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 A Nagykárolyi Református Egyházmegye 34 gyülekezetéből a lelkészi 

beszámolók alapján a 2019-es évben 22 gyülekezetben működött nőszövetség 

277 tagot számlálva. Ezek a gyülekezetek a következőek: Ákos, Bogdánd, 

Börvely, Dobra, Domahida, Érdengeleg, Érkőrös, Érszakácsi, Gencs, Hadad, 

Hadadnádasd, Iriny, Kismajtény, Lele, Magyarcsaholy, Nagykároly-Belváros, 

Nagykároly-Kertváros, Piskolt, Szaniszló, Szilágypér, Szilágyszér, Tasnád. 

 A nőszövetségek tevékenysége minden gyülekezetben a tavalyi évben is 

szorosan kötődött a gyülekezeti munkához. Az asszonyok mindig ott segítenek, 

ahol szükség van rájuk: szőnek, varrnak, közmunkáznak, énekkarban énekelnek, 

vakációs bibliahéten segítenek, beteget látogatnak, diakóniai munkában-, 

bibliaórákon-, szeretethíd rendezvénysorozaton-, ökumenikus női imanapon, 

Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokon-, egyházkerületi konferencián-

, valamint teadélutánokon vesznek részt. Házastársak vasárnapjának-, idősek 

vasárnapjának megszervezésében-, gyülekezeti rendezvényeken-, missziói 

munkában segítenek. A templomkertet gondozzák, csigatésztát készítenek, 

melynek eladásából befolyó összeggel gyülekezeteinket gyarapítják.  

Olyan tevékenységei is vannak a Nőszövetségeknek, amelyek talán 

megszokottak, mint az, hogy templomba járnak. Szükség van a 

szeretetszolgálatban a cselekvő, női kezekre, együttérző női szívekre, a kreatív 

tevékenységek munkásaira, hogy legyenek, akik megterítsék az asztalt a 

vendégeknek, szeretetcsomagokat készítsenek a rászorulók számára, hogy a 

betegeket ne csak a lelkipásztorok és presbiterek látogassák. Kezük alól 

származó munkák béréből templomok (építését) rendbetartását, szépítését 

támogatják. A nők azt is tudják, hogy a gyermekekre fiatalokra oda kell figyelni, 

és gondoskodni kell róluk, még idejében (vallásórások támogatása,Vakációs 

Bibliahét, KRISZ).       

Áldásos tevékenységüket ezúton is köszönjük. 

 

  

A 2019-es évben nőszövetségeink több fontos rendezvényen vettek részt: 

 

- Június 29-én Hadadon megtartottuk az egyházmegyei tisztújítást 

Elnöknő: Tőtős Beáta-Margit (Hadad) 



Alelnökök: Bencze-Kádár Orsolya (Nagykároly kertv.), Csürös Orsolya 

(Szilágyszér), Fülöp Zsófia (Érszakácsi), Máthé Tünde (Dobra), Tatár Ágnes 

(Hadadnádasd), Tolnay Adrien (Nagykároly kertv.) 

Jegyző: Szabó Ildikó (Szilágypér) 

Pénztáros: Dallos Adél (Nagykároly kertv.) 

- Július 20-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége az 

–Avasújváros-i református templomban megtartotta az egyházkerületi 

konferenciát, ahol egyházmegyénk nőszövetségi tagjai is részt vettek. A 

konferencia témája: „Hálaadás a Nőszövetség elvégzett szolgálatáért” volt. 

- szeptember 11-én nőszövetségi vezetőségi találkozót tartottunk, ahol 

megbeszéltük a szervezendő programokat 

- November 9-én a Nagykárolyi Református Egyházmegye Nőszövetsége 

Dobrán tartotta meg a Kárpát-medencei református imanapot. Együtt 

imádkoztunk egyházunkért, családjainkért, nemzetünkért. 

 Az istentiszteleten Orosz Márta lelkésznő szolgált és utána dr. Dohi 

Lóránd tasnádi belgyógyász-endokrinológus tartott előadást. Köszönet illesse a 

gyülekezet lelkipásztorait és nőszövetségét, akik helyet adtak az imanapnak és 

asztalt terítettek a számunkra. Az imanap szeretetvendégséggel zárult.  

-December hónap folyamán adventi mézeskalács sütést szerveztünk, amelybe 13 

gyülekezet kapcsolódott be, és otthon mézeskalácsot sütött, majd felajánlotta 

valamilyen gyülekezeti vagy jótékonysági célra 

 

  

Ebben az évben is kérünk minden lelkipásztort és gondnokot, hogy 

támogassák a nőszövetség munkáját. Szolgáljuk együtt az Urat.  

 Isten áldását kérve a helyi nőszövetségek életére, kérem a Közgyűlést, 

fogadja el beszámolómat. 
 
 

Hadad, 2020. április       Tisztelettel, 

Tőtös Beáta-Margit 

nőszövetségi elnöknő 
 

 


