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„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg 
is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézs 41, 10 

 
 
 

 

Beszámoló a Mátészalka Kossuth téri 

Református Egyházközség 
2020-as évéről: 

 
GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK:  

 
JANUÁR:  

 
➢ Egyetemes imahetünket január 19-26-ig tartottuk a város történelmi egyházaival 

közösen. 

➢ Január 12-én, az Évfolyamok Vasárnapja fenntartó-gyülekezeti program 
keretében a Kálvin János Református Általános Iskola 5. évfolyama szolgált 
gyülekezetünkben. 

➢ Január utolsó vasárnapján, a Leprások Világnapján perselypénzünkkel a 
Református Lepramisszió szolgálatát támogattuk. 

 
FEBRUÁR:  
 

➢ Február 9-én, az Évfolyamok Vasárnapja keretében a Kálvin János Református 
Általános Iskola 4. évfolyama volt gyülekezetünk vendége.  
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➢ A Presbitérium február 26-án megtartott gyűlésén az egyházfenntartói járulékot a 

korábbi évekhez képest változatlanul hagyta, vagyis összegét felnőtt és önálló 
jövedelemmel rendelkező egyháztagonként ismét 5.000.-Ft-ban állapította meg. 

Arról már 2017-ben döntés született, hogy halálesetkor több évi elmaradás 
esetén, a korábbi 5 év helyett 4 évet kell visszamenőleg befizetni.  
 

MÁRCIUS: 
 
➢ Március 1-jén, böjt első vasárnapján az Úr szent asztalát megterítettük. 

Ugyanezen a napon, Bibliavasárnapon a Biblia kiadását és terjesztését is 
támogattuk.  

➢ Nőszövetségünk szervezésében, a Kossuth téri és kertvárosi református, valamint 
a baptista testvérekkel közösen március 6-án tartottuk szeretetvendégséggel 
egybekötött ökumenikus világimanapi rendezvényünket, ahol a Zimbabwében élő 

keresztyénekért imádkoztunk interaktív, zenés istentisztelet keretében, 
megismerkedve országukkal. Adományainkkal a dél-afrikai nyomornegyedekben 

élő családokat támogattuk az Evangélikus Külmisszió Egyesület közvetítésével. 
➢ Március 8-án, az Évfolyamok Vasárnapja keretében szeretettel fogadtuk a Kálvin 

János Református Általános Iskola 3. évfolyamának tanulóinak ünnepi 

szolgálatát.  
➢ A március 15-i istentiszteleten tájékoztattuk a gyülekezet, hogy Magyarország 

Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus elleni védekezés miatt. 

Egyházunk Zsinatának Elnöksége és Egyházkerületünk püspöke is hivatalos levél 
útján hívta fel gyülekezeteink figyelmét a kormányrendeletben foglaltak 

maradéktalan betartására. Átmeneti jelleggel vasárnaponként 2 istentiszteletet 
tartásáról döntöttünk.   

➢ A Zsinat Elnöksége felhívásának eleget téve 2020. március 17-től határozatlan 

időre felfüggesztésre került minden olyan alkalom, ami személyes találkozással 
járt. Vagyis elmaradtak a hétközi alkalmaink: énekkari próba, bibliaóra, Életadó 

Kör, konfirmációi felkészítés, személyes lelkigondozások, betegúrvacsorák és a 
vasárnapi felnőtt és gyermek-istentiszteletek.  

➢ A Kálvin János Református Általános Iskolában is bevezetésre került a digitális 

tanrend. A diákok otthonaikban az internet eszközei segítségével tartották 
tanáraikkal a kapcsolatot, kapták meg a tananyagot és számoltak be az elvégzett 
feladatokról.  

➢ Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk tovább folytatta segítő szolgálatát a 
kormányzati intézkedések maradéktalan betartásával. Eddig is fontos 

szolgálatunk jelentősége megnövekedett ebben a nehéz időszakban. 
Egyszerűsített módon, személyes találkozás nélkül, telefonon is kérhető, illetve 
intézhető volt a gondozásba vétel.  

➢ A szociális étkezést igénybe vevők március 23-tól egyszer használatos műanyag 
dobozokban kapták meg az ebédjüket a nagyobb biztonság érdekében.  

 

ÁPRILIS: 
 

➢ Április 12-én, húsvét vasárnapján a televíziós istentisztelet keretében 
úrvacsorával egybekötött ünnepi igehirdetéssel jelentkeztünk. Lehetőséget 
teremtettünk arra, hogy a Mátészalka Televízió és az internet segítségével 

lélekben együtt vehessük az úrvacsorai szent jegyeket. Bizonyára sokan éltek 
ezzel a lehetőséggel.  

