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„Derék asszonyt kicsoda találhat? 

Mert ennek ára sokkal felülhaladja 

az igazgyöngyöket” 

Péld. 31,10 
 

  

 A Nagykárolyi Református Egyházmegye 34 gyülekezetéből a lelkészi 

beszámolók alapján a 2021-es évben 21 gyülekezetben működött nőszövetség.  

Ezek a gyülekezetek a következőek: Ákos, Bogdánd, Börvely, Dobra, 

Domahida, Érdengeleg, Érkőrös, Érszakácsi, Gencs, Hadad, 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:  

 

Ákos: bibliaóra, szeretetvendégség, turkáló működtetése, takarítás, közmunka, 

főzés 

Bogdánd: szeretetvendégség, betegek látogatása, csigatészta készítés 

Börvely: csigatészta készítés 

Dobra: beteglátogatás, csigakészítés, alkalmak szervezése 

Domahia: imahét szervezés, lebonyolítás 

Érendréd: mézeskalács sütés, fánksütés, ünnepségek szervezése 

Érkőrös: közösségi programok szervezése 

Érszakácsi: énekkar, szeretetvendégség, családlátogatás 

Gencs: főznek az imahéten, valamint a vakációs bibliahéten segédkeznek 

Hadad: adventi koszorú készítés, mécsesek halottak napjára, adventi 

ráhangolódás, imanap 

Iriny: a járványhelyzet miatt szünetelt 

Lele: vakációs bibliahéten való részvétel, gyerekek megvendégelése, karácsonyi 

mézeskalácssütés az ikésekkel, mézeskalács csomag készítés a szegényebb 

családoknak 

Magyarcsaholy: gyülekezeti rendezvények, bibliaórák 

Magyargéres: most alakul 

Nagykároly-Belváros: csigatészta készítés, ünnepélyek, teadélutánok szervezése 

Nagykároly-Kertváros: csigatészta készítés, kézművesség, szeretetvendégségek 

Piskolt: beteglátogatás, szeretetvendégségek előkészítése 

Szaniszló: csigatészta készítése, szeretetvendégségek megszervezése, 

imanapokon való rendszeres részvétel 

Szilágypér: diakóniai munka 



Szilágyszér: szeretetvenégségek szervezése, vakációs bibliaheteken való 

segédkezés, énekkarban való résztvétel, diakóniai munka 

Tasnád: betegek nyilvántartása, szeretetvendégségek szervezése, takarítás 

 

 Egyházmegyei rendezvényünk a 2021-es évben egy volt júniusban: 

Hadadon nőszövetségi csendesnapot tartottunk kb. 100 személy részvételével. 

Köszönet az egyházmegye nőszövetségi vezetőségének a szervezésért, és 

lebonyolításáért, a hadadi nőszövetségnek a vendégfogadásért, az 

egyházmegyének az anyagi támogatásért. Ezen az alkalommal megszervezett 

bazár bevételéből 2100 lejjel támogattuk az élesdi gyermekotthont. 

Valamint helyi szinten megtartották sok gyülekezetben az Ökumenikus 

Világimanapot és a Kárpát-medencei imanapot. 

 

Áldásos tevékenységüket ezúton is köszönjük. 

  

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, 2022. április       Tisztelettel, 

Tőtös Beáta-Margit 

nőszövetségi elnöknő 
 

 

 


