
A Dunántúli Kerületi Nôszövetség 20 éve

Visszaemlékezésemet hálaadással kezdem: egyedül Istené a dicsőség, hogy 
amit elkezdett bennünk és általunk munkálni, azt mindeddig meg is tartotta és 
meg is áldotta! Hálás a szivem, hogy ez a maroknyi kis csapat Isten alkalmas 
eszköze lehetett az elmúlt két évtizedben egyházunk építésében.

Az Országos Nőszövetség megalakulását követően sorra alakultak a du-
nántúli gyülekezetekben is a nőszövetségi csoportok. Kiemelkedő érdeme van 
ebben Dr. Márkus Mihályné főtiszteletű asszonyunknak, aki látogatta a gyü-
lekezeteket, s mindenütt buzdította az asszonyokat. A régiekre való hivat-
kozásaiban gyakran idézte anyósát, Dr. Márkus Jenőné tatai nagytiszteletű 
asszonyt, akitől nemcsak könyveket és traktátusokat örökölt a két világháború 
előtti időből, hanem erőt, bátorítást kapott a nőszövetségek újjáélesztésére. 
Petrőcz Lászlóné nagytiszteletű asszonyt is meg kell említenem, aki nem 
elégedett meg azzal, hogy az elsők között alakult újjá a régiek mintájára a 
balatonfüredi nőszövetség, hanem sok gyülekezetet meglátogatott ő is, fá-
radhatatlan volt a lelkesítésben. Elődeinkre gondolva, az ő szolgálatukat 
megköszönve Zsindelyné Tüdős Klára díjban részesültek: Vári Andorné 
Keszthelyről, Dr. Csáfordy Ferencné Győrből, Németh Gyuláné Balatonkene-
séről, Petrőcz Lászlóné Balatonfüredről és Dr. Márkus Mihályné Tatáról. 

Két esztendő leforgása  után nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges egy össze-
kötő kapocs a gyülekezeti nőszövetségek, s az országos vezetőség között, igy 
került sor 1994. november 26-án Veszprémben a Kerületi Nőszövetség 
megalakulására. Elnökké DR. Márkus Mihálynét, titkárrá P.Tóthné Szakács 
Zitát, pénztárossá Vajna Erzsébetet választottuk.
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december első vasárnapján megtartunk. Élen jártunk az előkészületekben, s az 
első, 2006-os imanapi anyagot Dunántúl állította össze. Hisszük, a mi imád-
ságaink is hozzájárultak a 2009-ben megalakult Magyar Református Egyház 
létrejöttéhez. Nőszövetségeink bekapcsolódtak az Ökumenikus Világ-imanapi 
Mozgalomba is. Mindig épülünk, ha más keresztyének életével ismerkedhetünk 
meg, örömeinkért együtt adhatunk hálát, s könyöröghetünk nehézségeink 
megoldásáért. Településenként közös imaestet szerveznek az evangélikus, kato-
likus, baptista, metodista, pünkösdi felekezetű nőtestvérekkel.

Az 1997-es Közgyűlés a Dunántúl földrajzi adottságai miatt két elnök-
helyettest bízott meg: Török Zoltánnét Zalaegerszegről és Ballainé Gáspár 
Enikőt Kaposvárról. Elsődleges feladatuk egynapos konferenciák rendezése a 
környékbelieknek. (20 év alatt  19 helyszínen, az egyházmegyei női konferen-
ciákon kívül )

2001-ben megerősítette a Közgyűlés a vezetőséget, 2004-ben 10 éves ju-
bileumi Közgyűlésünk volt Győrben, ahol Jakab Köves Gyopárkát ifjúsági 
titkárrá választottuk a vezetőségbe. Feladata első renden a fiatalabb korosztály 
bevonása a szolgálatunkba. Ekkor változott az Országos Nőszövetség alapsza-
bálya, azóta 5 évre kapnak megbízást vezetőink. 2009-ben a Szombathelyen 
tartott Küldöttgyűlésen lemondott elnökünk. Megválasztott vezetőségünk : 
P.Tóthné Szakács Zita elnök, Dr. Márkus Mihályné elnökhelyettes, Bellainé 
Gáspár Enikő titkár, Jakab Köves Gyopárka ifjúsági titkár és Török Zoltánné 
az országos intéző Bizottság tagja.

2014. februárjában Veszprémben tartott Küldöttgyűlésünk elfogadta Bellai-
né Gáspár Enikő lemondását a titkári tisztről, helyébe Jakab Köves Gyopárkát 
választották. A többieket a küldöttek tisztségükben megerősítették.

Külföldi kapcsolatainkat is folyamatosan építjük: 1998. óta a Minnesotai 
Presbiteriánus Nőszövetséggel, 2004 óta az Ausztriai Ökumenikus Női Világ-
imanapi Bizottsággal, az idén pedig a Kanadai Nőszövetség 100 éves jubileumi 

A gyülekezeti nőszövetségekben nemcsak lelkesedés volt, hanem komoly 
munkába kezdtek: munkaterveket készítettek, s lelkipásztoroknak és presbi-
tériumoknak munkatársaivá lettek a gyülekezetek épülésében. Ez volt az a 
korszak a rendszerváltoztatás után, amikor egyházunk kiléphetett a régi keretek 
közül, beindultak a hitoktatások, visszakaptunk egyházi épületeket, melyeket 
tatarozni kellett, a családok is nagyobb bátorsággal kezdtek templomba járni. 
Ebben az új helyzetben el is kelt a nőszövetségek segítsége, hiszen megsokszoro-
zódott a lelkipásztorok feladata. A füzetben található beszámolók hiteles képet 
mutatnak erről . 

A Kerületi Nőszövetség feladata a helyi nőszövetségek szolgálatának össze-
fogása, konferenciák szervezése, s a találkozókon a jó példák bemutatásának 
elősegítése, hogy mások is gazdagodjanak. Képviselte a kerületi vezetés a 
nőszövetséget egyházi találkozókon, az országos és a Kárpát-medencei alkalma-
kon, s ápolta más felekezetekkel a jó kapcsolatot. 

Évente több konferenciát szerveztünk, ahol missziói feladatainkról, dia-
kóniai szolgálatunk fontosságáról, a gyülekezetépítésről, családlátogatásról, hit-
tanosok, konfirmandusok felkutatásáról és szüleiknek a gyülekezetbe való 
bevonásáról , templomaink, gyülekezeti házaink berendezéséről, díszítéséről , a 
tradició megtartó erejéről, s a tradicionalizmus veszélyeiről esett szó. Minden 
alkalommal bibliatanulmányozások voltak a középpontban, hiszen hitbeli 
növekedésünk, személyiségünk fejlődése fontos ahhoz, hogy Istennek jó 
munkatársai lehessünk. Az első öt évben évente három, utána évente két ( 20 
év alatt 34) többnapos konferenciát rendeztünk Móron, Pápán és Balaton-
füreden, melyeknek látogatottsága 80-100 fő volt alkalmanként. Istennek hála, 
az érdeklődés nem csökkent.

Kerületünk vezetőségétől mindig komoly támogatást kaptunk. A nőszövet-
ségek tagdíjakból és adományokból működnek. Tagdíjuk egy részét az Orszá-
gos Nőszövetség működésére utalják át, helyben fordítják szolgálatukra egyéb 
befolyt összegeiket. A Kerületi Nőszövetségnek nincs saját bevétele. Köszönetet 
szeretnék mondani kerületünk vezetőségeinek, hogy komoly anyagi támogatást 
adtak kiadványainkhoz, konferenciánk költségeihez, s a határon túli nőszövet-
ségekkel való kapcsolattartáshoz. Igy juthattunk el a Magyar Református Világ-
szövetség gyűléseire, ahol azon szervezetek közé választottak minket, akik 
szavazati joggal bírnak. Látogathattuk az erdélyi, királyhágómelléki, Kárpát-
aljai, felvidéki és horvátországi nőszövetségi konferenciákat, előadásokkal 
szolgáltunk, s visszahívhattuk őket a mi konferenciáinkra. A mai Magyarország 
területén elő másik három Kerületi Nőszövetséggel is jó kapcsolatot ápolunk, s 
közös missziói munkatervet készítünk 2000-től. A 2004.december 5-i szégyen-
letes szavazás bennünk, nőszövetségi vezetőkben azt a felismerést ered-
ményezte, hogy sokkal szorosabbra kell fonni együttműködésünket. Igy szü-
letett meg a Kárpát-medencei imanap gondolata, melyet azóta is minden évben 
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Református Nôszövetség Bajánsenye

Nőszövetségünk 2005-ben, egészen pontosan áldozócsütörtökön alakult. 
Az alakuló ülésen 44 helybeni és kerkáskápolnai asszony csatlakozott. Alakuló 
ülésünket főtiszteletű dr. Márkus Mihályné vezette. 

Célunk, hogy összefogjuk a településeinken élő, Istent kereső, szerető, és a 
közösségért tenni akaró asszonyokat. További célunk, hogy a rászorulóknak 
segítsünk, hogy részt vegyünk a gyülekezet missziói munkájában, és, hogy meg-
látogassuk a gyülekezethez tartozó betegeket otthonaikban, vagy akár a kór-
házban. 

Havonta egy alkalommal gyűlünk össze, amikor az áhítat meghallgatása 
után közös teendőinket beszéljük meg. De vannak rendhagyó alkalmaink is: 
filmklub, színházlátogatás, előadások.   

Nőszövetségünkben jól működik a beteglátogatás. A látogatással általában 
nem is várjuk meg a következő nőszövetségi ülést, hiszen beteg testvéreinknek 
mielőbb szükségük van támogatásunkra. Ilyenkor bibliai képeslappal vagy igés 
kártyával visszük Isten vigasztalását a betegeknek. 

Teendőink között szerepel a gyülekezeti napok szervezése, azok lebonyo-
lítása, sütés-főzés a különböző gyülekezeti rendezvényekre, valamint minden 

évben segítünk a helyi napközis tábor lebonyolításában. Minden év végén a 
gyerekeknek és a 70 év feletti időseknek segítünk a karácsonyi csomagok 
eljuttatásában. Korábban támogattuk a lepramissziót fáslik készítésével, később, 
mikor erre már nem volt szükség, az ügyes kezű asszonytestvérek a kará-
csonyfákra horgoltak gyönyörű karácsonyi díszeket. A templomkert parko-
sításában is részt vettek a nőszövetség tagjai. 

konferenciáján képviseltettük magunkat. Reméljük ebből is gyümölcsöző 
kapcsolat fejlődik.

Adományainkkal segítettünk Kárpát-aljai családokat és fiatalokat,a délvidéki 
háború ideje alatt a volt Jugoszlávia területéről sokan menekülttáborban éltek 
Dunántúlon, őket ruhával, élelmiszerrel, karácsonyi csomagokkal, árvízkárosul-
takat, s a devecseri vörös-iszap katasztrófa után több család gyermekének kollé-
giumi ellátását fizettük egy fél éven keresztül. Téglajegyek vásárlásával hozzá-
járultunk az erdélyi nőszövetség tanulmányi központjának épüléséhez, most 
pedig vajdasági szórványkörzetben lelkipásztori állás fenntartására gyűjtünk. 
A gyülekezeti nőszövetségek beszámolóikban a Nágocsi Anyaotthon, a Duna-
almási Szeretetotthon, Schweitzer idősek otthona s a Bethesda gyermekkórház 
segítéséről írnak bővebben. A Református Szeretetszolgálat felhívásaira mindig 
gyűjtést szervezünk, s eljuttatjuk a rászorulóknak.

Minden szolgálatunkkal egyházunk épülését igyekszünk segíteni. Erőt 
mindehhez Onnan Felülről  kapunk.

Istené legyen ezért egyedül a dícsőség!

Mór, 2014. október havában P.Tóthné Szakács Zita elnök
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Istené legyen ezért egyedül a dícsőség!

Mór, 2014. október havában P.Tóthné Szakács Zita elnök

54



lap, amit küldtünk, mert tudta: idehaza nagyon várják. Más alkalommal egy 
régi orvosi műhiba következtében kellett újraműteni egyik asszonytestvérünket. 
Imádkozva vettünk tőle búcsút, hiszen a műtét nagyon komoly volt. Eltelt a 
néhány hét, sikerült a műtét. De ami a legnagyobb csoda volt: testvérünk 
ugyanolyan jókedvűen, mosolygósan jött el közénk, mintha nem is a kórház-
ban lett volna. Volt, aki meg is jegyezte: ha nem tudnám, hogy megműtöttek, 
azt hinném, hogy elmaradt a műtét!!

Igen, az elmúlt évek alatt sokszor megtapasztaltuk: az imádságnak óriási 
ereje van. Sajnos a nőszövetség tagjai fogynak. Van, akit Isten hívott vissza 
magához, de van, akinél az elköteleződés nem volt komoly. Vannak olyan 
asszonyok, akiket évek óta sem az istentiszteleten, sem a nőszövetségi ülé-
seinken nem láttunk. (A 44 alapító tagból ma 22 tag van, de ennek is csupán a 
felét mondanám aktív tagnak). Ezenkívül sajnos az erőnk is fogy. Öregszünk. 
A karácsonyi csomagokat nem mi készítjük, hanem nekünk készítik, már a 
kirándulások is elmaradoztak, hiszen egyre kevesebben tudnak részt venni 
rajtuk. Már a betegeket is egyre kevesebben látogatják közülünk, hiszen mi is 
legyengültünk. 

Marad hát az ima. Az ima, aminek igen nagy ereje van! Amivel emberi 
életekért lehet küzdeni, amivel Isten elé lehet vinni településünk lakóit, akik 
talán nem is keresik őt, pedig igen nagy szükségük lenne Rá. 

Ez hát ma nőszövetségünk fő tevékenysége: összegyűlünk az ige köré és 
imádkozunk. Imádkozunk, mert ez az, amihez mindössze a két kezünk és hívő 
lelkünk szükséges. Hisszük, hogy Isten ma is meghallgatja szolgálólányai imád-
ságát. 
A bajánsenyei nőszövetség tisztségviselői:

Györke Józsefné,elnök,  9944, Bajánsenye, Vörösmarty u. 62.
Ferincz Gyuláné, titkár, 9944, Bajánsenye, Vörösmarty u. 48.
Szabó Józsefné pénztáros, 9944, Bajánsenye, Kossuth u.25.

Kirándulás a Bakonaki-tónál

Amennyiben lehetőségünk van, részt veszünk az egyházmegyei női konfe-
renciákon, gyülekezeti kirándulásokat, színházlátogatásokat szervezünk. 

Lendvai kirándulás

A nőszövetség létét igen fontosnak tartjuk a gyülekezetben. Tulajdonképpen 
a lelkész és a presbitérium mellett a másik fontos pillér, amelyen a gyülekezet 
mindennapjai nyugszanak. A lelkipásztor jól tudja, hogy a nőszövetség tag-
jainak valóban fontos a gyülekezet előmenetele, életének zökkenőmentessé té-
tele, így bármilyen segítséget ennek érdekében szívesen megadnak. De a nő-
szövetség nemcsak a gyakorlati életben tölt be aktív szerepet. Fontos, hogy ez a 
közösség egyben egy imádkozó közösség is, mely akár a gyülekezetért, akár 
egyénekért nem szűnik meg imádkozni. 

Szép példáink is vannak arra, hogy Isten meghallgatta imáinkat. Egy nőszö-
vetségi alkalommal megilletődve hallottuk a hírt: a szomszédos gyülekezet kö-
zépkorú lelkésze igen beteg. Talán nem is tudnak segíteni rajta az orvosok. De 
mi bíztunk: az orvostudomány talán véges, de Isten kegyelme végtelen. Ezért 
közösen imádkoztunk azért a lelkipásztorért, akiről hamarosan kaptuk a hírt: 
túl van az életveszélyen. Egy másik alkalommal, egy szép nyári napon sziréná-
zó mentőautó száguldott végig a falunk utcáin. Mint hamarosan kiderült, 
gyülekezetünk, nőszövetségünk egyik igen kedves tagját vitte. Asszonytest-
vérünk 8 napig feküdt infarktussal az intenzív osztályon. Talán már az orvo-
sok sem reménykedtek. De mi igen! Mi tudtuk, hogy rá itt még nagy szükség 
van. Ezért, mikor a következő nőszövetségi ülés volt, többen kérték: imád-
kozzunk az asszonytestvérünkért! Isten meghallgatta imádságunkat: sok-sok hét 
után, kicsit megkopva, lesoványodva ugyan, de a templomban köszönthettük 
őt. Utólag el is mondta: mennyit segített az imádság, és az az egyszerű képes-
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Természetesen a nőszövetségi munkához, az asszonyok-lányok áldásos tevé-
kenységéhez az alakulástól kezdve elismerő támogatást adott a prezsbiterium az 
áldott emlékű lelkipásztor Petrőcz László tiszteletes úrral együtt.

Engedtessék meg nekem, a történések leírójának, hogy egy kissé talán meg-
mosolyogtató hasonlattal éljek, amikor teljesen jó szándékkal nőszövetségi 
munkánkat a kitöltött minőségi pezsgőhöz hasonlítom. A minőségi nedű 
pezseg a pohárban kitöltéskor. Kortyolgatjuk, veszít pezsgőerejéből, de a minő-
sége nem romlik! Illik avagy nem, de rátöltünk olykor, és a pezsgés visszatér. 
Az ezredfordulós évek után a szervezeti életben egy kis visszaesés következett. 
Nem történtek nagy gyakorisággal látványos események, kiállítások, a tagok 
egyre idősödtek. A fiatalok száma gyülekezeten belül, vagyis a rendszeres isten-
tiszteletre járók között is fogyott. Felsőfokú iskolába és munkahelyre, család-
alapításra más városba, vidékre kerültek. Mindez mondhatjuk, hogy nem csak 
balatonfüredi sajátosság volt és maradt. Igyekeztünk és igyekszünk részt venni 
nőszövetségi konferenciákon, főleg mert azok nagyobb részt itt Balatonfüreden 
kerültek megrendezésre. De Móron is jártunk, hisz mindig mindenütt szeret-
nénk jó tapasztalatot gyűjteni. 

Időközben, 1997-ben megalakult az egyházközség énekkara, és ebben is, meg 
a továbbra is ugyancsak heti rendszerességgel folyamatosan működő ma már 
bibliaórás összejövetelekként számon tartott közösségekben szinte ugyan-azok 
az asszonyok,lányok találkoznak. Ezek a kis közösségek már Miklós Ferenc 
lelkipásztor, tiszteletes urunk szolgálata idején alakultak és szolgálják a gyüle-
kezetet Isten dicsőségére a nőszövetséggel együtt. Az elnöki tisztet Miklós 
Ferencné – lelkipásztorunk felesége – tölti be. Emikénk hamarosan diplomát 
szerez, mint általános iskolai hittanár. Titkár Somogyi Károlyné Tündi, aki 
gondnokfeleség. Elnöki és titkári helyettesként igyekszik szolgálni Somogyi 
Józsefné Krisztina. Pénztárosunk Horváthné Király Erzsébet és országos kül-
döttünk Szekeresné Rózsa Etelka Mária.

Református Nôszövetség 

Nőszövetségünk alakuló ülésére 1992. október 25-én került sor, miután azt 
az addig már működő női Bibliakör szervezte és szorgalmazta. Elődünknek 
tekintettük az 1927-ben alapított Nőegyletet, amely az akkori lelkipásztor 
Vámos Géza kezdeményezésére jött létre. Annak munkájáról az a „zöld napló” 
tanúskodik, amely 1943-ig jegyzi az áldásos munkát, majd 1992. október 20-án 
kezdődik újra a bejegyzés, amely már az alakulás várható részleteiről szól. 
A mostani történések írója főként ebből a naplóból és az első, ma már egyre 
idősödő alapító tagoktól veszi értesüléseit a visszatekintéshez.

Az alakuló ülésen részt vett M. Kiss Katalin az Országos Nőszövetség 
akkori titkára is. Jegyzőkönyvi tanúság szerint 63 rendes és 33 pártoló tagot 
számlált szövetségünk. Tisztségviselők lettek: Varga Lajosné elnök, Rácz Béláné 
elnökhelyettes,- majd később titkár-, Takács Andrásné titkár, Dr. Czéh Jánosné 
pénztáros, jegyző Kiss Imréné, számvevők Pomykala Vencelné és Horváth 
Ferencné. Az ügyvezető elnök Petrőcz Lászlóné – sokak, vagy tán mindenki 
Marika nénije- akkori segédlelkész lett, akinek érdemei elévülhetetlenek nem 
csak a balatonfüredi, de összességében a dunántúli nőszövetségi munkában is. 
Ki is érdemelte 2014-ben az Országos Nőszövetség által adományozott 
Zsindelyné Tüdős Klára – díjat, és 2011-ben Balatonfüred Díszpolgára kitün-
tető címet is megkapta. 