➢ Április 26-án örömmel és Isten iránti hálával adtunk hírt arról, hogy a Kálvin 
János Református Általános Iskolába az ősszel kezdődő új tanévre, az iskola 20. 
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tanévére 62 gyermek iratkozott be. Megköszöntük a bennünket megtisztelő szülők 

és családok bizalmát, akik gyermekük nevelésére intézményünket választották.  
➢ Gyülekezetünk nevében köszönetünket fejeztük ki Koltai Tamás presbiterünknek 

és a Mátészalka Televízió munkatársainak, hogy a videós istentisztelettel hétről-
hétre jelentkezhettünk a több hónapig tartó karanén ideje alatt.  

➢ A telefonos lelkigondozást ebben a nehéz időszakban Becseiné Kató Anikó 

pasztorálpszichológus-lelkész végezte. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel.  
 

MÁJUS:  

 
➢ Május első vasárnapján, anyák napján szeretettel köszöntöttük az édesanyákat 

virtuális istentisztelet keretében. Szeretetben szolgáló életükre Isten áldását 
kértük. Gyülekezetünk nevében Koltai Annamária, a Kálvin János Református 
Általános Iskola 5. b osztályos tanulója verssel köszöntötte az ünnepelteket.  

➢ Május 17-től újra tartottunk templomi istentiszteletet 8.00 órától a 65 év 
fölöttiek, 10.00 órától a 65 év alattiak részére. 

➢ Május 31-én pünkösd első napi istentiszteleteinket 8 és 10 órai kezdettel 
úrvacsoraosztás nélkül tartottuk meg.  
 

JÚNIUS:  
 
➢ Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a 100 évvel ezelőtti fájdalmas 

trianoni eseményre 100 másodperces harangzúgással emlékezett a Kárpát-
medence magyar reformátussága. Így a mi templomunkban is megszólaltak a 

harangok, hogy hangot adjanak az elmúlt száz év alatt töretlenül megmaradt 
hitnek, mindig megújuló szeretetnek és soha el nem múló reménységnek.  

➢ Június 5-én a konfirmációi órán vizsgázott 41 konfirmandusunk, akik másnap 

ünnepi istentisztelet keretében, családtagjaik jelenlétében tettek fogadalmat és 
vettek először úrvacsorát. Isten áldja meg az életüket!   

➢ Június 7-től vasárnaponként már csak 10 órakor tartottunk istentiszteletet.  
➢ Az egyházközség elnöksége által kora tavasszal kiírt igazgatói pályázatra két 

érvényes pályázat érkezett Baktiné Illés Éva és Farkas János pályázók részéről. 

Végleges presbiteri döntés a június 16-án tartott presbiteri gyűlésen született. A 
presbitérium 15:4 arányban Farkas Jánost választotta meg az intézmény 
igazgatójának, akit 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig terjedő időszakra 

megbízott a Kálvin János Református Általános Iskola intézményvezetői 
feladatainak ellátásával. Baktiné Illés Éva 19 éves, áldozatos munkáját 

megköszönve, az új intézményvezető életére Isten áldását kértük.  
➢ Június 19-én zártkörű templomi ünnepség keretében elballagtak a Kálvin János 

Református Általános Iskola nyolcadikos tanulói. A Géberjéni Tagintézmény 

diákjai másnap búcsúztak iskolájuktól. Továbbtanulásukra, életükre Isten 
oltalmazó szeretetét kértük. 

 

JÚLIUS: 
 

➢ Július 5-7-ig egyházmegyei evangélizáció került megrendezésre. Vasárnap és 
hétfőn este Vámosoroszi templomkertjében, kedd és szerda este a nagyari Luby 
kastély kertjében volt istentisztelet. Igét hirdetett Korda Zoltán, a szatmárnémeti 

Láncos-templom lelkipásztora.  
➢ Július 18-án az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat és a gazdasági hivatal közel 

40 fős munkatársi közössége munkatársi kiránduláson vett részt Szatmárban.  
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➢ Júliusban egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett 

parókiafelújításra. 
➢ Július végére elkészültek a templomi zsoltármutató táblák. A július 19-i 

istentiszteleten köszöntük meg Károlyi Györgyi restaurátor művész és Szabó 
László asztalos mester közös munkáját!  

➢ Mércse Tímea segédlelkész július 26-án búcsúzott a gyülekezettől. További életére 

Isten áldását kértük.   
 

AUGUSZTUS:  

 
➢ Augusztus 2-án céladományokat gyűjtöttünk egy héthónapos leukémiás kislány 

gyógyulásának támogatására. Isten áldja és gyógyítsa meg Őt, és oltalmazza 
családtagjait! Imádságainkkal a szülők hitét, adományainkkal a nehéz helyzetbe 
került család életét, gyermekük gyógyításának anyagi terheit enyhítettük.  

➢ Augusztus 9-én köszöntöttük a gyülekezet közösségében Vígh Tamás és Vígh 
Eszter lelkészházaspárt, a DRHE hatodéves, végzős hallgatóit, akiket Dr. Fekete 

Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 2020. augusztus 1-jei 
hatállyal rendelt ki gyülekezetünkbe segédlelkészi szolgálatra. Gyakorlati évükre 
Isten áldását kértük.   

