapján a nyírcsaholyi református gyülekezet adventi csendes 

délutánján mintegy száz fő részvételével voltunk együtt a nyírcsaholyi Művelődési Házban. Az 

igehirdetés szolgálatát Pocsay Vince nyugalmazott lelkipásztor végezte, és a Kálvin iskola 3.a 

osztályos tanulói színvonalas adventi műsorral szolgáltak.  

➢ December 5-én a gyülekezeti bibliaóra keretében tartottuk meg a Kárpát-medencei imanapot, 

amelyen a Tiszáninneni Református Egyházkerület életével ismerkedhettünk meg.  

➢ Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat szeretetvendégséggel egybekötött évzáró alkalmát 

december 15-én tartotta a gyülekezeti teremben.  

➢ Advent 3. vasárnapján tettek fogadalmat az új presbitérium tagjai.  

➢ A Debreceni Református Hittudományi Egyetemről karácsonykor legátust fogadtunk Papp Zsófia 

egyetemi hallgató személyében. 

 

EGÉSZ ÉVES, RENDSZERES PROGRAMJAINK:  

➢ Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársai részére rendszeres, havonkénti 

lelkigondozó, és szakmai fejlesztő csoportfoglalkozásokat tartottunk a szolgálat mentálhigiénés 

munkatársa Becsei Kató Anikó lelkész-pasztorálpszichológus szakmai irányításával.  

➢ A 2017-es évben sokan és folyamatosan éltek az egyéni-, pár- és család-lelkigondozás 

lehetőségével, amelyet szintén a lelkésznő végzett fáradhatatlan hűséggel. A lelkigondozói 

szolgálatot gyermekek, felnőttek, idősek, betegek, gyászolók, valamint gondozók és gondozottak 

egyaránt igénybe vették.  

➢ Rétegalkalmainkat igény szerint tartottuk meg a 2017-es évben.      

➢ Az Évfolyamok Vasárnapján havi rendszerességgel szolgáltak templomunkban a Kálvin iskola 

tanulói. Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját és a tanulók szolgálatait.  

➢ A gyülekezet anyagi helyzete az éves tervezetnek megfelelően alakult, bevételeink fedezték a 

kiadásainkat.  

➢ Örömmel és Isten iránti hálával adhattunk hírt már egy évvel ezelőtt is arról, hogy gyülekezetünk az 

Emberi Erőforrások Minisztériumától a templom-felújítási pályázat második ütemében 120 

millió Forint támogatást nyert. Mivel a támogatás az egyházkerület számlájára érkezett, és a 

püspökségnek 9 gyülekezet pályázatát kell együtt kezelnie, ezért rajtunk kívül eső okok miatt csak a 

nyár folyamán kerülhetett sor az Egyházkerülettel Együttműködési Megállapodás aláírására. Az 

októberi régészeti munkák már előbbre segítettek bennünket, mert jövő tavasszal a kutatás nem 

lassítja belső felújítás folyamatát. A közbeszerzés ezekben a napokban indult el, ezért a jövő év 

tavaszán elkezdődhet a templombelső felújítása, illetve templomunk környezetének teljes 

rekonstrukciója. 

 

ADOMÁNYOK:  

• December elején a Johannita Segítő Szolgálat közvetítésével ismét volt egy szerényebb mértékű 

használtruha segélyakciónk, amely által több, nehéz sorsú embertársunkon segíthettünk.    

• 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 Iskola az új (2017/2018) tanévet 8 évfolyamon, 17 

osztályban, 444 tanulóval kezdte meg. Alkalmazottak: 37 pedagógus és 12 technikai dolgozó. 

Igazgató: Baktiné Illés Éva, Igazgatóhelyettesek: Kertes Lászlóné és Sebestyénné Szabad Melinda 

Gazdasági vezető: Baumgartner Ildikó.  

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. A kiviteli 
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tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után november végén került sor a 

munkaterület átadására és a beruházás megkezdésére.    

Az iskola tervei között szerepel:   

-  az elnyert EFOP-4.1.1-15-00002 pályázat sikeres megvalósítása,  

- A minőségi református nevelés-oktatás további megvalósításával, és a szakmai színvonal folyamatos 

növelésével az iskola iránti érdeklődés fenntartása,  

- 2018 őszén a kimenő 8. osztályok létszámának megfelelő (legalább 57 fő) tanuló felvételét szeretné 

elérni az intézmény, 

- A testnevelés órák keretében, több évfolyamon került bevezetésre az úszásoktatás,  

- A beruházás miatt ebben a tanévben nehézséget okoz a nevelői szobák, új tantermek, csoport szobák 

kialakítása (megnövekedett osztályok száma) mellett a testnevelés órák megszervezése. A Gépészeti 

Szakközépiskolában tornatermet bérel az intézmény, és a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolában is 

tartanak testnevelés órákat. Ezek a gondok a bővítés során remélhetőleg megoldódnak. 