Pezsgő, tevékeny munka jellemezte az elsőnek mondható 8-10 évet. 
Munkacsoportok jöttek létre, diakóniai, szociális, kulturális tevékenységi 
feladatok összehangolására. Ez az időszak az üdvös társadalmi változások után 
egy lelki felszabadulás volt az egész egyházi és a gyülekezeti életben is, és ez 
nagyon alkotóan hatott a nőszövetségi tagok munkájára is. Olyan előadók, 
hitükről vallást tevők jöttek Balatonfüredre a nőszövetség és a prezsbiterium 
közös meghívására, mint Pásztor Jánosné, M. Kiss Katalin országos nőszö-
vetségi vezetők, dr. Szarka Miklós családgondozó, Czine Mihály irodalom-
történész, Szokolay Sándor zeneszerző, Dobos Károly lelkipásztor lepramisszió-
vezető, Laczkó Emőke múzeológus, az anyaország határain kívülről tanú-
ságtevő lelkészek és hívők. Így indultak el és folytak a már említett csoportok 
munkái, úgymint idősek, betegek látogatása, szeretet-intézetek  részére száraz-
tészta-készítése, eljuttatatása, a lepramissziónak fáslik, takarók kötése és horgo-
lása, kézimunka-kiállítások, karácsonyi vásárok, gyermekek körében versmon-
dó-versenyek, időseknek szeretetvendégség szervezése. Kirándulások voltak ha-
táron belül és határon túl Erdélyben, Révkomáromban. Elkezdődtek és folytak 
az évenkénti világimanapi találkozók, amelyek alkalmat teremtettek a más fele-
kezetek asszonyaival való találkozásra, közös imádkozásra városunkon belül. 
Ezt erősítették az imaheti találkozások is. 

Balatonfüred 
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Ehhez a gondolatunkhoz és előzetes tájékozódásunkhoz kapcsolódóan 
lehetőséget adnánk, hogy az érdeklődők megtanulhassák egy idős kedves 
testvérünk, Diószegi Eszterke néninktől a csuhébábu készítését.

A 2013-ban csupa horgolt csipkével – angyalka, hópihe, csillag- díszített 
karácsonyfa állt templomunkban, aminek a szép díszeit Csehné Marika ké-
szítette, és alatta a gyülekezet adta, általunk készített édességcsomagok várták a 
hittanos gyerekeket. Talán az egyszerűbb csillagformák horgolását más is meg-
tanulná?! 

Megszavaztuk, hogy – másutt is látva a szép példát – ajándékozzunk ún. 
keresztelői kendőt azoknak a kisgyerekeknek, akiket gyülekezetünkben ke-
resztelnek. Hála Istennek, hogy 2014. júliustól kezdődően már 15 db-ot kellett 
készíttetni, ugyanis olyan mintát gondoltunk ki, amit nem tudunk mi mégsem 
elkészíteni. A gyülekezetben használt keresztelő-korsó  lekicsinyített képe van a 
kis kendőre hímezve felirattal és évszámmal, körben csipke. Ha asszonytestvé-
reink vállalják a tél folyamán, akkor kézi csipke díszítheti a továbbiakat. Az 
anyagi költséget vállalja a nőszövetség tagsága.  Természetesen az a további el-
képzelésünk, hogy a megkeresztelt gyermekeket majd szüleikkel együtt idő-
közönként találkozóra hívjuk.

Egyházközségünk fenntartásában harmadik tanévét kezdte Balatonfüreden a 
Református Általános Iskola. Ha támogatásunkat, segítségünket kérik, nagy 
szeretettel szolgálunk, ahogy és amit tudunk. Most első időben még mindkét 
félnek ismerkedésre van szüksége. Gondot és gondolatot kell fordítanunk arra, 
hogy a prezsbitériummal együtt jó házigazdái, vendégvárói legyünk a diákok-
nak, szülőknek, amikor a havonta ismétlődő családi vasárnapokon templo-
munkba jönnek. Ez most közös, nagy és fontos feladatunk.

Hisszük, hogy a pezsgés megújul és folytatódik!  A prezsbitérium  látja,hogy 
jó gazdaasszonyai, háziasszonyai akarunk lenni a gyülekezetnek. 

Szeretnénk felújítani a nők imanapi alkalmait más felekezet asszonyaival, de 
ehhez természetesen közös akarat kell. Az utóbbi években sajnos csak egy alka-
lommal szerveződött ez meg katolikus testvéreinkkel. Minden év októberének 
első vasárnapján egy közös zarándoklat van itt városunkban a Tamás-hegyi 
kereszthez. Akár a következő évi alkalommal mi lehetnénk a közös agapén a 
vendéglátók!

Nem szabad elengednünk idősebb testvéreink, elődeink kezét, de ki kell 
nyújtani kezünket a fiatalok felé, az alkalmanként hozzánk betérőkhöz. 
Mosollyal, sugárzó szeretettel kell feléjük fordulni. Ez asszonyi dolog, asszonyi 
feladat.

ADJA ISTEN, HOGY ÍGY LEGYEN!

 Mindnyájan olyan református családban nevelkedtek, ahol édesanyjuktól 
példát láttak a gyülekezeti munkára és maguk is igyekeznek gyermekeiknek 
példát adni a hívő református életre, asszonyi szolgálatra. 

Taglétszámunk, akitől tagdíjra számíthatunk jelenleg, 15-18 fő. 
Adventi időben rendszeresen – még a 90-es évektől kezdődően – tartjuk az 

idősek szeretetvendégségét, de sajnos már akkor is kevesen tudnak ezeken részt 
venni, ha felajánljuk a szállítást. De igyekszünk mindenkihez jelképes aján-
dékot- pl. igés jelző- és finom süteményt eljuttatni. Változtatunk az elnevezésen, 
talán adventi szeretetvendégségre, ahol már 60 éves kortól hívjuk és várjuk 
találkozóra, beszélgetésre a gyülekezeti tagokat. 

Kigondoltuk és 2005-től folyamatos, hogy az ökumenikus imaheti alkal-
makra könyvjelzőket nyomtatunk az ökumené közös jelével és az adott év igé-
jével. Ezeket adjuk azon az alkalmon, amikor a mi templomunkban van az 
összejövetel. 

Felajánlottuk segítségünket kisgyermekek felügyeletére az ünnepek előtti 
készülődésben szombat délelőttönként. Nagy visszhangra nem talált a szülők 
részéről, így nem is folytatódott.

Adventtől Húsvétig minden vasárnap istentisztelet után meleg teával és 
aprósüteménnyel várjuk a gyülekezeti teremben a betérőket, akik még ott szót 
válthatnak egymással. A 2013-as évben kezdtük el, hogy közösen sütünk tea-
süteményt. Nagyobb örömmel is fogyasztják a testvérek a „házit”, és a dicséret 
nekünk is nagyon jól esik! A közös tésztasütésnek, a vasárnapi vagy szeretet-
vendégségi teafőzésnek, szendvicskészítésnek jó lehetősége a gyülekezeti terem 
mellett kialakított és jól berendezett teakonyha, amelyhez anyagi gyűjtést is 
vállaltunk. 

Több alkalommal egyházközségünk templomában kerültek megtartásra az 
egyházmegyei közgyűlések. Az csak természetes, hogy a nőszövetségi, bibliaórás 
és énekkaros asszonytestvérek vállalták és vállalják itt is a vendégváró házi-
asszony szerepét. 

Gyülekezetünk prezsbiteriuma 2008-ban kezdte szervezni az Evangéliumi 
Estéket, ahol elismert közéleti személyek vallottak életükről, hitükről. Termé-
szetesen ezeknek az alkalmaknak is háziasszonyai voltunk.

Felújítottuk közös összejöveteli alkalmakon a közösen használatban lévő 
énekeskönyveket. Megragasztottuk, egyiket a másikból kipótoltuk, lapokat 
fénymásoltunk, pótoltunk. Közben felolvasást tartottunk, énekeltünk.  

Elgondolásunk,  hogy a sok finom sütemény, pogácsa,  receptjét összegyűjt-
jük, és kinyomtatva terjesztjük az érdeklődők körében.  Gondolatunk az, hogy 
a süteményes füzet bibliai igéket is közvetítene. Érdeklődésünk alapján tudjuk, 
hogy a fiatal asszonyok, lányok szívesen forgatnák a részletesen leírt sütemény-
készítés receptjeit. 
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Őket elkísérték az édesanyák, nagymamáik, így próbáltuk bővíteni a kört, és 
kiszélesíteni a szolgálatot. Minden hónapra másik osztályt készítettünk fel.

Nagy súlyt helyeztünk a beteg, idős testvéreink meglátogatására. Felosz-
tottuk a gyülekezetet körzetekre, melyekkel két-két hitben érettebb testvért 
bíztunk meg, és felkészítettük őket a látogatás szolgálatára. Volt, amikor mag-
nón vittük a prédikációt, heti rendszerességgel. Kedves emlékem, mikor Ábra-
hám Irma néni, aki mindig nagyon várt minket, azt mondta: Nekem minden 
kedd a vasárnapom! 

Később megalakult városunkban a Nyugdíjas Klub, azóta ide járunk mi is, 
és itt találkozhatunk az egész csoporttal, vihetjük a jó hírt: Isten szavát. Az 
utóbbi években nagy segítség az ún. „Mécses-szolgálat”. Lelkészeink hetenként 
kiadják az igehirdetéseket a Mécses című kis lapon, amely a végén tartalmazza 
a híreket, gyülekezetünk aktuális eseményeit is, így az idősek is bekapcsolód-
hatnak a közösség vérkeringésébe.

Nagyon fontosnak tartjuk a lelki munkát, igyekszünk, hogy minél többen 
eljussanak csendes-hetekre, konferenciákra, a gyermekek pedig nyári táborokba. 
Akiket csak elérünk, hívogatjuk a gyülekezetünk alkalmaira, istentiszteletre, 
bibliaórákra. 

Fontos feladata Nőszövetségünknek, hogy jó kapcsolatot tartson fenn váro-
sunk többi civilszervezetével. Szorosan együttműködünk a Caritasszal, kato-
likus testvéreinkkel. Együtt rendezünk évente többször használtruha börzét, 
amely ingyenes, és városunk szomszéd falvaira is kiterjed. 

Korábban gyakran látogattuk a dunántúli szeretetintézményeinket, adomá-
nyokat vittünk Őrbottyánba és Dunaalmásra. A lepramisszió szolgálatába is 
bekapcsolódtunk, fáslikat és takarókat kötöttünk. Meghívtuk előadást tartani 
az Országos Lepramisszió vezetőjét, és képes beszámolót láthattunk a szen-
vedőkről. A külmisszió felé is nyitottak vagyunk, rendszeresen megkapjuk a 
Külmisszió Híradó című kiadványt, ebből értesülünk arról a szolgálatról. Részt 
vettünk Várpalotán, a Molnár Mária misszionáriusunk emlékkonferenciáján. 
Meghívtuk Csépe Andreát, aki Indiai életképek címmel tartott vetített képes 
előadást, s azóta is rendszeresen beszámol mostani munkájáról körlevélben. 
Ugyancsak havonta küld beszámolót Dr. Keszi Krisztina zambiai szolgálatáról 
és a Luz család a Dél-Amerikai Ecuadorból. 

Minden év márciusának első péntekjén megtartjuk a Nők Világimanapját 
katolikus testvéreinkkel. Kapcsolatot tartunk fenn a keszthelyi Lorántffy Zsu-
zsanna Nőszövetséggel, emellett részt veszünk a balatonfüredi konferenciákon, 
ahol lehetőség nyílik találkozásra az összes dunántúli nőszövetséggel. Meg-
hallgatjuk egymás beszámolóját, s amit tudunk, azt átvesszük, mindig tanulunk 
egymástól.

Református Nôszövetség Balatonkenese

1947. november 27-én, Fáber Kovács Gyula lelkipásztorkodása idején volt a 
Balatonkenesei Református Nőszövetség alakuló ülése 130 fővel. Fő feladatul 
tűzték ki a gyülekezethez tartozó szegények és elaggott testvérek istápolását, a 
templom háborús sérüléseinek kijavítását, a templombelső díszítését, az orgona 
javítását, a tanítólak rendbe hozását. A cél elérése érdekében önkéntes adomá-
nyokat ajánlottak fel, gyűjtéseket végeztek, műsoros estéket rendeztek. A régi, 
sárguló jegyzőkönyv beszél eleink tetteiről, küzdelmeiről.

A rövid, de áldásos munkát az akkori politikai vezetés beszüntette. A rend-
szerváltás után 1992. április 10-én szerveződött újjá a szövetség, azzal a céllal 
hogy az idős, egyedülálló, beteg testvéreket látogassa. Vezetőségünk akkori tag-
jai: tiszteletbeli elnök: Kuti Józsefné, elnök: Németh Gyuláné, elnökhelyettes: 
Zsednai Józsefné, titkár: Sipos Károlyné, pénztáros: Kelemen Józsefné, 
számvevők: Horváth Györgyné és Keresztes Jánosné, jegyzőkönyvvezető: Gorza 
Etelka. Tagságunk ekkor 36 rendes és 10 pártoló tagból állt. Minden hónap 
második péntekjén tartottuk összejöveteleinket, ami azóta is működik, megfo-
gyatkozott létszámmal.

Az Országos Református Nőszövetség Budapesten, 1991. november 16-án 
tartott alakuló gyűlésén az alábbiak vettünk részt, és szerveztük újjá a helyi 
nőszövetséget: Kuti Józsefné, Németh Gyuláné, Zsednai Józsefné, Kelemen 
Józsefné, Keresztes Jánosné és Szabó Józsefné.

A rendszeres találkozóinkon meleg, családias légkör uralkodik. Az ének, 
imádság, igeolvasás és rövid magyarázat után tárgyaljuk meg a friss napirendi 
tennivalóinkat, amit kötetlenebb beszélgetés követ tea, üdítő és sütemények 
fogyasztása mellett. Eleinte bevontuk a hittanos kislányokat is, akik szavalattal, 
énekkel szolgáltak, előadtak egy-egy bibliai történetet. 
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Református Csákberény 

Csákberény egy kis falu a Vértes lábánál. A Mezőföldi Egyházmegyéhez tar-
tozik. Csodálatos környezetben kissé távol a nagyvárosoktól Székesfehérvár és 
Mór között fekszik. 1997-ben Rásky Miklós lelkipásztor szolgálata idején 
alakult a Nőszövetségünk. Kedves felesége Huszár Beáta nagytiszteletű asszony 
hűséges szolgálata által nagy létszámú, aktív csapatot sikerült összegyűjtenie. 

Azóta is jelen vannak és szolgálnak a gyülekezetben az asszonyok. Minden 
hónapban egyszer van nőszövetségi alkalom. Ilyenkor az ige mellet elcsen-
desedünk és Istenre figyelünk, hogy a tőle kapott erő és útmutatás által tud-
junk szolgálni a körülöttünk élők felé. Azonban a bibliaórákon és az imaórán 
is hűségesen veszünk részt. Főként tagjainkból álló énekkarunk szolgál ünnepi 
Istentiszteleteinken, keresztelőkön, esküvőkön. 

Nôszövetség A REND minden rendezvényén aktívan részt vettünk, Győrbe például 
elvittük régi, XVIII. századi úrasztali terítőinket kiállításra. A Tótvázsonyi 
Missziói Ház munkájában is vállaltunk szerepet, kékfestő anyagból terítőket, 
táskákat varrtunk, nagytakarításnál segédkeztünk, levendulát szedtünk, az igei 
alkalmakon küldöttségünk részt vett.

2012. április 13-án ünnepeltük Nőszövetségünk újjáéledésének 20 éves 
jubileumát, amikor lelkészeink, polgármesterünk, a civil szervezetek vezetői és 
sokan mások köszöntöttek bennünket, és megemlékeztünk az eltelt évek 
örömeiről, gondjairól, munkájáról. Az Öböl TV stúdióbeszélgetésre hívott meg 
bennünket, amit azután egy héten át sugárzott. 

2012. szeptember 29-én az Országos Nőszövetség zsinati székházában 
Zsindelyné Tüdős Klára Díjat vehettem át, ahová asszonytestvéreim szép 
számban elkísértek. 

Nőszövetségünk jelenlegi vezetősége: Németh Gyuláné elnök, Vér Lászlóné 
elnökhelyettes, Sipos Károlyné titkár, Oláh Jánosné pénztáros. Tagságunkból a 
régiek közül sokan meghaltak, de 2011-ben 1 fővel, 2012-ben pedig 9 testvérrel 
gyarapodtunk. A gyülekezet minden munkájában – ahol szükség van ránk – 
részt veszünk örömmel. A konfirmáltak találkozójának megszervezésében, a 
gyermekek karácsonyi csomagjainak elkészítésében, a templom, gyülekezeti 
ház, kert, temető rendben tartásánál, idősek, betegek látogatásában. Szívünkben 
tartjuk jeligénket: „Egymás terhét hordozzátok” (Gal 6,2)

Németh Gyuláné
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Molnár Mária Nôszövetség -
Gyôri Református Gyülekezet

Gyülekezetünk nőszövetsége majd' két évtizedes múltra tekint vissza. Tag-
jaink között tudhatjuk lelkipásztorunkat, Pálfi Zsuzsa lelkésznőt, a gyülekezet 
régi és újabb tagjait: édesanyákat, nagymamákat, fiatal és idős asszonyokat. 
Közös bennünk a Jézus Krisztus iránti szeretetünk, gyülekezetünk iránti elkö-
telezettségünk és az a vágy, hogy mindazt a jót, életet, amit mi kaptunk tovább-
adjuk azoknak, akiket Isten hozzánk irányít. 

Gyülekezetünk nőszövetsége 1995-ben alakult meg ismét, amikor ismét 
megnyílt az út a nőszövetségek megalakulására. 
Az elnökség 1995-ben: elnök: Bittner Ferencné

titkár: Dankházy Istvánné
pénztáros: Vári Imréné

A tevékenység hasznos segítő, lelki, gyülekezetépítő és konkrét, szépítő fela-
datokból állt, mindabból, amire szükség volt. Az asszonyok ruhákat gyűjtöttek, 
játékokat, kötényeket, ágyruhát varrtak, vásárokat rendeztek a parókia udvar-
ban, a bevételből pedig a gyülekezet szükségleteire adakoztak. Ekkor került fel 
az a szép terítő együttes az Úr asztalára, a Mózes székre és a szószékre, amit a 
mai napig használunk. Ugyanígy a szőnyegeket is ők szegték be, amihez a 
varrógépet kellett a templomba telepíteni, mert a nagy szőnyegek végét így 
lehetett a legkönnyebben beszegni cipekedés nélkül. Ekkor tisztították ki az 
asszonyok a padokba azokat a hosszú párnákat, amiket ma is használunk. A 
templom takarítását, évenkénti átsúrolását is a nőszövetség tagjai vállalták. 

Szívükön hordják épületeink gondját, így rendszeresen takarítják, gondoz-
zák templomunkat, gyülekezeti házunkat, azok környezetét. Szeretetvendég-
ségeket tartunk pünkösd hétfőn, amikor meghívjuk volt konfirmandusainkat, 
akik 10, 20…50,60, 70 éve tettek fogadalmat templomunkban. Az adventi 
estéken a falu központjában, ahol egy vasárnap műsorral is szolgálunk. 
Hálaadó alkalmainkon, mint a nemrég megújult templomunk hálaadásakor, és 
amikor vendéget hívtunk jótékonysági koncertre Mészáros János Elek 
személyében. Ezen túl még a gyermekek részére szervezett gyereknapon is a 
nőszövetség tagjai főznek, sütik a lángost. Karácsonykor ők készítenek ajándék-

csomagot a gyerekeknek és az időseknek, akiket meglátogatunk. Nekik 
hittanosaink Betlehemes játékkal is kedveskednek. A falu életében is aktívan 
részt vesznek testvéreink akik a helyi hagyományőrző egyesületnek is tagjai. 
Nemzeti ünnepeinken, mártírjaink, Szikszai János református és Manszbarth 
Antal katolikus lelkészek halálának évfordulóján a faluban és Nagyigmándon 
is lerójuk tiszteletünket, és erre tanítjuk gyermekeinket is. Köszönettel vesszük, 
amikor holland testvéreink ruhaadományt küldenek. Ilyenkor igyekszünk a 
rászorulókat megtalálni, akik örülnek a hozzájuk megérkező ruháknak. Az 
ügyes kezű asszonyok Sáfrán Andrásné Zsófika néni vezetésével gyönyörű 
Úrasztali garnitúrát hímeztek. Elődeink is megtették ezt, hiszen így már négy 
féle terítők váltják egymást a templomban az év során. 

Hálát adunk a mi Urunk megtartó szeretetéért, hétről hétre, és emlékezünk 
azokra a testvéreinkre, akik már nincsenek közöttünk, de Isten mindig indít 
újabb szíveket az ő szolgálatára. Egyik kedves énekünk: Egymásnak terhét, ha 
hordozzátok, így tesztek Jézus szava szerint. Egymásnak terhét csak hordoz-
zátok, mint arra Jézus igéje int. 