➢ Augusztus 16-án köszöntöttük a gyülekezetben Losonczi Léna nyugalmazott 
pedagógust és hitoktatót, városunk köztiszteletben álló költőjét, akinek HIT-
HARCOK címmel újabb verseskötete jelent meg. Losonczi Léna testvérünk életére 

Isten gazdag áldását kértük.    
➢ Mivel a Kálvin János Református Általános Iskola bővítési és felújítási munkálatai 

befejeződtek és az intézmény használatbavételi engedélye jogerőre emelkedett, 
augusztus 24-én sajtónyilvános rendezvényre került sor az iskola 2. emeleti 
dísztermében, amelyen a presbitérium tagjai és az intézmény dolgozói vettek 

részt.  
➢ Augusztus 29-én a református köznevelési intézmények Kárpát-medencei közös 

tanévnyitójára került sor a nyírbátori református templomban, amelyen 
gyülekezetünk és iskolánk is képviseltette magát.   

➢ Mivel a koronavírus második hulláma a napi megbetegedések számának 

ugrásszerű emelkedését mutatta, ezért istentiszteleteinken augusztus 30-tól 
kezdve a védőmaszk viselése és a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő 
használata ismét kötelező lett. 

 
SZEPTEMBER: 

 
➢ Szeptember 4-én sajtónyilvános projektátadó, zárórendezvényre került sor az 

iskola belső udvarán. Vendégeink voltak: Kovács Sándor országgyűlési képviselő, 

Dr. Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, Szalay 
Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese, dr. Hanusi Péter 
polgármester és Fülöp István járási hivatalvezető.   

➢ Szeptember 1-jén városunk minden oktatási intézményében, így a Kálvin János 
Református Általános Iskolában és Géberjéni Tagintézményében is elkezdődött az 

új tanév. Hálát adtunk Istennek, hogy a tanítás a hagyományos módon 
kezdődhetett el. Fokozott elővigyázatosságra hívtuk fel a családok figyelmét!  
Pedagógusok, hitoktatók, gyermekek és szülők életére Isten áldását, az 

intézményekben folyó munkára az Úr oltalmazó szeretetét kértük.   
➢ Gyülekezetünk a Magyar Református Szeretetszolgálattól egy faházat kapott 

ajándékba, amelyet iskolánk karbantartói gondosan megépítettek a parókia 
kertjében. Az építmény baba-játszóházként működik az Életadó Kör és a 
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gyülekezet gyermekei számára. Szeptember 6-i istentiszteletünkön köszönetet 

mondtunk mindazoknak, akik az építésben, festésben, anyag és 
munkafelajánlásban részt vettek.  

➢ A szeptember 8-i bibliaórán levetítettük a megújult iskoláról készült projekt-
kisfilmet, hogy azok a gyülekezeti tagjaink is megtekinthessék, akik nem 
rendelkeznek internet-hozzáféréssel.  

➢ Szeptember 14-i nőszövetségi gyűlésünkön nőtestvéreink az utóbbi időben 
összegyűlt, gyülekezeti tagjainktól érkezett ruhaadományokat válogatták szét és 
készítették elő a területünkön élő rászorulókhoz való eljuttatásra. 

➢ Szeptember 18-án volt a konfirmációi beiratkozás. 
 

OKTÓBER, A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA: 
 
➢ Október 1-jén a Dalos Magyar Hitvallók kórusa fennállásának 2. évfordulója 

alkalmából egy kis születésnapi ünneplésre hívtuk a tagokat a gyülekezeti 
terembe.  

➢ Október 25-i istentiszteletünkön adtunk először hírt arról, hogy elhunyt Dr. 
Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója 66 éves 

korában. Főgondnok úr szívén viselte gyülekezetünk sorsát, a két legutóbbi 
jelentős találkozásunk vele a 2019. október 6-i templomszentelés, valamint a 
2020. szeptember 4-i iskolai projektzáró rendezvény volt. Mindkét alkalommal 

örömünkben osztozva velünk ünnepelt. Földi életének páratlan emberi méltósága 
és tiszta derűje volt. Igaz emberként, lelkiismeretes orvosként, magas beosztású 

vezetőként és egyházi elöljáróként mindig a legjobbat adta önmagából. 
Egyházközségünk és intézményeink vezetősége őszinte együttérzéssel és 
imádkozó lélekkel gondolt gyászban itt maradt szeretteire. Temetése november 

11-én, szűk családi körben történt Nyíregyházán. 
➢ Október 30-án 32. alkalommal kerül megrendezésre a Reformáció Emléknapja 

Mátészalkán. A szabadtéri ünnepség Kálvin János szobránál lett megtartva. Az 
ünnepi műsorban felléptek a Kálvin János Református Általános Iskola tanulói. 
Vendégünk volt Szalay Kont esperes, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. 