Az iskola 2017 őszén Pocsay Vince nyugalmazott kárpátaljai lelkipásztortól egy faragott kopjafát 

kapott ajándékba, amely az iskola udvarán került felállításra. A saját kezű, szép alkotást hálás szívvel 

köszönjük!  

 

2. Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat 196 idős, beteg ember gondozását végzi 26 gondozó 

segítségével, és naponta 90-100 fő jut kedvezményesen ebédhez a rászorultság mértéke szerinti 

térítés ellenében. A szolgálat vezetését családi okokra hivatkozó felmondás után Matolcsi Katalintól 

(korábbi nevén: Sőreg Katalin) 2018. január 2-tól Bohán Imréné veszi át. A leköszönő vezető 

gondozó munkáját megköszönve, az új vezető életére és szolgálatára Isten áldását kérjük! 

 

10 ÉVES JUBILEUM:  

Holnap (2018. január 1.) lesz pontosan 10 éve annak, hogy a Mátészalkai Református 

Egyházközség presbiteri döntést, majd felettes egyházi jóváhagyást követően átszerveződött, és 

megalapította a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközséget, és ezzel együtt az alapító neve is 

megváltozott. Gyülekezetünk a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség nevet viseli 2008. 

január 1-je óta. Pontosan 10 éve annak, hogy a mátészalkai reformátusok 2 egymástól független, önálló, 

anyaegyházközség jogállású gyülekezetben szolgálják Isten ügyét. A két református gyülekezet földrajzi 

határát a Mátészalkát kettészelő vasútvonal adja, de ezen felül mindenki élhet szabad gyülekezetválasztási 

jogával. 10 évvel ezelőtt mindkét gyülekezet időközi presbiterválasztással választotta meg tisztségviselőit. 

A Kossuth téri gyülekezet első gondnoka Papp György, főgondnoka Tóth Zoltán volt. Mindkét 

egyházközség az elmúlt 10 évben lélekben is sokat gazdagodott, és épületeiben is újult. Az átszervezéskor 

a Kossuth téri gyülekezet maradt a Kálvin iskola kizárólagos fenntartója, de az intézmény sorsát mindkét 

gyülekezet szívügyének tartja. Gyülekezetünk az elmúlt 10 évben szociális szolgálatot is indított.  A jövő 

év tavaszán lesz 7 éves az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk. Isten iránti hálával köszönjük meg az 

elmúlt 10 év minden áldását!      

 

A GYÜLEKEZETI ELNÖKSÉG nevében megköszönjük munkatársaink önzetlen segítőkészségét és 

áldozatos munkáját:  

- a leköszönő Presbitériumnak, s abban különösen is aktív, és segítőkész munkatársainknak, 

- Csizmadia József gondnoknak,   

- leköszönő főgondnokunknak Tóth Zoltánnak, aki az elmúlt két évtizedes főgondnoki szolgálata 

alatt szívén viselte a gyülekezet és intézményeink ügyét,  

- a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetségnek,  

- 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, a hűséges és becsületes munkát végző 

házi gondozóknak.  
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- Megköszönjük idős- és beteglátogató gyülekezeti tagjaink önzetlen szolgálatát, 

- Köszönetet mondunk a hitoktatóknak, valamint a Kálvin iskola pedagógusainak a hűséges gyermek-

istentiszteleti szolgálatokért, 

- Bakkné Kecskés Ágnesnek, Koltai Tamásnénak, és Kátai Tímeának, mint világi hitoktatóknak a 

hitoktatásért, 

- Kiss Istvánné gazdasági vezetőnek, 

- Fáber Anita pénztárosnak, Szathmári Klára, Gálfi Tímea, Veresné Gulyás Mónika, Mizsákné Bétéri 

Csilla és Suba Alíz irodai munkatársaknak, Záha Edina, Bécsi Katalin és Banda Lénárd szociális 

segítőknek, 

- Bálint Sándorné harangozó-takarítónak és Tóth Sándor kertgondozónak,  

- Szalacsi Zsófia templomi kántorunknak,  

- Elek Tibor temetési kántornak, 

- a Mátészalkai Református Énekkarnak, és Katona Gézáné kórusvezetőnek,  

- a régészeti munkák során önzetlenül segítő testvéreinknek.  

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 2018-as esztendőben is, és adjon erőt, 

hogy legszebb álmainkat valóra válthassuk a gyülekezetben és családjainkban! 

 

 „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját 

tedd maradandóvá!” Zsolt 90, 17 

 

Mátészalka, 2017. december 31. 

 

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkipásztorok 