Brunnerné Nemes Gyöngyi
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zátok, mint arra Jézus igéje int. 

Brunnerné Nemes Gyöngyi
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A tagok saját ötleteiket is behozhatják, megvalósíthatják, ilyen volt például 
a templomi énekeskönyvekre keresztszemes motívummal kivarrott borítók (a 
minta egy kelyhet ábrázol). 

Rendszeres, nem látványos de nagyon fontos feladatunk a betegek, idős 
tagok látogatása, amit az idősek és a fiatalok egyaránt végeznek. Ha tagjaink 
közül betegszik meg valaki, műtéten esik át, odafigyelünk, az asszonyok hívják 
egymást, tájékozódnak egymás hogylétéről, a következő foglalkozáson pedig a 
többieknek is beszámolnak asszonytestvérünkről (a többiek pedig mindig 
kérdezik is, hogy ki beszélt vele, ki hívta fel, mit tudni a hiányzó testvérről).  
Immár negyedik éve látogatjuk a mezőörsi Ujvári János Idősek Otthonát. 
A kerületi vezetés buzdítására (figyeljünk oda református intézményeinkre) 
vettük fel a kapcsolatot az igazgató asszonnyal, és azóta is nagyon jó a kap-
csolat. Évente négy-öt alkalommal tudunk látogatást tenni, kis ajándékot vinni. 
Mindig nagy örömmel készülünk, és mi magunk is meggazdagodva térünk 
vissza. 

Fiatal tagjaink közül sokan a gyülekezet más csoportjaiban szolgálnak: 
katechéta kör, énekkar, baba-mama kör, női kör. Ezek az alkalmak heti, 
kétheti, havi rendszerességgel vannak jelen a gyülekezet életében. A hívő, és 
hitüket komolyan vevő anyukák beszéde, hozzáállása olyan példa egy-egy ilyen 
alkalmon, ami magával ragadja a keresgélőket, ugyanakkor egymást is építjük, 
sokszor újult erővel töltjük fel.

Saját helyiségeink vannak kis konyhával, raktárral is ellátva. Igaz, felújításra 
szorulnak, de elmondhatjuk, hogy mindannak a sok szépnek, amit elkészítünk 
(kötünk, varrunk, horgolunk, hímzünk) van helye. Itt vannak azok a könyvek 
is, amiket a tagok hoznak egymás épülésére. 

Alkalmainkat szerdánként tartjuk három órai kezdéssel, rugalmas érkezés-
sel, amit majd a Bibliaóra zár öttől. Ilyenkor megbeszéljük az előttünk álló 

Balatonfüredi konferencia

Hatalmas munka volt, a férfiak hordták a vizet, a nők mostak, súroltak.  Min-
dez a sok szépítés a mai szemnek már természetes, de ezt 20 évvel ezelőtt egy 
nagyszerű csapat végezte örömmel, Isten dicsőségére. Jó volt erre együtt vissza-
emlékezni, meghallgatni a történeteket. Pénztárosunk szavaival élve: „Lelkes 
társaság volt a nőszövetség.”

A gyülekezet építésében lelki értelemben is komoly részt vállalt a nőszövet-
ség, ugyanis ez volt az a kör, amelynek tagjai végiglátogatták a konfirmáció 
előtt álló, vagy valamilyen okból nem konfirmált gyermekek családjait, tájékoz-
tatták, hívogatták őket templomba, konfirmációra.

Gyülekezetünk lánykollégiumot is működtet, amit a nőszövetség a kezdeti 
időben ellátott, függönyökkel. Az asszonyok takarítottak, hozták rendbe a szo-
bákat, pucolták meg az ablakokat. Ekkor lett megszépítve a nőszövetségi helyi-
ségünk is, amit a mai napig használunk.

Nőszövetségünk jelenleg is önállóan működik a gyülekezeten belül. 2009-
ben volt legutóbbi tisztújító gyűlésünk, az akkor már kibővült, megfiatalodott 
nőszövetséggel, a vezetési, pénztárosi szolgálatok azóta is gördülékenyen mű-
ködnek. Mindenki megtalálja a hozzá illő és elbírható feladatot, együtt moz-
gunk, ha szükség van rá, élő és tevékeny része vagyunk a gyülekezetnek. 

A nagyobb szabású rendezvények előtt a lelkipásztorok elmondják kéré-
seiket, mi pedig szívesen segítünk. Nagyobb, kampányszerű feladatok a gyüle-
kezet jelentősebb eseményei kapcsán vannak: konfirmáció, úrvacsorás istentisz-
teletek, ünnepek. A rendszeresen ismétlődő feladatainkat önállóan végezzük, 
természetesen az ő tudomásukkal és egyetértésükkel. A gyülekezeten kívüli szol-
gálatokról is tájékoztatjuk őket, ezzel egy időben a beleegyezésüket is kérjük, és 
ezután lépünk (mint pl. a mezőörsi idősek otthonában tett rendszeres szolgá-
latunk).

Balatonfüredi konferencia
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A Kárpát-medencei imanapot a Győr-Szabadhegyi nőszövetség szervezi, 
rendezi a szabadhegyi templomban és gyülekezeti teremben. Mi meghívottként 

vagyunk jelen, Pálfi Zsuzsa lelkipásztor szolgál, a nőszövetség tagjai pedig a fel-
olvasásban kapnak részt, így imádkozunk együtt a magyar reformátusságért.

Nagyobb, kampányszerű feladatunk a gyülekezet minden tagjának, család-
jának a lelkészek által megírt levelek, és a mellékelt csekkek kipostázása, a borí-
tékok bélyegzése, címkézése, összeszámolása. Ez évente kétszeri alkalommal 
majdnem 1700 levelet jelent, amit két-három napi munkával szoktunk meg-
oldani. 

Amióta a REND megrendezésre kerül, nőszövetségünk hűséges látogatója. 
A kerületi szervezésben kijelölt feladatokból is részt veszünk, legyen az ügyelet 
a nőszövetségi sátorban, kézimunka kiállítás, amire lehetőségünk van. Ugyan-
akkor örömmel megyünk a REND alkalmaira látogatóként is.
Néhány konkrét cél és megvalósulás, amit a bevételeinkből támogatunk (a tel-
jesség igénye nélkül):
• Adományainkkal a legátusokat, a gyermekek karácsonyi csomagjainak, a 

konfirmandusok Bibliáinak vásárlását támogatjuk. 
• Amióta a parókiaépítési program elindult erre a célra is adunk egy közösen 

megbeszélt összeget évente kétszer. 
• A gyülekezeti termünk karnisait, függönyeit, sötétítőit újítottuk meg két éve 
• A templomban elkopott szőnyegek helyett újakat vásároltunk
• A mezőörsi Ujvári János Idősek Otthonában tett látogatásaink alkalmával 

vittünk gyümölcsöt, textíliákat (konyharuha, lepedő), karácsonyi apróságo-
kat, süteményt, amit ekkor igyekszünk személyre szólóan vinni. 

• A vörös iszap katasztrófa idején egy egyetemistát támogattunk anyagilag egy 
tanéven keresztül.

feladatokat, megszervezzük az éppen soron következő feladatot, programot, 
megbeszéljük, hogy ki, mikor tud segíteni, ki, mit csinál, vagy hoz, ami éppen 
szükséges. Ha szép verset találnak a szépirodalmat kedvelő asszonyok elhozzák, 
megosztják velünk. Ha jó könyv akad a kezünkbe, azt is körbeadjuk, ajánl-
gatjuk egymásnak. Így olvastuk el Miklya Luzsányi Mónika könyvét Molnár 
Máriáról, vagy Molnár Róbert könyveit, Gyökössy Endréné könyvét, hogy csak 
a legutóbbiakat említsem. Így vittünk verset a mezőörsi idősek otthonába, és 
olvastuk fel ott, de tőlük is kaptunk egy szép írást, az Idősek Imáját, amivel 
pedig mi  gazdagodtunk.

A kezdeti idők lelkesedése és kitartása a mai napig megmaradt. Ennek is kö-
szönhető, hogy a szolgálni vágyó, és hitüket komolyan megélő fiatalok közül is 
többen beléptek már. Jelenleg 32 tagunk van, majdnem fele arányban az 
idősebb és fiatalabb korosztály.

Egy állandó gyülekezeti alkalom, ahol a nőszövetség megmutathatja magát: 
a családi vasárnap. A gyülekezetünkben, immár tizedik éve, minden hónap első 
vasárnapja a „családi” istentiszteletet alkalma, minden korosztály szolgálatával 
(igeolvasásban, imádságban, zenélésben), ekkor a gyerekek is a templomi isten-
tiszteleten vesznek részt. Ez az istentisztelet szeretetvendégséggel zárul, a gyü-
lekezeti teremben, ahol lehetőség nyílik kötetlenül beszélgetni, új arcokat 
megismerni. Ezeket az alkalmakat készíti elő, és zárja le a nőszövetségi tagok 
szorgos munkája. Finom házi sütemények, meleg tea, forró kávé várja az egész 
gyülekezetet ilyenkor. Érdekes munkamegosztás alakult ki az évek során: az 
idősebb asszonyok, mint igazi nagymamák, a vendéglátást szervezik, a templo-
mból kifele jövet mindenkit megszólítanak, hívnak a teázásra, míg a fiatalabb 
asszonyok igyekeznek a ritkán templomba jövőket megszólítani, beszélgetni, 
hívni egyéb alkalmakra is. Ekkor tartunk rendszeresen vásárt a kézimun-
káinkból, aminek a bevételéből a gyülekezet különböző kiadásait támogatjuk. 
Egy igazi missziós alkalom ez, a gyülekezetbe járás öröme érezhető a jelen-
lévőkön.

Világimanap, Kárpát-medencei imanap. Ezt a két imanapi alkalmat komo-
lyan vesszük, külön készülünk rá, és mindig megtartjuk.  A világimanapi alka-
lomra minden felekezetből hívunk résztvevőket, felolvasókat. Ez rendszeresen a 
gyülekezeti termünkben kerül megrendezésre, tavaly a baptista testvérek kéré-
sére ők adták a helyszínt, az országbemutatót is ők tartották (Franciaország 
volt a téma), a szeretetvendégséghez pedig mindenki hozzájárult egy-egy recept 
elkészítésével. Ezt az eseményt igyekszünk érdekesen, részletesen kidolgozva 
megszervezni, hogy a résztvevők az ország hangulatából, stílusából is vihesse-
nek valamit magukkal. Emellett az igére, az imádságokra, énekekre is oda-
figyelünk, hiszen ez a lényege ennek az alkalomnak. Nagyon jó visszhangok 
jönnek évről-évre, amiért Istené a dicsőség.
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Közös célért, közös utamban, Sohasem, sohasem vagyok magamban!”  
Gyengéné Fogarassy Margit: Magam, magamban c. verse)

Gyengéné Fogarassy Margit Református Nôszövetség
Gyõr - Szabadhegy

„Az Ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: Békesség. Életnek fája 
ez azoknak, akik megragadják,és akik megtartják boldogok!"     

                                                                 Példabeszédek könyve 3,17-18.
Nőszövetségünk tagjai megélik és megtapasztalják e drága igéket, nemcsak 

egyéni életükben, családjukban, hanem a gyülekezet és az Anyaszentegyház tag-
jaival együtt krisztusi közösségben. Erről próbálunk most bizonyságot tenni, 
örömmel és hálaadással Isten dicsőségére.

Nőszövetségünk 2001. október 15-én alakult meg, 15 asszonytestvérünk fo-
gadta el az alapszabályban rögzített célokat, elvárásokat.

Alapító tagok névsora: Bátky Tamásné, Csáky Zsuzsanna, Csertői Imréné, 
Dávidházy Ferencné, Dömötör Lászlóné, Halászné Burján Ilona, Ihász Mihály-
né, Komlós Jenőné, Lentulainé dr. Gede Andrea, Merétei Károlyné, Nagy 
Józsefné, Nagy Lajosné, Ősze Tiborné, Sándor Károlyné, Tarsoly Ernőné.     

 A megalakulás után Károlyi Zsuzsanna, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
első feleségének nevét vette fel közösségünk. 2009. nyarán egyik asszonytest-
vérünk javaslatára megváltoztattuk nő szövetségünk nevét. Így lett névadónk 
Gyengéné Fogarassy Margit (1892-1972), akinek személyes kötődése volt gyüle-
kezetünkhöz, tanítónőként dolgozott, vasárnapi iskolát vezetett, zsoltárt taní-
tott. Példamutató családi életének ékes bizonyítéka, hogy Imre nevű fia Fel-
sőőr-i református püspöki szolgálatra lett méltó.  A névadás ünnepélyes kertek 
között történt, bemutattuk áldozatos életét és néhány versét. 2012-ben hálaadó 
istentiszteleten emlékeztünk meg születésének 1210., halálának 80. évforduló-
járól, a temetőben gyertyát gyújtottunk nyughelyén. 1956-ban megalapítója volt 
a vakok Győr-megyei-szervezetének.        

Névadás: Nagy elődök nyomdokain próbálunk járni méltatlan utódokként, 
mint a misszionárius, mártír: Molnár Mária (1886-1943) aki, gyülekezetünk 
diakonisszája volt 1923-ban.Ő és Gyengéné Fogarassy Margit. Szolgálatának 
példamutató ereje áll előttünk.  

Az eltelt 12 év során tagjaink szolgálata Isten kegyelmét hirdette.  Alapító 
tagjaink közül Ihász Mihályné és Komlós Jenőné megtért Teremtő Atyánkhoz. 
Emléküket szeretettel őrizzük.  

Elődeinkért legyen hála Istenünknek! Együtt tapasztaltuk meg a zsoltáros 
örömét:”Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak 
parancsolata világos, megvilágosítja a szíveket” 19. Zsoltár, 9. versével gon-

Jelenleg gyülekezetünk (a legátusi alkalmak továbbra is) és a mezőörsi refor-
mátus szeretetotthon a két hely, ahova bevételeinkből adományozunk, aján-
dékot viszünk.

Nőszövetségünk összetétele:
A korosztály vegyes, tagjaink között vannak asszonyok, akik az újra indu-

lásnál rögtön beléptek, és azóta nőszövetségi tagok, érkeztek azóta idősebb 
asszonyok, akik szintén aktív tagjai a szerdai alkalmaknak, és vannak olyan 
fiatal, dolgozó asszonyok, családanyák, akikre biztosan számíthatunk egy-egy 
nagyobb megmozduláskor. Minden tagunk szívesen, és örömmel teszi meg 
mindazt, ami a lehetőségeitől telik (időben, erőben, anyagi támogatásban). 
A szervezésekben erre tekintettel vagyunk. A több szabadidővel rendelkező 
asszonyokkal évek óta látogatjuk a református idősek otthonát, készítjük a 
kézimunkákat a családi vasárnapokra. Azok a tagjaink, akiknek erre nincs lehe-
tősége, ideje, adományaikkal támogatják egy-egy utunkat, ez lehet pénzbeli, 
lehet egy-egy bevásárlás, sütemény készítés egy adott alkalomra, saját készítésű 
lekvárok összegyűjtése. Mindenkit igyekszünk időben tájékoztatni az előttünk 
álló feladatokról és időben elmondani a kéréseket, amikre mindig segítség, 
együtt mozdulás a válasz. 
Terveink, megvalósításra váró gondolataink:
• A nőszövetségi helyiség megszépítése – a gyülekezeti lehetőségektől függ, víz-

telenítés volna szükséges, ami egy nagy munka, meghaladja a mi képessé-
geinket, ugyanakkor belül egy átgondolás, átrendezés szükségessé vált az évek 
alatt.

• Gyümölcs éréskor a nőszövetség együtt, mintegy kirándulásképpen elmegy 
gyümölcsöt, bodzát szedni, befőzéshez. Ez egy kötetlenül együtt töltött idő 
lenne, ráadásul hasznos is lenne az eredményt tekintve.

• Újabb és újabb ötleteket várunk a vásárainkba, mint pl. a legutóbbi: könyv-
jelző a Bibliákba, amiket a konfirmandusoknak adunk. 

• Keresztelő kendő hímzése ajándékba a megkereszteltek családjainak.
• Nagyobb reklám a kézimunkáinknak, a fiatalabb tagok aktív bevonásával.
• Kapcsolat kiépítése más nőszövetségekkel, látogatás, tapasztalatcsere.
• Fiatal anyukáknak segítségnyújtás apró fércmunkák elvégzésével (gombfel-

varrás, foltozás), ezzel is újabb kapcsolatokat tudnánk kiépíteni a gyüle-
kezetben, ezt szintén hirdetni, reklámozni kell majd.

• Ovis ágynemű varrás, eladás
Isten ajándékaival, és a közösség összetartó szeretetével hétről-hétre találko-

zunk. Látjuk és érezzük is, hogy az eddigi tevékenységünket csodálatosan meg-
áldotta az Úr. Őbenne bízunk a jövőben is és örömmel gondolunk arra, 
hogy lelkészeink, tagjaink és a gyülekezet többi tagja is támogatja a tevékenysé-
günket.
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örömteli alkalmakká váltak számunkra. Egyéb alkalmakon is segítünk, 
úgymint lelkészi értekezletek, vendégfogadások. 

Rendszeresen részt veszünk a különböző nőszövetségi találkozókon, konfe-
renciákon. Egy-egy alkalommal 4-5 asszony vesz részt a elmélyülést  biztosító  
előadások, bizonyságtételek, közös éneklések nyújtotta lelki feltöltődéseken.  
Nagyon odafigyelünk az országos, vagy Dunántúli rendezvényekre, melyeken 
nőtestvéreink idejük,erejük függvényében részt vesznek és ezek tartalmát 
közkinccsé teszik. Többen jártunk Tápon, Mosonmagyaróvárott, Mezőlakon, 
Ajkán, Móron, Adásztevelen, stb. Részt vettünk az egyházkerület és egyház-
megye 400. évfordulóján tartott ünnepségeken, Körmenden és Tapolcafőn.

Az eddigi „REND”-eken mindig jelen volt szövetségünk több tagja, szol-
gálatot is végeztünk a nőszövetségi sátorban. Így vall ezekről a találkozókról 
egyik asszonytestvérünk: „Legszebb élményeim ezekről a rendezvényeinkhez 
fűződnek. Az első „REND”  Győr 2004.  a nőszövetség énekelte: „Isten 
velünk, viszontlátásra….” Nagyon megható volt. (ekkor halt meg a nővérem). 
Komárom 2008.  Dr. Márkus Mihály püspök úr hirdette az igét. a pápai fú-
vós zenekar kísérte az énekeket. Hangunk messze szállt a várfalon túlra. Pápa 
2010. – Steinbach József püspök úr fő üzenete: „íme, most van az üdvösség 
napja” Egy életre szóló tanítást hoztam el. Isten nemcsak hall, de meg is 
hallgatja kiáltásunkat, és segítségünkre siet, és az Ő tökéletes akarata szerint 
teljesíti kérésünket.” Ez a vallomás összefoglalója is lehet a „REND”-eken 
szerzett élményeinknek.  

Sokat jelent számunkra a REND! Különösen nagy élményt jelentett a 
legutóbbi, Székesfehérvárott megrendezett, hiszen ott a sok lelki táplálék 
között találkozhattunk a többi testvérrel együtt a mi nyugalmazott drága 

–

–

dolunk nőszövetségünk korábbi vezetőire: Nagy Lajosnéra és Bátky Tamásnéra.
Tisztújító választásunkat 2013. szeptember 13-án tartottuk. Jelenleg 21 tagja 

van csoportunknak. 

Bátky Tamásné, Beke Sándorné, Dávidházy Ferencné, Délczeg Krisztina, 
Dömötör Lászlóné (elnök), Erdélyi Ilona, Falvi Lászlóné, Farkas Miklósné 
(kerületi küldött), Huszti Attiláné kerületi küldött), Kiss Erzsébet (titkár), Kiás 
Margit kerületi küldött), Kovácsné Huszár Erzsébet, Lang Jánosné,   Lentulainé 
dr. Gede Andrea (tiszteletbeli elnök), Papp Endréné. Petrőcz Sándorné, Sándor 
Károlyné (pénztáros), Schönberg Klára, Somogyi Árpádné, Szabó Kálmánné, 
Tarsoly Ernőné.    

Mostani munkánkat lelkipásztorunk: Lentulai Attila esperes úr segíti és tá-
mogatja anyagilag, szellemileg egyaránt. Munkatársainak tekint minket abban a 
szolgálatban, amelyre elhívta őt az Úr.

Alkalmainkon részt vesz, tanácsokat ad és szervezi a mi általunk tervezett 
tevékenységeinket. Áldja meg őt az Úr erővel továbbra is.