Hanusi Péter polgármester, Fülöp István egyesületi elnök és járási hivatalvezető.  
➢ Októberben elkezdődtek a parókiafelújítási munkálatok. Először a tető cseréjére 

került sor.  

 
NOVEMBER:  

 
➢ November 1-jén Isten iránti hálával emlékeztünk a reformációra, és reménykedő 

szívvel gondoltunk elhunyt szeretteinkre a vasárnapi istentiszteleten. A 

járványhelyzet miatt úrvacsoravétel nem volt. Az istentisztelet után 
megkoszorúztuk Károli Gáspár szobrát és a templomkertben nyugvók 
emlékkövét.   

➢ November elején ruhaadományok érkeztek a Johannita Segítő Szolgálattól, 
amelyeket gyülekezetünk rászorulói között osztottunk szét.  

➢ A járványhelyzet súlyosbodására tekintettel a kormányzati intézkedésekkel 
összhangban gyülekezetünk személyes találkozással járó alkalmai a Zsinat 
Elnökségi Tanácsának utasítása alapján november 15-től határozatlan ideig 

szüneteltek. Ebben az időszakban is igyekeztünk a kapcsolattartásra. A 
vasárnapi istentiszteletek felvétele elérhető volt honlapunkon (refmateszalka.hu) 

és Facebook oldalunkon keresztül. 
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➢ A november 29-i virtuális istentiszteleten örömmel tájékoztattuk a gyülekezetet, 

hogy a parókiafelújítás jó ütemben, terv szerint halad. A tető és az összes külső 
nyílászáró cseréje megtörtént, az azzal járó kőműves javítási munkák pedig 

folyamatban vannak, amelyet tavasszal hőszigetelés és festés követ majd. 
Megköszöntük az erre a célra érkezett adományokat.  
 

DECEMBER: 
  
➢ Egyházunk gazdasági és szociális hivatala december hónaptól ismét átállt digitális 

működésre, ezért a gondozási és étkezési térítési díjakat, továbbá az 
egyházfenntartói járulékot és az adományokat átutalással vagy sárga csekken 

kértük befizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a gondozók és az ebédszállítók 
segítségével eljuttattuk, vagy e-mailcím megadása esetén elektronikus úton 
elküldtük.  

➢ A Kárpát-medencei Imanapot december 6-án tartottuk, amelynek keretében a 
Kárpátalján élő református testvérekkel ismerkedtünk meg, értük és hazánkért 

imádkoztunk. Mivel csak lélekben lehettünk együtt, honlapunkon és Facebook 
oldalunkon osztottuk meg az imanap – szokásosnál bővebb és színesebb – 
liturgiáját és információs anyagát. Otthonainkban így adtunk hálát és kértük 

együtt Isten gyógyító és növekedést adó áldását! 
➢ December 12-én az egyházközség elnöksége úgy döntött, hogy az emberi élet 

biztonságát és az egészség megőrzését tartja elsődlegesnek, ezért a kormányzati 

döntés meghosszabbításáig, 2021. január 11-ig szüneteltette a gyülekezet 
személyes találkozással járó alkalmait. Így az ünnepek alatt is zárva maradt a 

Kossuth téri Református Nagytemplom. Az istentiszteleti alkalmak felvételről 
voltak elérhetőek az internetes felületeken. 

➢ 2017. novemberétől gyülekezetünk egy pékség felajánlásaként péksüteményeket 

és többféle pékárut kap ajándékba, amelyek hétközben házigondozottjaink 
körében kerültek szétosztásra, vasárnap pedig kicsomagolva a templomi 

kijáratoktól voltak elvihetők el az istentisztelet végén. A rendszeres adományra és 
a vírushelyzetre tekintettel tartósélelmiszer gyűjtést az idén nem szerveztünk. 
 

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 2020-as 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 2020-as 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.  

 
ADOMÁNYOK:  
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• Novemberben a Johannita Segítő Szolgálat közvetítésével ismét volt egy 
szerényebb mértékű használtruha segélyakciónk, amely által több, nehéz sorsú 
embertársunkon segíthettünk.    

• Sokan adakoztak a parókiafelújításra. Köszönjük az adományokat!  
 

A gyülekezetünk fenntartásában KÉT INTÉZMÉNY működik.  
 

1. A Kálvin János Református Általános Iskolában az új (2020/2021) tanévben 8 
évfolyamon, 19 osztályban, 463 tanuló van.  
Igazgató: Farkas János, Igazgatóhelyettesek: Kertes Lászlóné, Sebestyénné 

Szabad Melinda és Kereszti Szilárd. 
Gazdasági vezető: Kiss Istvánné.  

A presbitérium döntése alapján 2018 őszétől a Géberjéni Általános Iskola a Kálvin 
János Református Általános Iskola tagintézményeként működik.  A tagintézményben a 
harmadik egyházi tanévtől 8 évfolyamon 6 tanulócsoportban 74 gyermek tanul. Anya- 

és tagintézményünkben összesen 537 tanuló van.  
 

2. Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat 198 idős, beteg ember gondozását végzi 31 

gondozó segítségével, és naponta átlagosan 130 fő jut kedvezményesen ebédhez a 
rászorultság mértéke szerinti térítés ellenében. A szolgálat vezetését 2018. január 

2-tól Bohán Imréné végzi.  
 
KÖSZÖNETMONDÁS: 

A gyülekezet nevében megköszönjük munkatársaink önzetlen segítőkészségét és 
áldozatos munkáját:  

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

- Dr. Gaál Gedeon főgondnoknak,  
- Balogh Ferenc és Csizmadia József gondnokoknak,   

- a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetségnek,  
- Mércse Tímea távozó és Vígh Tamás, valamint Vígh Eszter segédlelkészeknek, 
- a Kálvin János Református Általános Iskola igazgatójának, Farkas János 

Igazgatónak, Kertes Lászlóné, Sebestyénné Szabad Melinda és Kereszti Szilárd 
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 vezetőjének, Bohán Imrénének, a szolgálat 

munkatársainak, a hűséges és becsületes munkát végző házi gondozóknak.  
- Megköszönjük idős- és beteglátogató gyülekezeti tagjaink önzetlen szolgálatát, 
- Köszönetet mondunk a munkatársaknak a hűséges gyermek-istentiszteleti 

szolgálatokért, 
- Bakkné Kecskés Ágnesnek, Koltai Tamásnénak, Szűcsné André Ildikónak, Pocsai 

Ibolyának, Vígh Tamásnak és Vígh Eszternek a hitoktatásért, 
- Kiss Istvánné gazdasági vezetőnek, 
- Veresné Gulyás Mónika pénztárosnak, Molnár Anikó gazdasági ügyintézőnek és a 

Magyar Református Szeretetszolgálat közfoglalkoztatási programjában 
alkalmazott munkatársaknak, 

- a 2020-as évben elköszönt munkatársaknak,   
- Szalacsi Zsófia templomi kántorunknak,  
- Elek Tibor temetési kántornak, 

- a parókiafelújításban részt vett valamennyi szakembernek, a Viadukt Kft. és a 
Limaker Kft. igazgatóinak,  
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- 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 
2021-es esztendőben is, és adjon erőt, hogy legszebb álmainkat valóra válthassuk a 
gyülekezetben és családjainkban! 

           
KÜLDETÉSÜNK:  
 

Gyülekezetünk azt a küldetést kapta Istentől, hogy az emberek életét teljesebbé tegyük 
az alábbi lehetőségekkel:  

• Isten igéjét hirdetjük, az értelmes életet és a jézusi szeretet útját tanítjuk 
istentiszteleti alkalmainkon, amelyek mindenki számára nyitottak, 
• keresztelő családoknak a gyermekeik hitbeli nevelésében segítünk (hittanórákon 

óvodától a középiskoláig),  
• gyermeknevelési, életvezetési kérdésekben tanácsot adunk (Életadó Kör 

kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak),  
• gyermek és felnőtt-konfirmandusoknak segítünk a saját útjukat megtalálni, 
(kátéórák és egyéb alkalmak) 

• házasulandók közös útjára áldást kérünk, és azon kísérjük őket, (jegyesoktatás, 
házasságkötési istentisztelet és minden közösségi alkalom) 
• pároknak párkapcsolati kérdésekben tanácsot adunk, 

• kórusunk magyar keresztyén zenei hagyományokat ápol (Dalos Magyar Hitvallók) 
• betegeket látogatunk, (háziúrvacsora, és betegek, gyászolók lelkigondozása)  

• gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan 
igénybe vehető előzetes egyeztetéssel (+36 30 683 9972), 
• a szabadidő hasznos eltöltésére, baráti kapcsolatok építésére és ápolására 

lehetőségeket biztosítunk a gyülekezeti kirándulások során,  
• gyakoroljuk a szeretetszolgálatot (diakóniát), vagyis a rászorulókon segítünk, az 

időseket, betegeket látogatjuk, gondozzuk, életminőségükön javítani igyekszünk 
intézményes és önkéntes szolgálatunkkal, 
• szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, 

akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el 
szakembereinktől segítséget.  
• és végül mindenkinek szeretnénk segíteni abban, hogy minden élethelyzetben 

megtalálja a megoldást és legyen bátorsága továbblépni. 
Ez a megbízatásunk, így adjuk tovább Jézus evangéliumát. 