Tevékenységeink sokrétűek, ahogy ez más nőszövetségeknél is lenni szokott. 
Ezért a teljesség igénye nélkül igyekszünk bemutatni nőszövetségünk munkáját.
Havonta egy délután találkozunk, de szolgálatunk folyamatos. Alkalmainkat 
imádsággal kezdjük, majd lelki útravalót kapunk egy-egy asszony bizony-
ságtételén, előadásán, ismertetőjén keresztül. Az aktuális szolgálati teendőket, 
feladatokat szervezzük meg, melyek között vannak „hétköznapiak” és nagy 
események is, mint a Wass Albert emlékmű és a Gulyás Lajos kopjafa méltó 
gondozása.

Feladatunknak tartjuk lelkészeink szolgálatának segítését. Az úrvacsorai 
kelyhek előkészítése, rendben tartása, közreműködés az úrvacsoraosztásnál, 
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„Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát!” figyelmeztet refor-
mátus dicséretünk, s ezt nem szabad elfelejteni, elhanyagolni!

Az évek során szoros kapcsolat alakult ki a Bőcsi gyülekezettel. Évente 
találkozunk, ilyenkor közös istentisztelet, kirándulás, családok vendéglátása 
gazdagítja az együtt töltött időt.

Már hagyománnyá vált, hogy évente két alkalommal, tavasszal és ősszel a 
templom kertjében gyülekezeti szeretetvendégséget un. „Családi nap”-ot szerve-
zünk, teát, kávét, süteményeket kínálunk. A kötetlen beszélgetés, egymás meg-
ismerése fontos szerepet tölt be gyülekezetünk életében.

Farsang idején bált rendezünk a presbitériummal közösen. A résztvevők 
száma egyre nő, 150–180 személy – fiatalok és idősek együtt szórakoznak. 
A tombola tárgyakat a gyülekezeti tagok ajánlják fel a rendezvényre. Az ebből 
keletkezett bevételt a nőszövetség kiadásaira fordítjuk. Farsangkor játékos 
vetélkedőt szerveztünk fiatal lelkészünk vezetésével a hittanos gyerekeknek, 
pedagógus gyülekezeti tagok segítségével. A vendéglátást a nőszövetség végzi.                 
Idős gyülekezeti tagjaink részére adventben meghitt együttlétet tartunk. 
Lentulai Attila esperes úr áhítattal, imádsággal, a gyermekek, és felnőttek vers-
sel énekkel köszöntik a vendégeket, saját készítésű ajándékkal kedveskedünk 
nekik. Ebben az évben Isten iránti hálával köszönthettünk két asszonytest-
vérünket 90. születésnapján. Nagy örömmel és meghatottsággal köszönték a 
megemlékezést. Nem feledkezünk meg nőszövetségünk tagjainak születés-
napjáról sem, igével és jókívánságokkal köszöntjük egymást.

Karácsonyra, édesség csomagokat állítunk össze a gyerekeknek (180db), 
amelyekbe mindig kerül általunk készített apró ajándék, játék is. Szükség esetén 
anyagi támogatást is nyújtunk gyermekét egyedül nevelő szülőnek, évenként 
egy-egy hittanos gyermek táborozását is segítettük. Ebben az évben a balaton-

lelkipásztorunk, Mátyás Lajos „Istentisztelet – ecsettel” című akvarell kiállítá-
sával, melynek témája a Dunántúli Református Templomok. 

Lelkipásztorunkkal egyetértésben különböző előadásokat, kiállítást is szer-
veztünk. Ezek közül kimagaslik a fent említett akvarell kiállítás és Molnár 
Mária életútját bemutató előadás és tárlat. 

 A nők ökumenikus világ-imanapján és a Kárpát-medencei imanapon közö-
sen imádkozunk a Kossuth utcai nőszövetség tagjaival. Együtt olvassuk fel az 
összeállítás anyagát. Az igehirdetési szolgálatot Pálffy Zsuzsanna lelkésznő 
végzi. Nagy érdeklődéssel követjük sokoldalú előadásait. Több alkalommal 
vettek részt ezeken az alkalmakon evangélikus és baptista testvéreink is. Az 
együtténeklés, imádkozás közelebb hozza egymáshoz a különböző felekezetű 
hívő asszonyokat. Ezeken az alkalmakon a képes előadások, a hozzájuk fűzött 
magyarázatok földrajzi, történeti ismereteinket gyarapítják. Az éppen bemutat-
kozó országok gasztronómiájából is kapunk ízelítőt.

Szoros kapcsolatot ápolunk a határainkon túl élő Nőszövetségekkel (Király-
hágó-melléki Református Nőszövetség éves konferenciájára az egyház kis bu-
szával 7-8 fő utazik, a komáromi „REND” alkalmával vendégül láttuk a Szat-
márnémetiből érkezett testvéreket.

Kárpátaljai kapcsolatunkat a természetbeni adományozás jellemzi. Egyik 
nőtestvérünk és férje gondoskodik az adományok eljuttatásáról. Személyes 
találkozásra ritkán van lehetőségünk, de levelezés útján meg tudjuk fogni 
egymás kezét. 

Kapcsolatépítés van kialakulóban gyülekezeti szinten a Felvidéki nagyme-
gyeri közösséggel és a Rév-Komáromban működő Diakóniai Központtal.
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közös programot is szervezünk. Sok alkalommal a fiatalok jó példával járnak 
előttünk a krisztusi úton.     

Nagy gondot fordítunk a gyülekezeti terem és templom ápolására. A temp-
lomgondozást, kertszépítést folyamatosan végezzük. A nagytakarítást mindug 
közösen végezzük, amelyben  gyülekezeti tagok  is segítségünkre voltak. A terí-
tők, konyhai textiliák tisztítását felváltva végzik az asszonyok. Az  úrvacsorai 
kelyhek tisztítása, a közös munka erősíti az összetartozást, egymás jobb meg-
ismerését.   

Ebben az évben (2013.) az árvíz idején, több napon keresztül Nagytiszteletű 
asszony irányításával főtt étel készítettek néhányan, amelyet Esperes úr szállí-
tott a gáton helytállók részére.

Időközönként látogatjuk a betegeket, idős testvéreket, akik mindig megha-
tottan, örömmel veszik jelenétünket. Nőszövetségünk tagjai egymásra is na-
gyon odafigyelnek, segítenek, ha szükséges, látogatják egymást. Nőszövetségünk 
a gyülekezet része, nagyon sok alkalmat, együttlétet közösen szervezünk, pl. 
szeretetvendégség, bibliaórák, kirándulások, stb. Így a fotók szinte a gyülekezet 
mindennapjait is bemutatják.

Tevékenységünk az Úr előtt van. Ő látja gyengeségeinket, Ő fogja kezünket, 
vezeti életünket.

Kérjük a Mindenható Istent, hogy vezessen az igaz úton bennünket, testvéri 
szeretetben egymás iránt,hogy az Ő „szőlőskertjében”munkálkodhassunk éle-
tünk végezetéig, mert tudjuk:

:::nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené!”
                                Pál apostol Rómaiakhoz írt levele: 9:16.

Bemutatkozást összeállította: Papp Endréné, Kiss Erzsébet, Dömötör Lászlóné

szemesi hittantábor költségeihez járultunk hozzá. Három asszonytestvér a 
gyermekek étkeztetésében is részt vett a táborban.

A „vörösiszap” idején egy, városunkban tanuló egyetemista kollégiumi díját 
vállaltuk át egy évre. Nőszövetségi tagjaink között sok a nyugdíjas, az egye-
dülálló, részben hozzájárulunk a különböző konferenciák költségeihez. Ezzel is 
lehetővé tesszük, hogy minél többen eljussunk ezekre a hitmélyítő alkalmakra. 
Kereszteléskor minden kisgyermeket hímzett keresztelői emlék-kendővel aján-
dékozunk meg. Az iskolába induló első osztályosokat meglátogattuk, a „Zárba 
illő kulcs” című könyvvel ajándékoztuk meg őket. Az iskolás gyermekeket 
születésnapjukon üdvözlő kártyával köszöntöttük. E két utóbbi szolgálatunkat 
jelenleg nem folytatjuk, de terveink közt szerepel, hogy ismét bevezessük, e 
szép szolgálatot. Konfirmáció előestéjén,a „vizsga” alkalmával nőtestvéreink 
szolgálnak a szeretetvendégségen.

Nagymértékben támogattuk a gyermekek számára készült „Bibliai törté-
netek” című, Mátyás Lajos ny. esperes akvarell képekből összeállított könyvecs-
ke kiadásához. 

Missziós munkánk áldott alkalmakat jelent az Úr Jézus útján.
Folyamatosan gyűjtjük a bélyegeket a lepramisszió bélyeggyűjtési akciójának 

támogatásához. Természetbeni adományok gyűjtését szervezzük határon túli 
nehéz körülmények közt élő testvéreink számára. (Szernye, Szatmárnémeti,) 
Több alkalommal részvettünk határon túli nőszövetségek konferenciáján. (Te-
mesvár, Szatmárhegy, Beregszász, Érmindszent, Székelyhíd).

Gyülekezeti gyűjtést rendeztünk 2 éve az Aknaszlatina-i (Kárpátalja) 
szórványgyülekezet részére, melyet a kárpátaljai gyülekezeti kirándulásunk 
alkalmával személyesen adtunk át Lentulai Attila esperes Úrral. (ebből a pénz-
ből operáltatták meg egy hályog miatt vakságra ítélt asszonytestvér szemét. 
Itt kell, megemlítsük Fényes Sándor idős református példamutató szolgálatát 
Aknaszlatinán, aki a lelkészhiány közepette is gondoskodik a „magvetésről”. 
Szeretetadományt vittünk Zsombolyára az árvaházba, Temesvárra, Szatmár-
németibe, Szernyére pedig könyveket, iskolaszereket, ruhaneműt, játékokat. 
A holtmarosi Tulipán árvaház részére pénzadományt küldtünk. A Dunaalmási 
Szeretetotthon lakóinak rendszeresen gyűjtünk ruhaneműket. Anyagi lehetősé-
günk és kétkezi munkánk erejéig a jövőben is szeretnénk segíteni a nehéz-
helyzetben lévő testvéreinken.

„ …. a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe… az 
egész vagyonát.«” (Mk 12,41–44)! Igyekezzünk példáját követni, kérve az Úr 
segítségét, hogy ezt mindig szeretettel tehessük..

Fontos feladatunknak tekintjük, a szövetség fiatalítását, az ifjú családosok 
bevonásával a nőszövetségi munkába s ez által a taglétszám növelését. Biztató 
kezdettel volt már közös együttlétünk és terveink szerint a közeljövőben több 
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Az általános iskola nyári táborozási költségeihez hozzájárultunk egy szerény 
összeggel. Karácsony este az Istentiszteleten résztvevő óvodás- és iskoláskorú 
gyermekeknek édességcsomagot adtunk. Fenntartjuk a kapcsolatot a helybéli 
katolikus Karitász Csoporttal. Együtt, közösen már több éve megrendeztük a 
farsangi jótékonysági bált. Nemcsak az anyagi eredménynek, hanem az erkölcsi 
sikernek is örülhettünk. Jó hangulatú, kellemes estét köszöntek meg a bál részt-
vevői. A IV. református világtalálkozó alkalmából gyülekezetünk vendégül látta 
az erdélyi Fugyivásárhelyről érkezett református testvéreket. Segítettünk a ven-
déglátásukban, közös kiránduláson vettünk részt, Pápán és Győrben jártunk.

Balatonfüred

A községi önkormányzat is számít a munkánkra. A Kulturális Bizottság 
üléseire rendre kapunk meghívást, Hagyomány már tavasszal a Szent György 
Napok megrendezése. Ez alkalomból 1999-ben megosztva a Karitásszal meg-
kaptuk az ISZKASZENTGYÖRGYÉRT emlékérmet. Ezekre az alkalmakra 
kiállítást szervezünk. Legutóbb kézimunka-kiállítást szereztünk, az idén pedig 
babakiállítást szeretnénk bemutatni.

Több alkalommal  konfirmációra, konfirmandus találkozóra, valamint 
templomunk tornyának újjáépítése alkalmából, majd a parókia felújításáért tar-
tott hálaadásra  vártuk szeretetvendégséggel az említett alkalmak résztvevőit. 
Idősek, betegek látogatását is végezzük. 

Környezetszépítő munkákban is részt veszünk. Gondozzuk a templomker-
tet, a református temetőben segítünk a gyomtalanítást végezni. A gyülekezeti 
terem és a templom takarítását is vállaljuk.

Kiadásainkat a báli bevételből, adományokból, tagdíjakból fedezzük. A mi 
nőszövetségünkben  Isten segítségével  szeretnénk és igyekszünk olyan 

–

– –

Református Nôszövetség 

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek , szeretetnek
és józanságnak  lelkét” 

                                                                              ...        2 Timóteus 1,7

Ez az ige segít erőnket fenntartani, elfáradás ellen küzdeni, hogy vállalt 
feladatainkat szeretettel és jó szívvel tudjuk végezni. Az Iszkaszentgyörgyi 
Református Nősszövetség 1993 február 4-én alakult 14 rendes és 3 fő pártoló 
taggal.

Tevékenységünket a szeretetszolgálat jegyében, az alábbi szempontok köré 
csoportosítva végezzük.
• gyermekekre, fiatalokra való odafigyelés
• kapcsolattartás keresése más gyülekezetekkel, szervezetekkel, kirándulások 

szervezése
• rendezvények szervezése
• idősek, betegek látogatása
• környezetszépítő feladatok elvégzése
• idősek, betegek látogatása

A fenti általános tevékenységi formák alapján  az elmúlt években végzett 
munkánkról konkrétan így számolhatok be;

A hittan oktatásra járó gyermekeknek a hittan tanévzáró és tanévnyitó Is-
tentiszteleten csokoládéval kedveskedtünk, illetve az új tanévre megvásároltuk a 
hittankönyveket. A konfirmandusoknak könyvet ajándékoztunk. 

Iszkaszentgyörgy

–

Ökomenikus Világimanap
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Bethlen Margit Református Nôszövetség

Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy lassan húsz éve jelen van a nőszövet-
ség a kaposvári református gyülekezet életében. 1994, augusztus 24-én 22 fővel  
alakult meg a nőszövetség, Bellai Zoltánné Gáspár Enikő vezetésével. Ettől 
kezdve keddenként bibliaórát tartunk, ami mindnyájunk számára lelki táplálé-
kot és megerősítést jelent.

Az akkori 50-60 éves  testvérek lelkesen kivették a részüket a gyülekezet kö-
rüli munkákban: templomtakarításban, a zselickisfaludi Ifjúsági Otthon rend-
betételében, ott egy kert kialakításában.

1995-ben először  rendeztük meg a karácsonyi vásárt magunk által készített, 
vagy felajánlott tárgyakból – a bevételt a gyülekezet számára ajánlottuk  fel. Ez 
év őszén segítettük a Bethesda Gyermekkórházat, valamint épülő iskolánkat. 
Heti perselypénzünkből a csurgói református gimnázium számára készítettünk 
száraztésztát, lekvárt. Közös munkánkat hálaadással zártuk.

1996 tavaszán a Nágocsi Árvácska Anyaotthont látogattuk meg, természete-
sen nem  mentünk üres kézzel… Ebben az évben nőszövetségi konferencia volt 
Veszprémben, amelyen négy fővel vettünk részt – emlékezetes, szép, lélekemelő 
volt az együttlét, amiért hála légyen Urunknak. Sokat beszélgettünk a kör-
nyékbeli asszonyokkal, akik kertművelési tanácsokkal segítettek minket. A zse-
lickisfaludi kertünk terméséből savanyúságot és lekvárt készítettünk a ka-
posvári és a csurgói ref. iskolák számára. Októberben konferenciát szer-
veztünk, ide meghívtuk környékbeli gyülekezetek asszonyait. Karácsonyra ké-
szülve 70 db kis csomagocskát készítettünk, amelyeket a gyülekezet idősei 
részére vittünk el. 

 Kaposvár munkát végezni, hogy nyilvánvalóan érezhető legyen a szeretet, a felelős-
ségérzet, az áldozatvállalás, az együttérzés és az önzetlenség.

Szeretnénk megmutatni azt is, hogy bármilyen nehéz is manapság az 
anyagiakat tekintve az élet, ha kevés is a szabadideje az embereknek, mégis jut a 
kevésből is odaadható adomány, és a drága időt is be lehet osztani úgy, hogy 
másoknak is jusson belőle.

2013. május 5-én, ünnepi istentiszteleten adtunk hálát nőszövetségünk 
elmúlt 20 évéért. 

Tagjaink száma jelenleg 27.  
2013. december 16-án tartottuk tisztújító gyűlésünket, ahol 17 fő volt jelen.
Az Iszkaszentgyörgyi Nőszövetség vezetősége: 

Ölveczky Csabáné elnök,
Tóthné Lázár Csilla titkár,
Polyányi Julianna pénztáros

Isten áldását kérjük további munkánkhoz.
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Pápát tekintettük meg. Ősszel ismét nőszövetségi konferenciát rendeztünk, de-
cember két vasárnapján pedig vásárt tartottunk, amelynek bevételét meg-
lepetésnek szántuk: lelkésznőnk, vezetőnk számára palástot csináltattunk. Saj-
nos  történt szomorú esemény is: elment közülünk Harcsásné Irénke és Maro-
siné Rózsika. Életükért hálát adunk, emléküket megőrizzük. Lakics Istvánné 
Szombathelyre költözött.

2001 februárjában ismét – közülünk hatan – egy móri konferencián vettek 
részt, ahonnan feltöltekezve, élményekkel tele jöttek haza. Ebben az évben 
néhányan közülünk kánkori szolgálatra vállalkoztak temetések alkalmával 
segítve a lelkész szolgálatát. Jöttek, hóban-fagyban jó időben, rossz időben. Kö-
szönet érte – és köszönet értük az Úrnak! Tavasszal egy 15 fős csoporttal 
indultunk Nagykanizsára, hogy találkozzunk az ottani Diakóniai Bizottság tag-
jaival. Építő volt a találkozás, a tapasztalatcsere. Ebben az esztendőben közü-
lünk 14-en Keszthelyen találkoztunk az ottani Nőszövetséggel. Ők hívtak meg 
bennünket. Egész évi gyűjtésünk eredményeképpen úrva csorai kelyheket vásá-
roltunk gyülekezetünk számára. Ez évben eltemettük Máger Györgyné Eszti 
nénit.

2002 tavaszán vendégeket vártunk nagy szeretettel: a Keszthelyi Nőszövetség 
tagjait. Ők tanítottak meg bennünket a keresztelő-kendők készítésére – azóta is 
minden megkeresztelt gyermekünknek ajándékozunk egy ilyen kendőcskét. 
Megmutattuk az iskolánkat, amelyben ekkor már gimnáziumi tagozat is 
működött, délután pedig Zselickisfaludra látogattunk el. Közülünk 14-en, gyü-
lekezeti kirándulás keretében  a felvidéki  Zselízen jártak, ahol az ünnepi isten-
tiszteletet kopjafa avatás követte. Ez a kopjafa a felvidéki reformátor- és bib-
liafordító Huszár Gál emlékét őrzi. A gyülekezet nagy szeretettel fogadott 
bennünket. Még ez évben megtörtént a viszontlátogatás, igyekeztünk  viszo-
nozni szeretetüket. 2002 őszére fejeződött be a Csertán Márton Otthon építése 
– a beköltözés előtti nagytakarításból kivettük a részünket. Az Otthon fel-
szentelése meghatározó élmény volt számunkra. Otthonossá tételéhez számos 
kézimunkával,terítővel járultunk hozzá. Karácsony előtt jártunk a város által 
fenntartott  Pannon Idősek Otthonában, gyümölcsöt, újságot vittünk az ott 
élőknek – a közös úrvacsorában átéltük Istenünk szeretetét . 

2003. A C sertán Márton Otthon indulása idején hétfőnként imaórákat 
tartottak az Otthonban, amelyeken a nőszövetségi tagok is jelen voltak. A de-
cemberi karácsonyi vásár bevételéből társasjátékokat vásároltunk az otthon 
lakóinak. Ez év májusában nevet választottunk: Gr Bethlen Margit Nőszövetség 
lettünk. Névadónk református grófi családból származott, és különös szere-
tettel támogatta az egyházat, a szegényeket és az árva gyerekeket. Életútját 
példánknak tekintjük. További munkánk során is vezérfonalunk a Nőszövetség 
Igéje: „Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét”/Gal 

1997-ben a létszámunk már elérte a 44 főt. Szükség is volt a munkás ke-
zekre, mert egyre jobban láttuk, mennyi mindent lehetne még tenni… A hús-
véti vásár bevételéből a Nágocsi Anyaotthon kapott anyagi segítséget és játé-
kokat.Templomunk takarítását megkönnyítve vásároltunk egy porszívót. Má-
jusban Tótvázsonyban volt diakóniai konferencia, ezen öt fővel vettünk részt. 
Ebben az évben Móron is rendeztek egy konferenciát, ahol a gyülekezeti kis-
csoportok jelentőségéről hallottunk.Jó volt együtt lenni, feltöltődni. Ebben az 
évben meghívtuk a pécsi kórházi lelkésznőt, Édes Tündét, aki megosztotta 
velünk tapasztalatait.