 
RENDSZERES KIADÁSAINK:  
 

• egyházi ingatlanjaink (templom, parókia, imaház, irodák) fenntartása: fűtésük, 
világításuk, biztosításuk, karbantartásuk, szükség esetén fejlesztésük, 
• templomunk a 2016. évben külsőleg, 2019-ben belül és környezetében is teljesen 

megújult,  
• egyházi ingatlanjaink között most a legidőszerűbb a parókia felújítása, amely 

elavult nyílászáróival, a hőszigetelés hiánya, a tető rossz állapota és a fejlesztésre 
szoruló fűtéstechnológia miatt egyre nagyobb költséggel tartható fenn. Az utóbbi 18 
évben nem volt általános belső festés sem. A presbitérium 2020-ban céladakozásról 

határozott, szívesen fogadjuk az erre a célra szánt adományokat.  
• egyházi irodáink (Lelkészi Iroda, Gazdasági és Szociális Iroda) ellátása 

(irodaszerek, posta és telefonköltség stb.), 
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egyházközség alkalmazottainak (lelkészek, irodai munkatársak, gazdasági vezető, 

pénztáros) javadalma és azok járulékai, 
• rendszeres, évenkénti közegyházi befizetési kötelezettségek, 

• kiküldetési, közlekedési költségek, 
• egyházi küldöttségek ellátása, 
• gyülekezeti missziói és közösségépítő programok, táborok támogatása. 

 
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép 
vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos 
világosságára hívott el titeket.” I. Pét 2, 9 
 

Anyakönyvi adatok:  
KERESZTELÉS: 
 

ÉV: FIÚ: LÁNY: ÖSSZESEN: EBBŐL FELNŐTT: 

2018 16 16 32 3 

2019 18 16 34 1 

2020 11 19 30 - 

 

KONFIRMÁCIÓ:  
 

ÉV: FIÚ: LÁNY: ÖSSZESEN: EBBŐL FELNŐTT: 

2018 20 27 47 8 

2019 16 17 33 2 

2020 14 27 41 - 

 
 HÁZASSÁGKÖTÉS:  
 

ÉV: REFORMÁTUS: VEGYES: ÖSSZESEN: 

2018 3 3 6 

2019 8 3 11 

2020 6 7 13 

 

ELHALÁLOZÁS: 
 

 FÉRFI: NŐ: ÖSSZESEN: 

2018 29 26 55 

2019 33 38 71 

2020 32 38 70 

 
 ÚRVACSORÁVAL ÉLŐK SZÁMA:  
 

Év: alkalmak 
száma 

úrvacsorával élő  
férfiak:                

nők:  

összesen: 

2018 6 490 806 1296 

2019 6 467 755 1222 

2020: A koronavírus járvány miatt pontos 

adat nem áll rendelkezésre. 

 

REFORMÁTUS  HITOKTATÁS:  
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Hittanóra besorolása:  Intézmény:  Hittancsoportok 
száma: 

Létszám: 

Kötelezően válaszható 
hittan (erkölcstan helyett) 

Képes Géza Ált. 
Iskola 

22 (elmúlt 
évben: 21) 

291 (elmúlt 
évben:281) 

Másegyházi iskolában 
tanított hittan 

Széchenyi István 
római kat. iskola 

24 (elmúlt 
évben 24) 

300 (elmúlt 
évben: 

345!!!) 

Óvodás hittan Négy Évszak és 

Kikelet Óvodák 

11 (elmúlt 

évben:10) 

112 (elmúlt 

évben:123) 

Óvodás hittan Széchenyi István 
római kat. óvoda 

4 (elmúlt 
évben:5) 

60 (elmúlt 
évben: 50) 

Gyülekezeti fenntartású 
református iskola 

Kálvin János 
Ref. Általános 

Iskola 

19 (elmúlt 
évben:18) 

389 (elmúlt 
évben:376) 

Gyülekezetünk területén    ö  s  s  z  e  s  e  n:  80 (elmúlt 

évben:78) 

1152 

(elmúlt 
évben:1175) 

Géberjéni tagintézmény:  6 csoportban 76 gyermek 

 

A keresztség sákramentumában részesültek: 
 

 
1. Csicsák László – Iskola köz 
2. Szabó Zoltán Zsigmond – Balassi út 
3. Czine Zsófia – Alkotmány út 
4. Kósa Mira – Kézy L. út 
5. Szabó Panna –Fellegvár út 
6. Dobai Anna Milla – Széchenyi utca 
7. Zámbó Krisztián Junior – Hősök tere 
8. Papp Lizett Janka – Kosztolányi út 
9. Kedves Doroti – Fellegvár út 
10. Kovács Mátyás – Nagy Lajos körút 
11. Kovács Ábel – Nagy Lajos körút 
12. Balogh Emma – Komárom, 
13. Kedves Zalán – Budai Nagy Antal út 
14. Szép Léna – Dobó út 
15. Szabó Luca – Budapest,  