1998-ban újra szaporodott a közösségünk, 48-an lettünk. A januárt konfe-
renciával indítottuk, a környék gyülekezeteiből mintegy hetvenen látogattak el 
hozzánk. Ebben az évben meglátogattuk a Bethesda Gyermekkórházat és a 
Schweitzer Otthont. Az ott tapasztaltak nagy hatással voltak ránk, nem felej-
tünk el imádkozni a beteg gyermekekért, idősekért. Ez év májusában három 
napos konferencia volt Balatonfüreden, melynek témája Pilder Mária és Zsin-
delyné Tüdős Klára élete, munkássága volt. Itt is részt vettünk. Nagy élményt 
jelentett még számunkra, hogy iskolánk, a Lorántffy Zsuzsanna Református 
Iskola egyik osztálya meghívta nőszövetségünket, és egy kis műsorral is ked-
veskedtek nekünk. A közös szeretetvendégségen /amelynek ropogtatnivalóit mi 
hoztuk/ alkalom nyílt arra is, hogy Isten iránti szeretetünkről is beszélget-
hessünk. Úgy éreztük, élmény volt a gyerekeknek is a látogatásunk. Ez év őszén 
Dr  Macskássy Olívia pszichiáternő járt nálunk, aki   az általa kezdeményezett 
hosspiss szolgálatról tartott előadást. Ebben az évben számottevően hozzájárul-
tunk templomunk felújításához. Köszönjük Istenünk gondviselését és az erőt, 
amelyet a szolgálathoz adott.

1999-ben ünnepi istentiszteleten búcsúztunk el Magai István Nagytiszteletű 
Úrtól és családjától, akik Biatorbágyra költöztek, fiuk családjához. Nagyon 
sokak köszönhet nekik gyülekezetünk! Ez évben meglátogattuk a város által 
fenntartott Liget Szociális Otthon lakóit, elbeszélgettünk velük életükről, hi-
tünkről. Pénzbeli támogatásunkkal igyekeztünk segíteni az őrbottyáni „Életfa 
gyökerek” alapítványt. Iskolásainknak karácsonyi ajándékcsomagokat készí-
tettünk, meglátogattuk időseinket. Sajnos búcsúznunk is kellett: Balogh Gyu-
láné testvérünk hazatért az Úrhoz.

2000-ben létszámunk: 52 fő. Egy, az iskolánkba járó kislány családját nagy 
csapás érte:leégett a házuk. A gyermek számára egész évben biztosítottuk a 
menzát, így próbálva enyhíteni gondjaikat. Egy kora nyári napon kirándulni 
indultunk, a célállomás az almásneszmélyi  Egészségügyi Gyermekotthon volt. 
A szeretetünkön kívül élelmiszert, pénzt,édességet, játékokat vittünk. Ez a talál-
kozás életre szóló élmény  marad. A fogyatékos gyermekek és fiatalok szeretete, 
ragaszkodása, az ápolók hite, hűsége példa lett előttünk. Utunk másik részében 
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Pápát tekintettük meg. Ősszel ismét nőszövetségi konferenciát rendeztünk, de-
cember két vasárnapján pedig vásárt tartottunk, amelynek bevételét meg-
lepetésnek szántuk: lelkésznőnk, vezetőnk számára palástot csináltattunk. Saj-
nos  történt szomorú esemény is: elment közülünk Harcsásné Irénke és Maro-
siné Rózsika. Életükért hálát adunk, emléküket megőrizzük. Lakics Istvánné 
Szombathelyre költözött.

2001 februárjában ismét – közülünk hatan – egy móri konferencián vettek 
részt, ahonnan feltöltekezve, élményekkel tele jöttek haza. Ebben az évben 
néhányan közülünk kánkori szolgálatra vállalkoztak temetések alkalmával 
segítve a lelkész szolgálatát. Jöttek, hóban-fagyban jó időben, rossz időben. Kö-
szönet érte – és köszönet értük az Úrnak! Tavasszal egy 15 fős csoporttal 
indultunk Nagykanizsára, hogy találkozzunk az ottani Diakóniai Bizottság tag-
jaival. Építő volt a találkozás, a tapasztalatcsere. Ebben az esztendőben közü-
lünk 14-en Keszthelyen találkoztunk az ottani Nőszövetséggel. Ők hívtak meg 
bennünket. Egész évi gyűjtésünk eredményeképpen úrva csorai kelyheket vásá-
roltunk gyülekezetünk számára. Ez évben eltemettük Máger Györgyné Eszti 
nénit.

2002 tavaszán vendégeket vártunk nagy szeretettel: a Keszthelyi Nőszövetség 
tagjait. Ők tanítottak meg bennünket a keresztelő-kendők készítésére – azóta is 
minden megkeresztelt gyermekünknek ajándékozunk egy ilyen kendőcskét. 
Megmutattuk az iskolánkat, amelyben ekkor már gimnáziumi tagozat is 
működött, délután pedig Zselickisfaludra látogattunk el. Közülünk 14-en, gyü-
lekezeti kirándulás keretében  a felvidéki  Zselízen jártak, ahol az ünnepi isten-
tiszteletet kopjafa avatás követte. Ez a kopjafa a felvidéki reformátor- és bib-
liafordító Huszár Gál emlékét őrzi. A gyülekezet nagy szeretettel fogadott 
bennünket. Még ez évben megtörtént a viszontlátogatás, igyekeztünk  viszo-
nozni szeretetüket. 2002 őszére fejeződött be a Csertán Márton Otthon építése 
– a beköltözés előtti nagytakarításból kivettük a részünket. Az Otthon fel-
szentelése meghatározó élmény volt számunkra. Otthonossá tételéhez számos 
kézimunkával,terítővel járultunk hozzá. Karácsony előtt jártunk a város által 
fenntartott  Pannon Idősek Otthonában, gyümölcsöt, újságot vittünk az ott 
élőknek – a közös úrvacsorában átéltük Istenünk szeretetét . 

2003. A C sertán Márton Otthon indulása idején hétfőnként imaórákat 
tartottak az Otthonban, amelyeken a nőszövetségi tagok is jelen voltak. A de-
cemberi karácsonyi vásár bevételéből társasjátékokat vásároltunk az otthon 
lakóinak. Ez év májusában nevet választottunk: Gr Bethlen Margit Nőszövetség 
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tettel támogatta az egyházat, a szegényeket és az árva gyerekeket. Életútját 
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1997-ben a létszámunk már elérte a 44 főt. Szükség is volt a munkás ke-
zekre, mert egyre jobban láttuk, mennyi mindent lehetne még tenni… A hús-
véti vásár bevételéből a Nágocsi Anyaotthon kapott anyagi segítséget és játé-
kokat.Templomunk takarítását megkönnyítve vásároltunk egy porszívót. Má-
jusban Tótvázsonyban volt diakóniai konferencia, ezen öt fővel vettünk részt. 
Ebben az évben Móron is rendeztek egy konferenciát, ahol a gyülekezeti kis-
csoportok jelentőségéről hallottunk.Jó volt együtt lenni, feltöltődni. Ebben az 
évben meghívtuk a pécsi kórházi lelkésznőt, Édes Tündét, aki megosztotta 
velünk tapasztalatait.

1998-ban újra szaporodott a közösségünk, 48-an lettünk. A januárt konfe-
renciával indítottuk, a környék gyülekezeteiből mintegy hetvenen látogattak el 
hozzánk. Ebben az évben meglátogattuk a Bethesda Gyermekkórházat és a 
Schweitzer Otthont. Az ott tapasztaltak nagy hatással voltak ránk, nem felej-
tünk el imádkozni a beteg gyermekekért, idősekért. Ez év májusában három 
napos konferencia volt Balatonfüreden, melynek témája Pilder Mária és Zsin-
delyné Tüdős Klára élete, munkássága volt. Itt is részt vettünk. Nagy élményt 
jelentett még számunkra, hogy iskolánk, a Lorántffy Zsuzsanna Református 
Iskola egyik osztálya meghívta nőszövetségünket, és egy kis műsorral is ked-
veskedtek nekünk. A közös szeretetvendégségen /amelynek ropogtatnivalóit mi 
hoztuk/ alkalom nyílt arra is, hogy Isten iránti szeretetünkről is beszélget-
hessünk. Úgy éreztük, élmény volt a gyerekeknek is a látogatásunk. Ez év őszén 
Dr  Macskássy Olívia pszichiáternő járt nálunk, aki   az általa kezdeményezett 
hosspiss szolgálatról tartott előadást. Ebben az évben számottevően hozzájárul-
tunk templomunk felújításához. Köszönjük Istenünk gondviselését és az erőt, 
amelyet a szolgálathoz adott.

1999-ben ünnepi istentiszteleten búcsúztunk el Magai István Nagytiszteletű 
Úrtól és családjától, akik Biatorbágyra költöztek, fiuk családjához. Nagyon 
sokak köszönhet nekik gyülekezetünk! Ez évben meglátogattuk a város által 
fenntartott Liget Szociális Otthon lakóit, elbeszélgettünk velük életükről, hi-
tünkről. Pénzbeli támogatásunkkal igyekeztünk segíteni az őrbottyáni „Életfa 
gyökerek” alapítványt. Iskolásainknak karácsonyi ajándékcsomagokat készí-
tettünk, meglátogattuk időseinket. Sajnos búcsúznunk is kellett: Balogh Gyu-
láné testvérünk hazatért az Úrhoz.

2000-ben létszámunk: 52 fő. Egy, az iskolánkba járó kislány családját nagy 
csapás érte:leégett a házuk. A gyermek számára egész évben biztosítottuk a 
menzát, így próbálva enyhíteni gondjaikat. Egy kora nyári napon kirándulni 
indultunk, a célállomás az almásneszmélyi  Egészségügyi Gyermekotthon volt. 
A szeretetünkön kívül élelmiszert, pénzt,édességet, játékokat vittünk. Ez a talál-
kozás életre szóló élmény  marad. A fogyatékos gyermekek és fiatalok szeretete, 
ragaszkodása, az ápolók hite, hűsége példa lett előttünk. Utunk másik részében 
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találkozónk témája a Tízparancsolat volt. Nemcsak mi vendégeltük meg a 
gyerekeket, ők is készültek – emléklapot kaptunk tőlük. Élő a kapcsolatunk a 
Csertán Otthon lakóival is – sok szép felolvasott vers, közös éneklés emlékét  
őrizzük. Továbbra is végezzük megszokott szolgálatainkat: a templomtakarí-
tást, fáslik kötését, keresztelőkendők hímzését,valamint betegeink látogatását. 
Köszönjük Urunknak, hogy napjainkhoz feladatokat s ahhoz  erőt is ad!

2006. A téli bibliaórákat a templom húsvét előtti nagytakarítása követte. 
Örömmel vettünk részt a világimanap m egrendezésében: a protestáns fele-
kezetekkel együtt istentiszteleten vettünk részt, majd a szeretetvendégségen alka-
lom nyilt a kötetlen beszélgetésre is. Nyáron Miskolcon voltunk a református 
világtalálkozó nőszövetségi találkozóján. ahol  a példás szervezés mellet nagy 
öröm volt az együttlét is. Az őszi bibliaórák egyikén arra a felismerésre 
jutottunk, hogy sokminden megváltozott körülöttünk a szolgálatunkat illetően 
is. Az iskolának már nincs szüksége a lekvárra, savanyúságra, tésztára. 
Zselickisfaludon már nem tudjuk úgy művelni a kertet, mint eddig de nincs is 
rá már szükség  -  a tábor terjeszkedik, a mi erőnk pedig lassan fogy…tagságunk 
is az évek múltával lassan kevesbedik… Összegyűjött pénzünkből sok esetben 
sírcsokrot veszünk.. Ami öröm volt 2006-ban: ekkor adták át a taszári Ikafalvy 
Farkas Béla Református Idősek Otthonát. Jó volt itt is segíteni! Ebben az évben 
Kaposváron volt a REND – sokat munkálkodtunk szeretettel, hogy Istenünk 
dicsőségét szolgálja a nagy találkozó. A nagy meleg ellenére sokan voltunk 
együtt és áldott volt a találkozó.

2007. Különösebb változás nem történt ebben az évben. Végezzük meg-
szokott szolgálatainkat, ápoljuk a szeretet-kapcsolatot öregotthonaink gondo-
zottjaival, iskolánk gyermekeivel. Az őszi kirándulás emlékezetes volt, Balaton-
fenyves, Zics, Tab útvonallal. Közös gyülekezeti áhítatot tartottunk  a fenyvesi 
Ifjúsági Otthonban, Zicsen a Zichy család múzeummá alakított kúriáját 
tekintettük meg, Tabon pedig a híres fafaragásokat. Köszönjük ezt az élményt 
is Urunknak. December elején megtartottuk a Kárpát-medencei imanapot 
együtt könyörögtünk szeretetért, megbékélésért a magyarság számára. Ez évi 
adományainkkal a nagyberegi református iskolát és a péterfai refomátus iskolát 
támogattuk.

2008. Ebben az esztendőben nagyon nagy élményben volt részünk: az ekkor 
már megalakult Lámpás közösséggel /ők a nőszövetség fiatalabb csoportja/ 
együtt Kórogyra látogattunk. Közös istentisztelettel kezdtük az alkalmat , majd 
meghallgattuk beszámolóikat, emlékeiket a közelmúlt háború szörnyű pusztí-
tásáról. Megmutatták a vukovári temetőt, személyes emlékeiket, szenvedéseiket 
is megosztották velünk. Hitük, szeretetük örök példa marad a számunkra. 
Megmutatták a régi Kórogy emlékeit őrző tájházat – és olyan vendéglátásban 
részesültünk, amilyen csak  szeretetből lehetséges… Ebben az évben támogattuk 

6,2/Ez a bibliai mondat lassan életformává érik a számunkra. Ebben az évben 
kedves vendégünk volt Budapestről: a Pozsonyi úti gyülekezet nyugdíjas 
lelkipásztora: Lénárd László. Köszönjük Urunknak, hogy elhozta őt közénk. 
Nem említettük még azt, hogy a kezdetektől fogva fáslikat kötöttünk és 
lepedőcsomagokat küldtünk a lepramisszió számára. 

Egyik tagunk versben foglalta össze szolgálatunkat:
A mi Nőszövetségünk…
a gyülekezet közössége
az asszonyok szövetsége
minden kedden együtt vannak
énekelnek, imádkoznak
betegeket látogatnak
szenvedőket vígasztalnak
temetésen énekelnek
leprásoknak pólyát kötnek
ezért ők semmit se várnak
fizetségük az a mosoly
melyet az arcokon látnak
megköszönik, hogy szolgálhatnak
melyre Urunk erőt adott…

Október végén újra Móron voltunk nőszövetségi konferencián, ahol arról a 
kegyelemről volt szó, amelyet a nők kaptak azért, hogy a kis – és nagy kö-
zösségeket össze tudják tartani. Karácsonyi vásárunk bevétele a beregszászi  Re-
formátus Líceum megsegítését szolgálta.

2004. Márciusban Budapesten nőszövetségi tisztújító közgyűlés volt. Elnök: 
Pásztor Jánosné, alelnök: P Tóthné Szakács Zita. Tavaszi kirándulásra mentünk 
a Csertán Otthon lakóival Zselickisfaludra. Újra meghívást kaptunk iskolánk-
ba, hogy anyák napja alkalmából együtt lehessünk. Örömmel indult a sok 
„nagymama”, és gyermekkacajt begyűjtve jöttünk haza. A nyár elején közös 
bibliaórát tartottunk a Csertán Otthon lakóival – jó volt újra együtt lenni. 
Adományt gyűjtöttünk a kárpátaljai nagyberegi református iskola építéséhez. 
Ez évben került először megrendezésre a REND! Győrben 12 tagunk tudott ott 
lenni. Még az ősszel újra adományokat vittünk Nágocsra és kirándultunk Bala-
tonfenyvesre, ahol elkészült a Református Gyermeküdülő. Ugyancsak ebben az 
évben készült el a templomkertben az új irodaépület, melynek takarításában 
részt vettünk. Istennek hálát adva zártuk az évet.

2005. Tavasszal Orciban voltunk, ahol a parókia felújításáért adtunk hálát 
közösen a gyülekezettel. Iskolánk gyermekeivel ápoljuk a kapcsolatot, ezévi 
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találkozónk témája a Tízparancsolat volt. Nemcsak mi vendégeltük meg a 
gyerekeket, ők is készültek – emléklapot kaptunk tőlük. Élő a kapcsolatunk a 
Csertán Otthon lakóival is – sok szép felolvasott vers, közös éneklés emlékét  
őrizzük. Továbbra is végezzük megszokott szolgálatainkat: a templomtakarí-
tást, fáslik kötését, keresztelőkendők hímzését,valamint betegeink látogatását. 
Köszönjük Urunknak, hogy napjainkhoz feladatokat s ahhoz  erőt is ad!

2006. A téli bibliaórákat a templom húsvét előtti nagytakarítása követte. 
Örömmel vettünk részt a világimanap m egrendezésében: a protestáns fele-
kezetekkel együtt istentiszteleten vettünk részt, majd a szeretetvendégségen alka-
lom nyilt a kötetlen beszélgetésre is. Nyáron Miskolcon voltunk a református 
világtalálkozó nőszövetségi találkozóján. ahol  a példás szervezés mellet nagy 
öröm volt az együttlét is. Az őszi bibliaórák egyikén arra a felismerésre 
jutottunk, hogy sokminden megváltozott körülöttünk a szolgálatunkat illetően 
is. Az iskolának már nincs szüksége a lekvárra, savanyúságra, tésztára. 
Zselickisfaludon már nem tudjuk úgy művelni a kertet, mint eddig de nincs is 
rá már szükség  -  a tábor terjeszkedik, a mi erőnk pedig lassan fogy…tagságunk 
is az évek múltával lassan kevesbedik… Összegyűjött pénzünkből sok esetben 
sírcsokrot veszünk.. Ami öröm volt 2006-ban: ekkor adták át a taszári Ikafalvy 
Farkas Béla Református Idősek Otthonát. Jó volt itt is segíteni! Ebben az évben 
Kaposváron volt a REND – sokat munkálkodtunk szeretettel, hogy Istenünk 
dicsőségét szolgálja a nagy találkozó. A nagy meleg ellenére sokan voltunk 
együtt és áldott volt a találkozó.

2007. Különösebb változás nem történt ebben az évben. Végezzük meg-
szokott szolgálatainkat, ápoljuk a szeretet-kapcsolatot öregotthonaink gondo-
zottjaival, iskolánk gyermekeivel. Az őszi kirándulás emlékezetes volt, Balaton-
fenyves, Zics, Tab útvonallal. Közös gyülekezeti áhítatot tartottunk  a fenyvesi 
Ifjúsági Otthonban, Zicsen a Zichy család múzeummá alakított kúriáját 
tekintettük meg, Tabon pedig a híres fafaragásokat. Köszönjük ezt az élményt 
is Urunknak. December elején megtartottuk a Kárpát-medencei imanapot 
együtt könyörögtünk szeretetért, megbékélésért a magyarság számára. Ez évi 
adományainkkal a nagyberegi református iskolát és a péterfai refomátus iskolát 
támogattuk.

2008. Ebben az esztendőben nagyon nagy élményben volt részünk: az ekkor 
már megalakult Lámpás közösséggel /ők a nőszövetség fiatalabb csoportja/ 
együtt Kórogyra látogattunk. Közös istentisztelettel kezdtük az alkalmat , majd 
meghallgattuk beszámolóikat, emlékeiket a közelmúlt háború szörnyű pusztí-
tásáról. Megmutatták a vukovári temetőt, személyes emlékeiket, szenvedéseiket 
is megosztották velünk. Hitük, szeretetük örök példa marad a számunkra. 
Megmutatták a régi Kórogy emlékeit őrző tájházat – és olyan vendéglátásban 
részesültünk, amilyen csak  szeretetből lehetséges… Ebben az évben támogattuk 

6,2/Ez a bibliai mondat lassan életformává érik a számunkra. Ebben az évben 
kedves vendégünk volt Budapestről: a Pozsonyi úti gyülekezet nyugdíjas 
lelkipásztora: Lénárd László. Köszönjük Urunknak, hogy elhozta őt közénk. 
Nem említettük még azt, hogy a kezdetektől fogva fáslikat kötöttünk és 
lepedőcsomagokat küldtünk a lepramisszió számára. 