16. Morong Soma – Váci Mihály út 
17. Angyal Panka – Alkotmány út 
18. Berki Panna Zsófia – Jármi,  
19. Berki Kamilla Virág – Jármi,  
20. Vancza Noémi – Szalkai László út 
21. Gaál Marcell – Bajcsy Zs. utca 
22. Kovács Marcell – Kossuth utca 
23. Szabó Marcell – Széchenyi sor 
24. Moldován Dániel – Vágóhíd út 
25. Zun Léna – Váci Mihály út 
26. Papp Emili Zselyke – Alkotmány út 
27. Józsa Tímea – Fellegvár út 
28. Hetényi Anna Lizett – Debrecen,  
29. Hetényi Tekla Nóra – Debrecen,  
30.Hegedűs Hanna  –  Újfehértó 

 
Konfirmációi fogadalmat tettek: 

 
1. Bakos Kristóf – Táncsics Mihály út 
2. Baráth Petra Szilvia – Alkotmány út 
3. Béres Lili Petra – Hild János park 
4. Béres Péter – Hild János park 
5. Bíró Bernadett – Hajdú út 
6. Csernyik Zétény – Balassi út 
7. Csuka Fanni – Balassi út 
8. Dudás Veronika Anna – Bajcsy Zs. u. 
9. Éles Melinda – Táncsics M. utca 
10. Farkas Alíz – Dobó út 
11. Gaál Máté – Zöldfa utca 
12. Gyarmati Marcell – Bajcsy Zs. utca 
13. Horhály Ivett – Móricz Zs. utca 

14. Juhos Viktória – Alkotmány út 
15. Kállai-Fáber Levente Sándor – 

Alkotmány út 
16. Kiss Árpád – Dózsa Gy. út 
17. Kósa Izabella – Dobó út 
18. Kósa Milán – Dobó út 
19. Kun Vivien – Hild János park 
20. Kursinszki Evelin – Széchenyi utca 
21. Kuszkó Viktória – Kézy L. út 
22. Lakatos Csenge – Kézy L. út 
23. Maródi Vivien Ágnes – Nyírjes út 
24. Móricz Ádám – Váci Mihály út 
25. Nitti Bernadett – Alkotmány út 
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26. Oláh Petra – Damjanich utca 
27. Oláh Vanda – Damjanich utca 
28. Pecséri Csaba Zoltán – Balassi B. út 
29. Sallai Dorina – Árpád út 
30. Soós Alexandra – Szokolay út 
31. Szabó Ervin – Alkotmány út 
32. Szabó Marcell – Kraszna u.  
33. Szolnok Boglárka – Bajcsy Zs.utca 

34. Tisza Melinda Lea – Hunyadi út 
35. Varga Anna – Alkotmány út 
36. Vargha Melitta – Kazinczy út 
37. Vékony Boglárka – Hunyadi köz 
38. Vékony Eszter – Hunyadi köz 
39. Veress József – Váci Mihály út 
40. Virág Viktória – Dobó út 
41. Zakor Gergő – Arany János köz, 

 

 
Házasságukra Isten áldását kérték: 
 

1. Kovács Balázs és Szmolka Tünde mátészalkai és nyírcsaholyi,  
2. Sarkadi Gábor és Balogh Tünde kékcsei és mátészalkai,  
3. Anda Zsolt és Gajdos Kitti mátészalkai és nagydobosi, 
4. Németh István és Boleman Bogáta jármi és mátészalkai,  
5. Danka István és Görög Beatrix dömsödi, 
6. Lőrincz Péter és Magos Emese debreceni és ópályi, 
7. Jakab Gergő és Bende Barbara győrteleki és kocsordi, 
8. Fodor Gábor és Döller Zsuzsanna nyíregyházi, 
9. Dr. Puskás Attila és Bócz Tímea mátészalkai, 
10. Simon Tibor és Imre Zsanett mátészalkai,  
11. Nagy László és Novák Ildikó Viktória mátészalkai és hernádnémeti,  
12. Bartha Márk és Mészáros Viktória mátészalkai és fegyverneki,  
13. Jakab András és Gergely Viktória vásárosnaményi és ópályi lakosok. 

Isten áldja meg közös életüket!  
 
Végső búcsút vettünk tőlük:  
 

1. Máté Árpád  75 é. – Ifjúság tér 
2. Dudás Györgyné Árvai Katalin 63 é. – Fehérgyarmat 
3. Nagy Lajos 71 é. – Széchenyi utca 
4. Hutfleszné Varga Katalin 58 é. – József Attila köz 
5. Boleman Jánosné Varga Katalin 82 é. – Munkácsy út 
6. Kmetz Józsefné Csonka Erzsébet 89 é. – Damjanich utca 
7. Tóthné Darabánt Anikó Jolán 60 é.  – Mátészalka 
8. Kovács Istvánné Szűcs Katalin 76 é. – Alkotmány út 
9. Dobos Lajos 64 é. – Csokonai út 
10. özv. Szilágyi Sándorné Sztojka Ilona 82 é. – Kölcsey tér 
11. Lakatos Sándorné Somogyi Katalin 67 é. – Alkotmány út 