Egyik tagunk versben foglalta össze szolgálatunkat:
A mi Nőszövetségünk…
a gyülekezet közössége
az asszonyok szövetsége
minden kedden együtt vannak
énekelnek, imádkoznak
betegeket látogatnak
szenvedőket vígasztalnak
temetésen énekelnek
leprásoknak pólyát kötnek
ezért ők semmit se várnak
fizetségük az a mosoly
melyet az arcokon látnak
megköszönik, hogy szolgálhatnak
melyre Urunk erőt adott…

Október végén újra Móron voltunk nőszövetségi konferencián, ahol arról a 
kegyelemről volt szó, amelyet a nők kaptak azért, hogy a kis – és nagy kö-
zösségeket össze tudják tartani. Karácsonyi vásárunk bevétele a beregszászi  Re-
formátus Líceum megsegítését szolgálta.

2004. Márciusban Budapesten nőszövetségi tisztújító közgyűlés volt. Elnök: 
Pásztor Jánosné, alelnök: P Tóthné Szakács Zita. Tavaszi kirándulásra mentünk 
a Csertán Otthon lakóival Zselickisfaludra. Újra meghívást kaptunk iskolánk-
ba, hogy anyák napja alkalmából együtt lehessünk. Örömmel indult a sok 
„nagymama”, és gyermekkacajt begyűjtve jöttünk haza. A nyár elején közös 
bibliaórát tartottunk a Csertán Otthon lakóival – jó volt újra együtt lenni. 
Adományt gyűjtöttünk a kárpátaljai nagyberegi református iskola építéséhez. 
Ez évben került először megrendezésre a REND! Győrben 12 tagunk tudott ott 
lenni. Még az ősszel újra adományokat vittünk Nágocsra és kirándultunk Bala-
tonfenyvesre, ahol elkészült a Református Gyermeküdülő. Ugyancsak ebben az 
évben készült el a templomkertben az új irodaépület, melynek takarításában 
részt vettünk. Istennek hálát adva zártuk az évet.

2005. Tavasszal Orciban voltunk, ahol a parókia felújításáért adtunk hálát 
közösen a gyülekezettel. Iskolánk gyermekeivel ápoljuk a kapcsolatot, ezévi 
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2011. Világimanap március elején. Anyagát a Chile-i asszonyok állították 
össze, „Hány kenyeretek van?” címmel. Az asszonyok a kenyérbe szeretetüket 
dagasztják bele.Következő fontos programunk a Nőszövetség újraindulásának 
20. évfordulója volt. Jubileumi nőszövetségi találkozóra mentünk Budapestre, 
a Pozsonyi úti református templomba. Minden jelenlévőnek hitbeli és szol-
gálatra való megerősítést adott ez a nap! Néhány éve a nőszövetség idősebb cso-
portjának feladata az, hogy gondoskodjunk arról, hogy az úrasztalán mindig 
friss virág legyen. Ez nem haladja meg az erőnket, és szeretettel tesszük. A taka-
rítás már a fiatalabbak feladata. A Kárpát medencei imanapot ez évben a 
Kárpátaljai Nőszövetség készítette el. A már megszokott módon, ádventi szere-
tetvendégség keretében hangzottak el az imádságok. Nálunk a gyülekezetben 
évről évre útnak inditják a cipősdoboz ajándékokat a kárpátaljai gyermekek 
számára. Az imanapi vetítésben, amelyet a lelkészünk, Bellai Zoltán tartott – 
láthattuk is az óvodás gyermekek, rászoruló családok örömét. Jó érzés ADNI! 
Az év végén újra meglátogattuk idős gyülekezeti tagjainkat, az elköltözötteknek 
üdvözlő lapokat küldtünk. Ebben az évben is hálát adunk Istenünk gondvise-
léséért.

2012. Nőszövetségünk régi csapata bizony mára már erősen megfogyat-
kozott, és amiről eddig nem ejtettünk szót: többízben kellett imádságos vígasz-
talással ott lenni valamelyikünk mellett, aki  családtagját veszítette el. Ebben az 
évben búcsúztunk Kiss Lajosné Rózsikától, aki nemcsak alapító tag volt nő-
szövetségünkben, de ALAP is. Emlékét megőrizzük. Isten iráni hálával mond-
hatjuk el, hogy nemcsak búcsúznunk kell, vannak új tagjaink is – létszámunk 
jelenleg:34 fő, ezenkívül a régiek közül hatan már a Csertán Otthonban 
vannak. Ezen kívül működik Lámpás közösség, amely 15 tagot számlál. Ez 
évben is részt vettünk konferenciákon: Budapesten, a Kálvin téren és Balaton-
füreden is ott voltunk. Hideg téli napokon jutott tudomásunkra, hogy valaki 
segítségre szorul – tüzelőt vásároltunk számára. Az előző kisdiák után „talál-
tunk” egy másik gyereket, aki támogatásra szorul hónapról-hónapra. Az őszi 
kirándulás Somogytúrra vezetett, ahol a Kunffy múzeumot látogattuk meg, 
utána Balatonfenyvesen töltöttük együtt az időt, hálaadással, kirándulással. 
A karácsonyi csomagokhoz sok kötött sálat, sapkát adtunk. Meglátogattuk idő-
seinket, elküldtük üdvözleteinket. Néhány éve gyakorolunk egy szép szokást: 
évi 1-2 alkalommal valamelyik testvérünknél jövünk össze – bizony, alig fé-
rünk el, mégis nagyon jó így is átélni a közösséget!

Évekre bontva – sok szempontot látva, nem teltek üresen napjaink. A közös 
hit, közös cél és közös megvalósítás megerősít bennünket. Ünnep a cél, ünnep 
a végeredmény. Bibliaórákon sokszor olvasunk – legtöbbször Gyökössytől, 
Tüdős Klárától vagy más, építő bizonyságtételből  és jó ilyenkor megosztani 
egymással saját hitbeli tapasztalatainkat is. Jó szívvel szolgálunk és ilyenkor 
átéljük: többet kapunk, mint amit adni tudunk… 

–

az erdélyi  Dévai Gyermekotthont és a Zsoboki Gyermekotthont. Ott voltunk 
a Komáromban megrendezett REND-en, ahol ismét átélhettük, hogy össze-
tartozunk. 

2009. Egyre jobban és többször tárul szemünk elé egy-egy szegény család 
élete – amely  aztán arra indít, hogy segíteni próbáljunk. Ismét van olyan gyer-
mek az iskolánkban akinek szüksége van segítségre – ebben az évben mi 
fizettük az étkezését. Egy szórványban élő gyülekezeti tag számára tüzifáról 
gondoskodtunk. A női világimanapot a metodista testvérekkel együtt ünne-
peltük az ő imaházukban – jó volt együtt lenni, együtt könyörögni… Ipolysági 
gyermekek nyaraltatását is segítettük. Megtartottuk a Kárpát-medencei ima-
napot is – adventi szeretetvendégséggel egybekötve. Sajnos két olyan testvé-
rünktől kellett búcsút vennünk, akiknek a szolgálata, hite, szeretete meghatá-
rozó volt számunkra: Filóné Rózsikától és Kistajné Rózsikától búcsúztunk… 
Életükért hálát adunk Istennek, emléküket megőrizzük. Nagy örömünkre a 
kórogyi gyülekezet viszonozta látogatásunkat, igyekeztünk mi is megmutatni 
szeretetünket. Nagyon örültünk jövetelüknek. Őszi gyülekezeti kirándulásunk 
ezuttal Zselickisfaludra vezetett, ahol öregotthonaink lakóival együtt egy  
gyönyörű napot  töltöttünk. Hála legyen Urunknak megőrző kegyelméért!

2010. Folytatólagos feladatunk az iskolaév végéig az ebédtámogatás. Sajnos 
erre az időszakra esett az iszapkatasztrófa    a gyűjtésben erőnk szerint  részt 
vettünk. Ott voltunk a budapesti országos nőszövetségi konferencián, ahol 
kiosztották a Tüdős Klára emlékérmeket. Pásztor Jánosné kedves szavai és Dr. 
Bagdy Emőke előadása emlékezetes marad számunkra. Természetesen a kon-
ferenciáról részletesen beszámoltunk az itthon maradottaknak. Megszokott 
szolgálatainkat: a keresztelő kendők készítését, látogatásokat, intézményeink 
gyermekeivel, lakóival való találkozókat végezzük. Ekkor már kóházi látogató-
csoport is működik nőszövetségünkben. Ebben az évben Szombathelyen is 
részt vettünk  egy konferencián, ahol vezetőségválasztás volt. Legmaradandóbb 
emlékünk a REND amelyet ezuttal Pápán rendeztek meg. A sok látnivaló 
mellett nőszövetségünknek legjobban Döbrentei Ildikó és Levente Péter elő-
adása tetszett. Hála legyen Urunknak és mindazoknak, akik fáradoztak ezért a 
csodálatos alkalomért. Októberben Pécsen egy ökumenikus női találkozón 
vettünk részt, amely a baptista imaházban került megrendezésre. A bevezető 
köszöntések és áhítat után a lydia magzin főszerkesztőjének Elisabeth Mittel-
sadtnek az előadását hallgattuk meg. Megkapó volt a hite és őszintesége – a 
délelőtti pogramot a református gimnáziumban vendéglátás követte, majd 
pécsi sétánk alkalmával a Munkácsy Trilógiát tekintettük meg. Ez év záró 
rendeznénye a Kárpát-medencei imanap volt, amelyen az imádságokat a 
Lámpás csoport tagjai olvasták fel,a Tiszántúl templomait, reformátusságának 
életét pedig vetítettképes előadásban tekinthettük meg. A  karácsonyi csomagok 
készítésével és látogatással zárult az esztendő.

–

4039



2011. Világimanap március elején. Anyagát a Chile-i asszonyok állították 
össze, „Hány kenyeretek van?” címmel. Az asszonyok a kenyérbe szeretetüket 
dagasztják bele.Következő fontos programunk a Nőszövetség újraindulásának 
20. évfordulója volt. Jubileumi nőszövetségi találkozóra mentünk Budapestre, 
a Pozsonyi úti református templomba. Minden jelenlévőnek hitbeli és szol-
gálatra való megerősítést adott ez a nap! Néhány éve a nőszövetség idősebb cso-
portjának feladata az, hogy gondoskodjunk arról, hogy az úrasztalán mindig 
friss virág legyen. Ez nem haladja meg az erőnket, és szeretettel tesszük. A taka-
rítás már a fiatalabbak feladata. A Kárpát medencei imanapot ez évben a 
Kárpátaljai Nőszövetség készítette el. A már megszokott módon, ádventi szere-
tetvendégség keretében hangzottak el az imádságok. Nálunk a gyülekezetben 
évről évre útnak inditják a cipősdoboz ajándékokat a kárpátaljai gyermekek 
számára. Az imanapi vetítésben, amelyet a lelkészünk, Bellai Zoltán tartott – 
láthattuk is az óvodás gyermekek, rászoruló családok örömét. Jó érzés ADNI! 
Az év végén újra meglátogattuk idős gyülekezeti tagjainkat, az elköltözötteknek 
üdvözlő lapokat küldtünk. Ebben az évben is hálát adunk Istenünk gondvise-
léséért.

2012. Nőszövetségünk régi csapata bizony mára már erősen megfogyat-
kozott, és amiről eddig nem ejtettünk szót: többízben kellett imádságos vígasz-
talással ott lenni valamelyikünk mellett, aki  családtagját veszítette el. Ebben az 
évben búcsúztunk Kiss Lajosné Rózsikától, aki nemcsak alapító tag volt nő-
szövetségünkben, de ALAP is. Emlékét megőrizzük. Isten iráni hálával mond-
hatjuk el, hogy nemcsak búcsúznunk kell, vannak új tagjaink is – létszámunk 
jelenleg:34 fő, ezenkívül a régiek közül hatan már a Csertán Otthonban 
vannak. Ezen kívül működik Lámpás közösség, amely 15 tagot számlál. Ez 
évben is részt vettünk konferenciákon: Budapesten, a Kálvin téren és Balaton-
füreden is ott voltunk. Hideg téli napokon jutott tudomásunkra, hogy valaki 
segítségre szorul – tüzelőt vásároltunk számára. Az előző kisdiák után „talál-
tunk” egy másik gyereket, aki támogatásra szorul hónapról-hónapra. Az őszi 
kirándulás Somogytúrra vezetett, ahol a Kunffy múzeumot látogattuk meg, 
utána Balatonfenyvesen töltöttük együtt az időt, hálaadással, kirándulással. 
A karácsonyi csomagokhoz sok kötött sálat, sapkát adtunk. Meglátogattuk idő-
seinket, elküldtük üdvözleteinket. Néhány éve gyakorolunk egy szép szokást: 
évi 1-2 alkalommal valamelyik testvérünknél jövünk össze – bizony, alig fé-
rünk el, mégis nagyon jó így is átélni a közösséget!

Évekre bontva – sok szempontot látva, nem teltek üresen napjaink. A közös 
hit, közös cél és közös megvalósítás megerősít bennünket. Ünnep a cél, ünnep 
a végeredmény. Bibliaórákon sokszor olvasunk – legtöbbször Gyökössytől, 
Tüdős Klárától vagy más, építő bizonyságtételből  és jó ilyenkor megosztani 
egymással saját hitbeli tapasztalatainkat is. Jó szívvel szolgálunk és ilyenkor 
átéljük: többet kapunk, mint amit adni tudunk… 

–

az erdélyi  Dévai Gyermekotthont és a Zsoboki Gyermekotthont. Ott voltunk 
a Komáromban megrendezett REND-en, ahol ismét átélhettük, hogy össze-
tartozunk. 

2009. Egyre jobban és többször tárul szemünk elé egy-egy szegény család 
élete – amely  aztán arra indít, hogy segíteni próbáljunk. Ismét van olyan gyer-
mek az iskolánkban akinek szüksége van segítségre – ebben az évben mi 
fizettük az étkezését. Egy szórványban élő gyülekezeti tag számára tüzifáról 
gondoskodtunk. A női világimanapot a metodista testvérekkel együtt ünne-
peltük az ő imaházukban – jó volt együtt lenni, együtt könyörögni… Ipolysági 
gyermekek nyaraltatását is segítettük. Megtartottuk a Kárpát-medencei ima-
napot is – adventi szeretetvendégséggel egybekötve. Sajnos két olyan testvé-
rünktől kellett búcsút vennünk, akiknek a szolgálata, hite, szeretete meghatá-
rozó volt számunkra: Filóné Rózsikától és Kistajné Rózsikától búcsúztunk… 
Életükért hálát adunk Istennek, emléküket megőrizzük. Nagy örömünkre a 
kórogyi gyülekezet viszonozta látogatásunkat, igyekeztünk mi is megmutatni 
szeretetünket. Nagyon örültünk jövetelüknek. Őszi gyülekezeti kirándulásunk 
ezuttal Zselickisfaludra vezetett, ahol öregotthonaink lakóival együtt egy  
gyönyörű napot  töltöttünk. Hála legyen Urunknak megőrző kegyelméért!

2010. Folytatólagos feladatunk az iskolaév végéig az ebédtámogatás. Sajnos 
erre az időszakra esett az iszapkatasztrófa    a gyűjtésben erőnk szerint  részt 
vettünk. Ott voltunk a budapesti országos nőszövetségi konferencián, ahol 
kiosztották a Tüdős Klára emlékérmeket. Pásztor Jánosné kedves szavai és Dr. 
Bagdy Emőke előadása emlékezetes marad számunkra. Természetesen a kon-
ferenciáról részletesen beszámoltunk az itthon maradottaknak. Megszokott 
szolgálatainkat: a keresztelő kendők készítését, látogatásokat, intézményeink 
gyermekeivel, lakóival való találkozókat végezzük. Ekkor már kóházi látogató-
csoport is működik nőszövetségünkben. Ebben az évben Szombathelyen is 
részt vettünk  egy konferencián, ahol vezetőségválasztás volt. Legmaradandóbb 
emlékünk a REND amelyet ezuttal Pápán rendeztek meg. A sok látnivaló 
mellett nőszövetségünknek legjobban Döbrentei Ildikó és Levente Péter elő-
adása tetszett. Hála legyen Urunknak és mindazoknak, akik fáradoztak ezért a 
csodálatos alkalomért. Októberben Pécsen egy ökumenikus női találkozón 
vettünk részt, amely a baptista imaházban került megrendezésre. A bevezető 
köszöntések és áhítat után a lydia magzin főszerkesztőjének Elisabeth Mittel-
sadtnek az előadását hallgattuk meg. Megkapó volt a hite és őszintesége – a 
délelőtti pogramot a református gimnáziumban vendéglátás követte, majd 
pécsi sétánk alkalmával a Munkácsy Trilógiát tekintettük meg. Ez év záró 
rendeznénye a Kárpát-medencei imanap volt, amelyen az imádságokat a 
Lámpás csoport tagjai olvasták fel,a Tiszántúl templomait, reformátusságának 
életét pedig vetítettképes előadásban tekinthettük meg. A  karácsonyi csomagok 
készítésével és látogatással zárult az esztendő.

–
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Lórántffy Zsuzsanna Nôszövetség 

A Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet megszűntetésének 40. évfordulójára alakult 
a Lórántffy Zsuzsanna Nőszövetség 1993.03.21-én Keszthelyen. 

Elődeink nyomdokait követve célunk a gyülekezeten belüli közösségfor-
málás, valamint a szeretetszolgálati munka, és más missziós tevékenységek 
mind a gyülekezeten belül, mind azon kívül. Dolgozunk, a gyülekezeti élet 
megújulásáért, diakónia területén megkeressük az időseket, betegeket, a kórház-
ban lévőket és igyekszünk segítséget nyújtani a rászorulóknak. Célkitűzéseink 
középpontjában a család és a gyermekek felé való szolgálat áll, foglalkozások és 
szeretetvendégségek megszervezésével. 

Lelkipásztorunk nagy örömmel fogadta a megújult Nőszövetség szolgálatát, 
mely a gyülekezet szerves részeként szolgált továbbra is. Lelkipásztorunkkal 
közösen terveztük a szolgálatokat, hiszen egy cél vezérel bennünket: Isten di-
csőségére szolgáljunk. 

Gyülekezetünk számára nem volt ismeretlen a gyülekezeti tagok felé történő 
szolgálat, mert a Nőegylet is szolgáló közösség volt. A megújult Nőszövetség 
hasonlóan kedvező fogadtatásban részesült, mint elődje a Nőegylet.

Nőszövetségünk önálló, de nem független csoportként van jelen a gyüle-
kezetünkben. Állandó kapcsolatban vagyunk lelkipásztorunkkal és a presbité-
riummal. Bevételeink a tagdíjból és az adományokból származnak. Bevételein-
ket gyermek szeretetvendégségnek szervezésére, keresztelőkendők ajándékozá-
sára, adományozásra/támogatásra, konferenciákon való részvételekre, ünnep-
ségek, temetések kellékeinek finanszírozása fordítjuk.

Keszthely Mennyire ismeri el a gyülekezet a szolgálatunkat? Úgy látjuk: mint a család 
az anyáét: a hiányát érzik, amikor teszi Istentől kapott feladatát, az természetes. 
Az idősödő kis csapatnak fontos a NŐSZÖVETSÉG a maga közösségi lel-
kületével, feladataival együtt. Kérjük Istent, hogy az 2014-es esztendő hozza 
meg a 20 éves jubileumot számunkra, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. 

SOLI DEO GLORIA!

Néhány gondolat a Lámpás Nőszövetségről (Kaposvár):
2008. szeptemberében alakult meg nőszövetségünk fiatalabb csoportja. 

A név választása egy kedves énekünk néhány sora nyomán történt: „add, hogy 
lámpás legyek szent kezedben, mely utat  mutat másoknak Hozzád….”. Két 
hetente találkozunk bibliaórán. Fontos számunkra a közösség megélése, problé-
máink, örömeink megosztása. Részt veszünk az imanapokon, konferenciákon, 
szeretetvendégségek lebonyolításában. Évek óta gyülekezeti börzét működ-
tetünk, amelyet ma már szeretetszolgálatnak hívunk. Létszámunk jelenleg 15 
fő. Hozzájárulunk segítségre szoruló gyermekek költségeihez. Nemcsak refor-
mátusok vagyunk itt együtt – mégis átéljük a lelki közösséget. Magunkévá 
tettük a Nőszövetség  vezérigéjét:”Egymás terhét hordozzátok, úgy tölsétek be a 
Krisztus törvényét”/Gal 6,2/ Erre igyekszünk…

/Készítette: Makfalvi  Árpádné, Bellai Zoltánné/
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Lórántffy Zsuzsanna Nôszövetség 

A Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet megszűntetésének 40. évfordulójára alakult 
a Lórántffy Zsuzsanna Nőszövetség 1993.03.21-én Keszthelyen. 

Elődeink nyomdokait követve célunk a gyülekezeten belüli közösségfor-
málás, valamint a szeretetszolgálati munka, és más missziós tevékenységek 
mind a gyülekezeten belül, mind azon kívül. Dolgozunk, a gyülekezeti élet 
megújulásáért, diakónia területén megkeressük az időseket, betegeket, a kórház-
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/Készítette: Makfalvi  Árpádné, Bellai Zoltánné/
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Nőszövetségi alkalmainkon mindig jól esik amikor megérezzük összetar-
tozásunk erejét. Ha ugyanezt nagyobb közösségben élhetjük át, akkor képesek 
vagyunk érte elutazni olyan helyekre és rendezvényekre, amelyekre hívnak is 
minket. Ilyen volt már 6. alkalommal a „REND”, amit 2014-ben Őriszent-
péteren tartott az egyházkerület a Dunántúl reformátusainak. Mint eddig is, 
mindegyik REND-en volt Nőszövetségi találkozó is, szívesen mentünk és 
lelkiekben egymás hite által erősödhettünk. 

Minden évben két különleges imanapot is tartunk, amely egy-egy új lelki 
közösség megismerésének lehetősége is egyben. December első vasárnapján a 

Kárpát-medencei imanap alkalmából a magyar nemzet összetartozásáért imád-
kozunk, ahol minden évben más vidék, más egyházkerület mutatkozik be. 
Az imaalkalmat a vasárnapi Istentiszteletünk keretein belül tartjuk meg. 

A második különleges imanapunk március első vasárnapján az ökumenikus 
világi imanap, amely lelki közösséget teremt a világ számos résztvevő orszá-
gával, s amelyben mindig új ország keresztyénsége mutatkozik be. Egyik em-
lékezetes alkalmunk volt, amikor 2011-ben a Chilei nők által összeállított 
liturgikus imafüzet volt a vezérfonala az imaalkalomnak. Számunkra is fontos 
üzeneteket tartalmazott 1Királyok 17:8-16, Márk 6:30-44 kihangsúlyozta, hogy 
a kenyérszaporítás csodája ma is mennyire fontos mindannyiunk életében. 
Ez lehet egy kis figyelem a rászorulók felé, vigasztalás, bátorítás, kétkezi segítés. 
Ha mindezt észrevesszük és megtesszük, a mi életünk is gazdagabb lesz ál-
tala.

Lorántffy Zsuzsanna emlékére készíttettünk egy vándorkönyvet, ami sok 
gyülekezettel hozott közelebbi testvéri kapcsolatba bennünket. Ennek a vándor-

Vannak folyamatos és időszakos programjaink, mint például egy-egy bibliai 
női alakról, illetve hithősökről szóló sorozatok, személyes bizonyságtételek. 
Jelenleg fontosnak tarjuk az Ige körüli gondolatok kihangsúlyozását, Isten és 
egymás jobb megismerését, az egység megélését. 

Összejöveteleinket imádsággal és az Úr dicséretével kezdjük, majd egy, már 
korábbi időpontban kiválasztott Ige kifejtése után alkalmat adunk a bizonyság-
tételekre. A korábban összeállított éves programunkat, ha szükséges rugalmasan 
változtatjuk az aktualitások figyelembe vételével. Az együttlét alkalmával min-
denkinek lehetősége van beszámolni az elvégzett feladatokról, sikerekről, 
kudarcokról, élményekről, megtapasztalásokról. Mielőtt az alkalmat dicsérettel 
és imával zárnánk, a következő alkalomig megtervezett célokat átbeszéljük, 

szükség esetén módosítunk rajta. Jelenleg idősek látogatására készülünk, kültéri 
tervezett feladataink: temetőkert rendbetétele, parókia környékének 
rendbetétele, templomtakarítás, ádventi készülődés előkészítése.

Nőszövetségi alkalmainkat családias légkörben töltjük el. Tagjainknak és 
gyülekezeti tagjainknak szervezünk kirándulásokat, különleges alkalmakat. kö-
zös programokat.

10. évfordulónkon taglétszámunk némileg csökkent az elköltözések és az 
elhalálozások miatt. 

15.évfordulónkat emléktábla felavatásával ünnepeltük.  
20.évfordulónk alkalmával hálaadással emlékeztünk meg minden addigi 

tagunkról. Megállapítottuk, hogy sok-sok új egyéniség színesítette szövetségün-
ket. Célkitűzéseinket folyamatosan szem előtt tartva igyekeztük vállalkozása-
inknak eleget tenni. 
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Református Nôszövetség 

Gyülekezetünkben 1996. ápr. 28-án 36 fővel alakult meg a nőszövetség, egy 
évvel azt követően, hogy a jelenleg is itt szolgáló lelkész /esperes/ Komáromba 
érkezett. A kezdeti lelkesedés nagy lendületet adott mindnyájunknak. Ehhez 
hozzájárultak az 1990-es években bekövetkezett változások is. Kezdetben nem 
fogalmazódtak meg bennünk különösebb célok, tettük, amit tenni kellett. Az 
idő múltával gyarapodtak teendőink.
Tevékenységünket az alábbiakban foglalhatnánk össze.

I. Gyülekezetben végzett munka.
1. A templom és a gyülekezeti ház takarítását hetente végezzük, rendsze-

resen, csoportokba osztva. Egy csoportban 3 fő van. Egy-egy csoportra 9-10 
alkalommal kerül sor évente. Az Úr asztalára friss virágról is gondoskodnak 
vasárnap és ünnepnapokon egyaránt. Nyaranta, vagy ha a szükség úgy hozza, 
több csoport együtt végzi a nagyobb takarítást.

2. Hitéletünk ápolását a gyülekezeti bibliaórán, vasárnapi istentiszteleten, 
valamint alkalmanként a női konferenciákon való részvétel segíti.

3. Egy-egy rendezvény előtt megbeszélést tartunk. Ez alkalommal osztjuk el 
a feladatokat/ bevásárlást, tea, kávé főzése, mosogatás, takarítás, terítő mosás 
stb./ Régebben a hittanos tábor munkáját 2 fő segítette egy hétig, élelmiszer 
adománnyal kiegészítve. A gyülekezetben működő Kecskés László Társaság 
rendezvényeit is segítjük. Itt jegyzem meg, hogy cserébe egy teljes konyhai fel-
szerelést kaptunk.

4. Kézimunkázni tudó asszonyok munkái láthatók a templomban és a 
gyülekezeti házban. 

Komárom

Amerikai vendégek Komáromban 1999-ben a nőszövetség tagjaival

könyvnek a végső útja a sárospataki könyvtár lett, ahol ma is megtekinthető. 
Külföldi nőszövetségi kapcsolataink is vannak, akik anyagi támogatást is 
nyújtottak számunkra. Szorosabb együttműködési kapcsolatban a zalaegerszegi 
Borkó Julianna Nőszövetséggel vagyunk.
Jelenlegi vezetőink: 

Horváth Csabáné Bereczky Ildikó - elnök
Berzsenyi Éva - titkár
Talabér Józsefné Pilát Katalin - pénztáros
Nőszövetségünknek jelenleg 16 fő tagja: Banczikné Tamásné Eszter, Belenta 

Mihályné, Berzsenyi Éva, dr. Cencz Kornélia, Horváth Csabáné, Horváth 
Tiborné, Kovács Ágnes, dr. Lóth Tiborné, Patai Józsefné, Pénzváltó Józsefné, 
Petikné Mészáros Hajnalka, Puskás Istvánné, Talabér Józsefné, dr. Tóth Bene-
dekné, Varga Ilona, Vári Andorné

A nőszövetség elnökeként elmondhatom, hogy minden tagunk életében 
látható gyümölcsei voltak a lelki gyarapodásnak. Egymás hite által is erő-
södtünk, az ismeretlenségből tartós kapcsolatok jöttek létre az Úrban. 

Jelenleg, bár szerény aktív létszámmal rendelkezünk, de Krisztusban élő 
lelki kapcsolatot ápolunk egymással, és ezt igyekszünk a gyülekezet felé is köz-
vetíteni. Terveink között szerepel a fiatalabb korosztályok ismételt megszólítása 
a gyülekezetben és azon kívül. Továbbra igyekszünk a gyülekezeti nőket be-
vonni a szövetségünk programjaiba és nyitottak vagyunk a gyermekek felé, a 
családok felé is szolgálatainkkal. 

Őszikék Öregotthon lakóinak látogatása nálunk
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1. Karácsony előtt meglátogatjuk a Krízis Otthon lakóit. Énekkel, szava-
lattal szolgálunk, megvendégeljük őket. Az elmúlt 2 évben a katolikus gyü-
lekezet néhány fős zenekarával együtt még ünnepélyesebbé vált az ottlétünk. 

2. A baptista gyülekezet tagjait is meghívtuk egy vasárnap délutáni alka-
lomra, majd mi is ellátogattunk hozzájuk.

 3. A múlt évben az evangélikusok egy csoportja is járt nálunk az Erdélyből 
érkezett lelkészük vezetésével. /a világ imanapi összejövetelünkön énekkel szol-
gáltak/

 4. Néhányan segítik közülünk a Máltai Szeretetszolgálat munkáját.
III. Városon kívül végzett munka.
1. Korábban havonta, most alkalmanként 4-5 fő a Dunaalmási Szeretet-

házban élő 6 árva gyermeket látogat. A fiúk nagyon várják, számon tartják a 
szombati alkalmakat. A sütemény, csokoládé, gyümölcs, rántott hús igen 
kedvelt fogyasztani való számukra. Beszélgetünk, játszunk velük. Énekelni is 
szoktunk együtt, általuk is ismert egyházi énekeket, vagy népdalokat.   Játékot, 
ruhát is szoktunk vinni nekik, aminek nagyon örülnek. Úgy érezzük, hogy e 
szolgálat nemcsak gyülekezeti, hanem egyéni életünket is formálja. Több alka-
lommal is tapasztaltuk, hogy lelkileg, testileg feltöltődve érkezünk haza egy-egy 
látogatásról. Tavasszal és ősszel az Otthon un. nyílt napján is részt veszünk, 
amikor a parkrendezés vagy az épület takarítása van soron. Ősszel tartják a 
„Nyitott kézzel szeretni” programjukat, ahová az ország más tájairól is érkez-
nek fogyatékkal élő gyermekek. Ekkor megismerhetjük az ő életüket is. Így volt 
ez a múlt évben is, amikor az ismerkedés mellett pörköltfőző verseny is volt 8-
10 gyülekezet részvételével  bográcsban.

2. Szlovákiában, Észak-Komáromban is voltunk néhány alkalommal. Az 
ottani nőszövetség munkáját ismertük meg, majd ők is ellátogattak hozzánk. 

3. 2004 óta egy protestáns segítő szolgálat, a DORCAS alapítványon keresz-
tül havonta 4000 Ft-al támogatunk egy arra rászoruló egyént. 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt 17 évben a közösen végzett munka szo-
rosabbá tette az emberi kapcsolatokat, segítette lelki épülésünket, ezen keresztül 
a gyülekezet életét. Úgy látjuk és érezzük, hogy szükség van a munkánkra, 
szívesen veszik tevékenységünket. Több fiatalra lenne szükség, valamint azokra, 
akik távolról passzívan vannak jelen. Kevesen vannak azok, akik érzik a 
szükségességét annak, hogy egyen egyenként mindenkinek tenni kéne a dolgát.   
Hálás köszönet Istennek és mindazoknak, akik a lehetőségeikhez képest segítik 
munkánkat.

 Komárom, 2013. okt. 11.       Kővári Borbála elnök  

–

4. garnitúra Úr asztali és perselyasztali terítőt készítettek.
A konfirmáló fiatalok bibliájára „írásos” hímzéssel készül a borító minden 
évben.
Kereszteléskor a gyermekek „keresztelő kendőt” kapnak ajándékba /hím-zett, 
horgolt/. 2000-ben a nőszövetség egyik tagja 250 000Ft. értékű szőnyeget 
adományozott a templomba.  Könyvborítók, könyvjelzők eladásra is készül-
nek. - Kötött sálak, pulóverek, sapkák, Kárpátaljára is kerülnek rendszeresen.

5. Az egyházi iratterjesztést is megszerveztük. A könyvek mellett itt szerez-
hetők be a kézimunkák is. 6. A gyülekezet lelkésze vezeti a felnőtt énekkart. E 
munkában is részt veszünk. Jeles ünnepeken / karácsony, húsvét, okt.6, 23, 31/ 
együtt énekelünk az evangélikus és baptista gyülekezet tagjaival. Minden évben 
részt veszünk az énekkari találkozókon, valamint a REND - en is.

7. Betegeinket látogatjuk, részekre osztva a látogatókat lakókörzetenként.
8. Korábban évente 1-2 napos kirándulást is szerveztünk, ahol a gyülekezeti 

tagok is részt vettek. Miután létszámunk csökkent, mi csatlakoztunk a gyüle-
kezet által szervezett kiránduláshoz.

9. Összejöveteleinket korábban havonta tartottuk /irodalom, politika, zene, 
kézimunka témakörben/ Sajnos a létszámcsökkenés miatt egyre ritkábbak az 
összejövetelek. Jelenleg 17 fő a taglétszámunk. Minden évben a világ imanapot 
és a Kárpát - medencei imanapot a nőszövetségi alkalmainkon tartjuk meg.

10. Kezdeti években a rászorulók részére használt ruhaneműt, játékot 
gyűjtöttünk, amit karácsony előtt kiosztottunk. Ezt megszüntettük, mert 
szemfüles emberek a piacon árulták a tőlünk kapott gyűjteményt.

II. Városunkban végzett munka.

Mór 2003 február Szolgáló Szeretet Háza
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Karácsonyi vásárokat csináltunk, s a móri piacon kapott adományokat jóté-
kony célra forgattuk vissza. Ezek a munkák nagyon jól összekovácsolták tag-
jainkat, sőt férfiak is segítettek a nehezebb munkákban. Igazi nagy családdá 
vált ekkor a gyülekezet. 

A gyülekezet anyagi támogatásával indultunk, de nagyon hamar a tag-
díjainkból, adományainkból, perselypénzeinkből önállóvá vált gazdálkodá-
sunk, ami természetesen ez része a gyülekezet éves zárszámadásának – külön 
sorban feltüntetve. Nem dicsekvés képen, de ha dicsekszünk az Úrban dicsek-
szünk, nőszövetségünk pénzforgalma vetekszik egy kisebb gyülekezet éves 
pénzforgalmával. Ugyanakkor nagy gondot fordítunk arra, hogy adományokat 
adunk rászorulóknak, családoknak és egyéneknek, például támogattunk leu-
kémiás kisfiút, receptet váltottunk ki szenvedélybeteg házaspár öt gyerekének.

Mivel rendszeresen, hétfőnként összejön a nőszövetségi csoport télen-
nyáron, s mivel mindig az Ige köré gyűlünk össze, hálával mondhatjuk, hogy a 
csoport létszáma nem fogyott, sőt növekedett, s igazi testvéri közösséggé vál-
tunk. Mindig megtartjuk a névnapokat, s kerek születésnapokat. 

Vilma néni 90 éves

S a második öt évben azzal bővült a csoportunk tevékenysége, hogy a gyüle-
kezeti ház elkezdett működni. Függönyöket, ágyterítőket varrtunk, szépítgettük 
a berendezést, s módunk volt rendszeresen nagyobb gyülekezeti és ifjúsági 
csoportok fogadására, Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Hollandiából. 
Miután ökumenikus konferenciák is voltak a házban, így bővült az ismere-
tünk, tágult a látásunk, hogy más felekezeteket is megismerhettünk, más népek 
kultúrájába is bepillantást nyerhettünk. A nőszövetség támogatta azt az ifjúsági 
kezdeményezést, hogy határon túli gyülekezetekben – Kárpátalján és Erdélyben 
– éveken keresztül hittantáborokat tartottunk. Ezekből a táborokból mi is 

Református Nôszövetség Mór

1993. január 11-én alakultunk 26 rendes és 13 pártoló taggal. (melléklet) Az 
első alkalommal már meghatároztunk egy munkatervet, feladatsort a nőszövet-
ség számára. Célunk az volt, hogy összefogjuk az eddigi munkákat – amit az 
asszonyok amúgy is elvégeztek – csak szervezett keretek között.  Első-renden 
célunk a lelkészek munkájának segítése, s kiaknázzuk a női csoportunk ötleteit, 
s erősségét. Megbeszéltük, hogy heti rendszerességgel jövünk össze, s alkalmain-
kat bibliaórával kezdjük, s ez azóta is így van. 

Kegyelettel emlékezünk Moór Mihályné, Szikra Lajosné, Izmindi Sándorné, 
P. Tóth Istvánné, Varga Kálmánné, Tagai Lászlóné, Gömbös Zoltánné, Förhécz 
Sándorné, Czibor Sándorné, Mader Józsefné tagjainkra, akik példamutató 
életükkel, kitartásukkal, szeretetükkel, hűségükkel előttünk jártak. 

Lassan, de folyamatosan növekedett nőszövetségünk taglétszáma, mert 
mindig igyekeztünk olyan programokat szervezni, mire elhívhattuk azokat az 
asszonyokat is, kik nem vettek részt a gyülekezet életében, de így be tudtak 
kapcsolódni a munkánkba. A nőszövetség így valóban a gyülekezet előszobája 
lett. Sokat kirándultunk, meglátogattuk az alakuló nőszövetségek alkalmait, 
jártunk színházba, konferenciákra, s házigazdaként konferenciákat tartottunk. 
Nagy élmény volt, mikor az egyházmegyei asszonykonferenciánkon – itt Mó-
ron – a férfiak szolgálták fel számunkra az ebédet. Havonkénti szeretetven-
dégségeken, tavasztól őszig, ha az idő engedte, a paróchia kertjében gyűltünk 
össze, bográcsozásra, szalonnasütésre, s ilyenkor mindig tudtuk népszerűsíteni 
a tevékenységünket, s újabb érdeklődők kerültek a nőszövetség közelébe. Ami-
kor megismertük holland testvérgyülekezetünket, természetesen a nőszövetség 
tagjai voltak a fő vendéglátók. Egyik évben ők jöttek hozzánk egy nagy busszal, 
igyekeztünk nekik megmutatni nem csak városunk, hanem hazánk szépségeit 
is. Családias programokat szerveztünk nekik, voltak szőlőhegyen, bányában, 
zeneiskolában s ezek mind-mind különleges élmények voltak számukra, hiszen 
itt láttak először jégesőt is. Mivel erre az időre esik gyülekezeti házunk építése 
is, a World Sevens szervezésében itt voltak, s két kezükkel vettek részt az 
építésben, gyülekezetünk asszonyai főztek rájuk 10 napon keresztül. 

A holland és német adományokért kézimunkákkal fizettünk, s nagyon sok 
kézimunkát elvittek, amiből bazárt csináltak, s annak árát is beépítettük a 
gyülekezeti házba. 

Nagyon fontos nőszövetségünk diakóniai tevékenysége. Ami a kertekben 
megtermett, s a családok összeadták, ebből sok-sok üveg lekvárt, savanyúságot 
vittünk el Dunaalmásra, Bethesdába, segítettük a református gimnáziumokat, 
teológiát. De nemcsak kifele adakoztunk, hanem a saját öregjeinket is meg-
látogattuk süteményeinkkel, karácsonyi beiglikkel, Kálvin Kalendáriummal.
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teológiát. De nemcsak kifele adakoztunk, hanem a saját öregjeinket is meg-
látogattuk süteményeinkkel, karácsonyi beiglikkel, Kálvin Kalendáriummal.
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munkásságába. Egy-egy megjelent könyvújdonság kapcsán író-olvasó találkozót 
szerveztünk, és irodalmi estek is voltak gyülekezetünkben. 

Sajnos nem mondhatjuk el, hogy a fiatalok közül bekapcsolódnának ebbe a 
munkába. Gyülekezetünkben sokfajta tevékenység folyik, s ezeken az alkalma-
kon a nőszövetségi tagok is részt vesznek, és szervezik jubiláns konfirmandus 
találkozó, idősek napja, megkereszteltek találkozója, Mikulás nap. A gyüleke-

zeti napközis hittantáborunkban a nőszövetség tagjai kiveszik részüket a kony-
hai szolgálatban, s némelyek a szabadidős és kreatív foglalkozásokban is aktív 
segítők. Idős gyülekezeti tagjainkat látogatjuk, igyekszünk hírt hozni azokról a 
testvéreinkről, akik elmaradtak a gyülekezeti alkalmainkról.

Természetesen, mint ahogyan otthon is a háziasszonyok szívünkön viseljük 
a templom tisztaságát és ékes rendjét és a templomkert rendezettségét. Az 
asszonyok keze munkája ott van minden rendezvényünkön, akár sütésről akár 
vendéglátásról legyen is szó. Mi is küzdünk azzal a gonddal, hogy fogyunk, s 
bevonjuk a fiatalabb asszonyokat. Nekik időhiány miatt inkább segítségre van 
szükségük, s a középkorúakra egyre több nagymamai feladat hárul. Nem kü-
lönálló csoportként, hanem a gyülekezet szerves részeként igyekezünk a csalá-
dias hátteret biztosítani.