12. özv. Tárkányi Józsefné Szabó Ilona 90 é. –Dózsa György köz 
13. Somogyi Tamás 78 é. – Hajdú út 
14. Kasu Erzsébet 49 é. – Ecsedi út 
15. Szondi Gézáné Kovács Katalin 75 é. –Szokolay út 
16. Móricz Dániel 74 é. – Alkotmány út 
17. Móricz Dánielné Jónás Gizella 70 é. –Alkotmány út 
18. Tóth Sándor 85 é. – Dózsa Gy. út 
19. Izsoó Jánosné Kádár Etelka 95 é. –Alkotmány út 
20. Mező Attila 69 é. –Kölcsey út 
21. Tamás Domokosné Buzi Irén 89 é. – Táncsics út 
22. Jeremiás Gyula 69 é. –Alkotmány út 
23. Kerekes Istvánné Nagy Erzsébet 86 é. – Széchenyi utca 
24. Fogarassy Zoltán 77 é. – Rákóczi út 
25. Acsai Antal Józsefné Újlaki Erzsébet 85 é. – Zöldfa utca 
26. Zámbó Sándor 85 é. - József Attila utca 
27. Puskás Gizella 87 é. – Alkotmány út 
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28. Veress Istvánné Szögyényi Julianna 71 é. –Széchenyi utca 
29. Lengyel Sándorné Kozma Mária 81 é. – Dózsa György út 
30. Tóthné Katona Valéria 81 é. – Fellegvár út 
31. Vántus Ferencné Sárközi Mária 65 é. – Alkotmány út 
32. Szakszon Sándorné Gaál Izabella 76 é. – Zrínyi út 
33. Rácz Zoltán 44 é. – Csengersima 
34. Zsoldos Miklós 83 é. – Martinovics út 
35. Balogh Borbála 67 é. – Szél köz 
36. Tóth Albert 67 é. –Zöldfa utca 
37. Szabó István 74 é. – Dózsa György út 
38. Sándor Csabáné Szűcs Judit 69 é. – Bajcsy Zs. utca 
39. Balogh József 84 é. – Nyírcsaholy 
40. Szabó Lajos 88 é. – Somogyi Béla út 
41. Ary Sándor 62 é. – Ifjúság tér 
42. Szalai Andrásné Kasu Elvira 66 é. – Nyírcsaholy 

43. Kovács Ferenc 83 é. – Széchenyi utca 
44. Nagy Dénesné Szklenár Erzsébet 79 é. –Kodály Zoltán út 
45. Erdős Jenő 99 é. – Nyíregyháza 
46. Korsós Imre 84 é. – Kodály Zoltán út 
47. Győrfi Sándorné Koncz Margit 84 é. – Szokolay út 
48. Rózsa Zoltánné Horváth Matild Julianna 69 é. – Nyírcsaholy 
49. Szalkai Sándor 59 é. – Babits út 
50. Kun Tamás János 53 é. – Széchenyi utca 
51. Rideg Istvánné Barcsay Jolán 85 é. – Debrecen 
52. Kovács Erika 51 é. – Szokolay út 
53. Lakatos Gusztáv 93 é. – Dózsa György út 
54. Bartha István 71é. – Dobó út 
55. Kun Zsigmond 76 é. – Hajdú út 
56. Bodnár Istvánné Bunkóczi Jolán 92 é. – Alkotmány út 
57. Demeter Krisztina 45 é. – Dankó P. út 
58. Kocsis József Zoltánné Szabó Klára 71 é. – Szalkai L. út 
59. Lőrincz Józsefné Jakab Borbála 78 é. – Táncsics Mihály út 
60. Szabó Zoltán 70 é. – Nyírcsaholy 
61. Szabó Béláné Karmacsi Gizella 84 é. – Hajdú út 
62. Lőrincz Bertalanné Uzonyi Piroska 83 é. – Dobó út 
63. Nagy Lajos 65 é. – Balassi B. út 
64. Bacskó Józsefné Boros Ilona 65 é. – Kalmár sor 
65. Puskás Ferenc 67 é. – Kraszna utca 
66. Szerencsi Imre 78 é. – Zöldfa utca 
67. Dobos Ferenc 83 é. – Budai Nagy Antal út 

68. Nagy Lászlóné Veress Katalin 66 é. – Kraszna utca 
69. László Károly 49 é. – Viola utca 
70. Horváth Lajos 52 é. – Budapest 

 
Isten adjon a gyászoló családtagoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást 
gyülekezetünkben, ahová szeretettel hívunk minden gyászolót. Életük veszteségével, és a 
megvigasztalódás reményével jöjjenek, és kapcsolódjanak be gyülekezetünk élő 
közösségébe! 
 

Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánva, szeretettel: 
Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó gyülekezeti lelkipásztorok, valamint   

Vígh Tamás és Vígh Eszter gyülekezeti segédlelkészek 

 
Mátészalka, 2020. december 31. 
„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai 
gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 