Hálát kell adjunk az Úristennek, hogy a húsz év alatt minden hétfőn talál-
koztunk. Elmondhatjuk, hogy gyülekezetünk épülését is szolgálta minden tevé-
kenységünk, nem fogyott el a tagságunk, s ma is megtaláljuk mindig az aktu-
ális tennivalónkat. Nem csak gyülekezetünk elismerését élvezhetjük, hanem a 
városban is elismernek bennünket. Sőt ismernek és elismernek.

A móri nőszövetség alakuló névsora
Rendes tagok: Moór Mihályné, Szakács Istvánné, Baka Lajosné, Szikra 

Lajosné, Pázmándi Imréné elnök, Izmindi Sándorné pénztáros, Izmindi Sára, 

rengeteget kaptunk ismeretben és lelkiekben. Mai napig élnek családi kapcso-
latok ebből, s a fiatalok is számon tartják egymást. Sok-sok szép emlékünk van, 
amiket jó felemlegetni, s a képeket nézegetni.

Addig is volt nőszövetségi könyvtárunk, ahol missziói és szépirodalmi 
könyveket lehetett kölcsönözni, de mikor a videofilmek is kaphatóak lettek a 
Kálvin Kiadóban akkor ezekkel is bővítettük a kölcsönzést. S a gyülekezeti 
házunk adottságait kihasználva közösen is megnéztük ezeket. Egészségügyi és 
kozmetikai előadásra is hívtunk szakembereket. Adventben verses, zenés esteket 
tartottunk. Részt vettünk a móri bornapokon, mint magyar ruhában felvonuló 
csoport. Jó kapcsolatot ápolunk a móri kórház és a könyvtár dolgozóival. Em-
lékezetesek az ökumenikus imahét, a világ imanap, a kárpát-medencei imanap 
alkalmainak. A hívek részéről fogalmazódott megy az óhaj, hogy ne csak 
ezeken az alkalmakon találkozzanak a más felekezetűek, s több mint másfél 
évtizede minden Pünkösd hétfőjén ökumenikus kerti partit tartunk. Ahol a 

lelkipásztorok rövid igei szolgálata közben énekeket tanulunk, kórusok szolgál-
nak, és jóízű beszélgetések folynak. Ezeknek is köszönhető, hogy egyre köze-
lebb kerülnek a különböző felekezetű családok egymáshoz. Természetesen a 
régi tevékenységeinket továbbfolytattuk, az ádventi sütéseket, száraztészta kész-
ítés, diakóniai otthonok segítése, bekapcsolódtunk a Nyilas Misi programba, 
továbbra is készítettük a karácsonyi csomagokat a gyülekezet gyermekeinek, 
viszont a kézimunkázás egyre alább hagyott, mivel sajnos elkísértük a minden 
élők utolsó útján azokat, akik szépen tudtak kézimunkázni. 

Meghívtuk a misszióvezetőket, s így előadásaik kapcsán bepillantást nyer-
hettünk a lepramisszió, az iszákosmentő misszió, drogmisszió stb. életébe és 
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Református Nôszövetség  

A rendszerváltás első évében, amikor a civil szerveződések ismét új lehető-
séget kaptak, a Dunántúlon elsőként – több éves szünet után  alakult meg a 
Református Nőegylet 1990. szeptember 16-án. 

Elnökünk Jankó- Szabó Sándorné dr. Kiss Ilona volt. Feladataikat az 1897- 
1947-ig nagyon jól működő Nőegylet munkája alapján határozták meg.

Alapító tagok: Hargita Pálné nagytiszteletű asszony, Horváth Károlyné. 
Klimó Jenőné, Kerekes Rezsőné, Kövi Zsoltné, Boldis Lászlóné, és még sok 
lelkes nőtestvér voltak. 1993-ban csatlakoztak az Országos Nőszövetséghez, és 
mint Nőszövetség folytatták tevékenységüket az országos elnökség által meg-
határozott alapszabály szerint. Fő tevékenységük a diakónia mellett a lepra-
misszióban végzett munka volt. 

A még ma élő tagokkal szoros kapcsolatot ápol a jelenlegi Nőszövetség, 
minden évben karácsony előtti szeretetvendégségen találkozunk, ahol felidéz-
zük a szép emlékeket.

Pár év szünet után, 2003 novemberében ismét újjá alakult a pápai Nőszövet-
ség. Jelenleg 50 bejegyzett, 30-35 aktív taggal működünk. Lelkipásztorunkkal 
folytatott előzetes konzultáció után minden szeptemberben és januárban el-
készítjük a következő félév „munkatervét”. Önálló pénztárunkból finanszí-
rozzuk a vendégelőadókat, szeretetvendégségeket, kirándulásokat, ajándékozást, 
testvérgyülekezetünk Nőszövetségének megvendégelését, stb.

 Rendszeresen járunk konferenciákra, intenzív kapcsolatot ápolunk a ke-
rület nőszövetségeivel. Legkedvesebb számunkra az őszi-tavaszi több napos 

Pápa 

–

Izmindi Tünde, Schábel Józsefné, Horváth Imréné, P. Tóthné Szakács Zita, 
Mészáros Lajosné titkár, P. Tóth Istvánné, Varga Kálmánné, Kokas Jánosné, 
Kustár Jánosné, Fogas Miklósné, Csöregi Erzsébet, Kornseé Lészlóné, Szili 
Csabáné, Bata Ferencné, Manner Istvánné, Tagai Lászlóné, Szücs Enikő, 
Förhéczné Volenter Gyöngyi, Füredi Imréné

Pártoló tagok: Demény Gyuláné, Gömbös Zoltánné, Czibor Andrásné, 
Izményi Ferencné, Szekeres Andrásné, Förhécz Sándorné, Friedl Edina, 
Gárdonyiné Kocsi Ilona, Czibor Sándorné, Sági Lászlóné, Kőrös Ferencné, 
Maderné Demény Ilona, Mader Józsefné

A móri nőszövetség jelenlegi névsora: Szakács Istvánné, Baka Lajosné, 
Pázmándi Imréné elnök, Izmindi Sára pénztáros, Izmindi Tünde, Schábel 
Józsefné, Horváth Imréné, P. Tóthné Szakács Zita, Mészáros Lajosné titkár, 
Kokas Jánosné, Kustár Jánosné, Fogas Miklósné, Csöregi Erzsébet, Kornseé 
Lészlóné, Szili Csabáné, Bata Ferencné, Manner Istvánné, Szücs Enikő, 
Förhéczné Volenter Gyöngyi, Füredi Imréné, Mike Kálmánné, Nagy Jánosné, 
Simon Györgyné, Cseh Istvánné, Pázmándi Melinda, Cseh Judit, Maron 
Józsefné

Pártoló tagok: Demény Gyuláné, Czibor Andrásné, Izményi Ferencné, 
Szekeres Andrásné, Friedl Edina, Gárdonyiné Kocsi Ilona, Sági Lászlóné, 
Kőrös Ferencné, Maderné Demény Ilona

 1993-2013. 20 éves a Móri Nőszövetség
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Jelentős közös munkálkodásunk volt pár évvel ezelőtt a templomajtók, 
ablakok festése utáni nagytakarítás valamint 2010. május 8-ai hivatalos átadás 
utáni takarítás, vendéglátás megszervezése az új gyülekezeti központban. 

Közös olvasmányaink is vannak: Molnár Mária életével foglalkozó köny-
vek, új tagoknak Zsindelyné Tüdős Klárának megjelent kiadványai. A konfe-
renciákon ajánlott könyveket megvásároljuk, közreadjuk a tagok körében. Al-
kalmainkat színesebbé tesszük előadók meghívásával művészeti, kulturális, 
egészségügyi, történelmi, hitéleti témákban.

Az eddig megrendezett Rendek mindegyikén nagy létszámban vettünk részt. 
Számunkra kiemelkedő jelentőségű a Pápán 2010-ben rendezett volt, mind 
szolgálat, mint élmény tekintetében.

A világimanapokat minden évben más felekezetekkel közösen tartjuk. 
Legemlékezetesebb a baptista testvérek által megrendezett afrikai nők életét 
bemutató összeállítás volt.

Egyik legfontosabb közös alkalmunk – mind lelki épülés, mind ismeret-
szerzés szempontjából- a Kárpát- medencei imanap. Nagyon fontos számunkra 
a magyarságtudat, az összetartozás, a nemzettestvéreink iránti felelősségérzet 
erősítése.

A mi nőszövetségünk lelkipásztoraink szerint  mára egy önálló, önjáró 
közösséggé vált, a gyülekezet alappillére. Hadrafogható hátország, ami a gyü-
lekezet életében nélkülözhetetlen. 

Terveink:
• több diakóniai szolgálat, egymás jobb megismerése, a tagok szorosabb kap-

csolattartása, a lelkiélet gazdagítása, minél több fiatalt az ige köré gyűjteni, 

– –

együttlét a balatonfüredi Siloam-házban. Lélekben feltöltődve, információkkal, 
tudással gazdagodva térünk haza és buzdítunk másokat is a következő 
alkalmakon való részvételre.

Az elmúlt 10 évben taglétszámunk stagnál: az idősebb tagok lassan el-
maradnak, a helyükön tátongó űrt lelkes fiatalok töltik be. 

Tevékenységünk a rendszeres állandó szolgálatokon kívül – Istentisztelet 
előtti háziasszonyi szolgálat, hívogatás a kórházban heti rendszerességgel meg-
tartott Istentiszteletre, hó végi, istentisztelet utáni szeretetvendégség megszerve-
zése és lebonyolítása, stb.- mindig az aktuális feladatok szerint változik.

Legaktívabb az ádventi időszak: hajléktalanok számára ruhagyűjtés, szeretet-
vendégség gyülekezeti házunkban, ádventi bazár számára ajándékkészítés, idő-
sek és gyermekek karácsonyi csomagjainak összeállítása, elkészítése. Az előb-

bieket otthonukban keressük fel, ami jó alakalom a személyes találkozásra, 
meghitt beszélgetésre.

Nőszövetségi alkalmaink minden hónap első keddjén áhítattal kezdődnek, 
melyet lelkipásztoraink tartanak. Ezt követi a szolgálatok beosztása, a követ-
kező hónap feladatainak megbeszélése.

Kiemelkedő közösségi munkánk az elmúlt években az új gyülekezeti há-
zunkra történő adománygyűjtésünk volt. Személyesen kerestük fel református 
testvéreinket, buzdítva az adakozásra, tájékoztatva őket az új létesítmény 
létrehozásának fontosságáról.

Minden évben megrendezésre kerül a gyülekezeti jótékonysági bál. Szpon-
zorok megkeresésével tetemes adományokat gyűjtöttünk  gyülekezetünk új háza 
javára.
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a magyarságtudat, az összetartozás, a nemzettestvéreink iránti felelősségérzet 
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– –
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meghitt beszélgetésre.

Nőszövetségi alkalmaink minden hónap első keddjén áhítattal kezdődnek, 
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testvéreinket, buzdítva az adakozásra, tájékoztatva őket az új létesítmény 
létrehozásának fontosságáról.

Minden évben megrendezésre kerül a gyülekezeti jótékonysági bál. Szpon-
zorok megkeresésével tetemes adományokat gyűjtöttünk  gyülekezetünk új háza 
javára.
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Pénztáros: Tóth Lajosné
Jegyző: Kámán Györgyné
Háziasszonyok: Kiss Kálmánné, Rózsás Istvánné

Választmányi tagok: Csajtay Elemérné, Füstös jánosné, Gyenge Árpádné, 
Hargita Pál Istvánné, Horváth Lajosné, Kiss Gézáné, Mórocz Dénesné, Polgár 
Józsefné, Dr. Sabján Dénesné, Stark Henrikné, Vadász Ernőné, Závory 
Gyuláné, Dr. Gergely Lászlóné

Tagok: Böröczky Endréné, Gáspár Károlyné, Fejes Jenőné, Györffy Kál-
mánné, Horváth Gyuláné, Horváth Károlyné, Horváth Lajosné, Kámán 
Györgyné, Kerekes Rezsőné, Klimó Jenőné, Lázár Andorné, Németh Józsefné, 
Németh Lászlóné, Pátkai Imréné, P. Barcza Károlyné, Révai Béláné, Szenkovits 
Józsefné, Tóth Sándorné, Tóth Zoltánné, Vargyas Béláné, Kövy Zsoltné, özv. 
Lepsényi Istvánné, Nagy Jánosné. 
Összesen: 23 tag

Jelenlegi tagjaink: Gáspár Károlyné, Fövényesi Ernőné, Böröczky Károlyné, 
Silingi Éva, Tóth Andrea, Borbély Józsefné, Dr. Böröczkyné, Ballok Ildikó, 
Nagy Lajosné, Bódi Lászlóné, Lampért Károlyné, Dr. Varga Ferencné, Kiss 
Gézáné, Kámán Györgyné, Kiss Elemérné, Vida Dezsőné, Kiss Károlyné, 
Bebiák Istvánné, Szijártóné Etelka, Lukács Tiborné, Böröczky Dezsőné, 
Horváth Lajosné, Gyenge Árpádné, Márkus Mihályné, Grácsmann Tiborné, 
Fejes Józsefné, Bükkiné Sikos Gyöngyi, Kissné Varga Timea, Bándi Ottóné, 
Podányiné Ildikó, Ferenczi Dezsőné, Vargáné Zsuzsa, Pátkai Imréné, Csatári 
Anikó, Horváth Dezsőné, Dr. Kiss Zoltánné, Szakács Gézáné, Póczik Polixénia, 
Nagyné, Horváth Judit, Holb Lászlóné, Császár Endréné, Köntös Lászlóné.
Összesen: 41 fő. Ebből aktív: kb 25 fő

hogy Krisztus megszólíthassa őket, és az újjászületett női szívek még na-
gyobb hittel végezhessék a szeretetszolgálatot a gyülekezetben.

• A holtmarosi árvák fokozottabb támogatása, gyülekezetünkbe való 
meghívása, látogatása.

• Minden olyan szolgálat, ahol szorgos női kezekre van szükség.

• Sok a névleges egyháztag, hiányos a bibliaismeret. Több időt kellene szánni 
Isten igéjének megismerésére.

• Nőszövetségünk nagy elismerésnek és tiszteletnek örvend a gyülekezet kö-
rében; szeretnénk, ha  továbbra sem kellene csalódást okoznunk testvéreink-
nek.
Tisztségviselőink:

Elnök: Dr. Varga Ferencné Réka
Elnökhelyettes: Bükkiné Sikos Gyöngyi
Titkár: Tóth Andrea
Pénztáros: Kiss Károlyné 

Nőszövetségünk szeretetközösség, melynek tagjai kölcsönösen erősítik egy-
mást. Lelkiekben, szellemiekben gyarapodunk, az együtt töltött idő és a 
számtalan szolgálat közben hitünkben folyamatosan gazdagodunk, fejlődünk. 
Istennek legyen érte hála!

Az 1993-ban újjáalakult nőszövetség névsora:
Vezetőségi tagok: Elnök: Jankó-Szabó Sándorné, Dr. Kiss Leóna
Tiszteletbeli elnök: Hargita Pálné nt.asszony
Alelnök: Szombathy Antalné nt.a.
Titkár: Huszár Lászlóné
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Jegyző: Kámán Györgyné
Háziasszonyok: Kiss Kálmánné, Rózsás Istvánné
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Józsefné, Tóth Sándorné, Tóth Zoltánné, Vargyas Béláné, Kövy Zsoltné, özv. 
Lepsényi Istvánné, Nagy Jánosné. 
Összesen: 23 tag

Jelenlegi tagjaink: Gáspár Károlyné, Fövényesi Ernőné, Böröczky Károlyné, 
Silingi Éva, Tóth Andrea, Borbély Józsefné, Dr. Böröczkyné, Ballok Ildikó, 
Nagy Lajosné, Bódi Lászlóné, Lampért Károlyné, Dr. Varga Ferencné, Kiss 
Gézáné, Kámán Györgyné, Kiss Elemérné, Vida Dezsőné, Kiss Károlyné, 
Bebiák Istvánné, Szijártóné Etelka, Lukács Tiborné, Böröczky Dezsőné, 
Horváth Lajosné, Gyenge Árpádné, Márkus Mihályné, Grácsmann Tiborné, 
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Nagyné, Horváth Judit, Holb Lászlóné, Császár Endréné, Köntös Lászlóné.
Összesen: 41 fő. Ebből aktív: kb 25 fő

hogy Krisztus megszólíthassa őket, és az újjászületett női szívek még na-
gyobb hittel végezhessék a szeretetszolgálatot a gyülekezetben.

• A holtmarosi árvák fokozottabb támogatása, gyülekezetünkbe való 
meghívása, látogatása.

• Minden olyan szolgálat, ahol szorgos női kezekre van szükség.

• Sok a névleges egyháztag, hiányos a bibliaismeret. Több időt kellene szánni 
Isten igéjének megismerésére.

• Nőszövetségünk nagy elismerésnek és tiszteletnek örvend a gyülekezet kö-
rében; szeretnénk, ha  továbbra sem kellene csalódást okoznunk testvéreink-
nek.
Tisztségviselőink:

Elnök: Dr. Varga Ferencné Réka
Elnökhelyettes: Bükkiné Sikos Gyöngyi
Titkár: Tóth Andrea
Pénztáros: Kiss Károlyné 

Nőszövetségünk szeretetközösség, melynek tagjai kölcsönösen erősítik egy-
mást. Lelkiekben, szellemiekben gyarapodunk, az együtt töltött idő és a 
számtalan szolgálat közben hitünkben folyamatosan gazdagodunk, fejlődünk. 
Istennek legyen érte hála!

Az 1993-ban újjáalakult nőszövetség névsora:
Vezetőségi tagok: Elnök: Jankó-Szabó Sándorné, Dr. Kiss Leóna
Tiszteletbeli elnök: Hargita Pálné nt.asszony
Alelnök: Szombathy Antalné nt.a.
Titkár: Huszár Lászlóné
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Nőszövetség tisztújítás és csatlakozó közgyűlés keretében csatlakozott az Orszá-
gos Református Nőszövetséghez. Az új tisztségviselők a következők lettek: 
A szavazás alapján tehát a taggyűlés a szövetség elnökének Jakabné Köves 
Gyopárkát, elnökhelyettesének Dr. Sipőczné Miglierini Guidittát, titkárának 
Tóthné Ferenczy Erzsébetet, pénztárosnak Dézsi Rékát, számvevőnek Anton 
Ágnest és Gombos Katalint választotta. A későbbiekben Dézsi Réka nem tudta 
felvállalni a pénztárosi munkát, és azt Iszak Enikő végzi. 

A Nőszövetség megalakulása óta hagyományosan a nőszövetségi tagok biz-
tosítják a templomban a vasárnapi istentiszteletekre az úrasztali és szószéki 
virág-összeállításokat. Jó néhány tagunk részt vett évekkel ezelőtt a templomi 
énekeskönyvek borítójának elkészítésében, egységes hímzéssel díszítve azokat. 
Idős gyülekezeti tagjainkat, akik már nem tudnak istentiszteletre járni, rend-
szeresen látogatjuk, ünnepek alkalmával kisebb ajándékokkal lepjük meg őket. 
A vasárnapi istentiszteletek után teával, kávéval kínáljuk az alagsori teremben 
azokat, akik nem szeretnének azonnal hazasietni a templomból, így lehetőséget 
teremtünk az ismerkedésre, elmélyült beszélgetésekre, lelki támaszadásra. 
A nőszövetségünk ezen kívül is minden évben többször háziasszonykodik 
különböző szeretetvendégségek, konferenciák, vendégségek alkalmából. Meg-
tartjuk az imanapokat, s immár sikerült kiszélesítenünk a résztvevők körét is. 

Összejöveteleinket havonta egyszer tartjuk meg. Itt egy áhítatot követően 
beszéljük meg aktuális feladatainkat, emellett pedig egymásra is odafigyelünk. 
Az áhítatokon egy-egy bibliai könyvet olvasunk és magyarázunk végig fejezetről 
fejezetre, s az Ige mindig nagyon talál. Fő törekvésünk, hogy az a kegyelem, 
amit kaptunk, nevezetesen hogy együtt vagyunk ilyen szép számban, együtt 
tudunk munkálkodni, ez a kegyelem tudjon megmutatkozni kívülre is: legyünk 
méltók erre a kegyelemre.

 Református Nôszövetség 

2000. május 6-án, egy szombat délután Szombathelyen járt a Zalaegerszegi 
Nőszövetség néhány képviselője, hogy meséljen a náluk folyó nőszövetségi 
munkáról. A „fehér asztal mellett” folytatott beszélgetés eredménye a néhány 
nappal később hivatalosan is megtartott alakuló ülés volt május 10-én. Már 
ekkor kialakult egy széles feladatkör, amelyet a tagok magukra vállaltak, így 
azonnal megkezdték a gyülekezet idős, és beteg tagjainak, valamint az Úr asz-
tali virágdíszről való gondoskodást. Hamarosan szeretetvendégségek, illetve 
különböző témájú előadások megszervezése is állandó programként szerepelt. 
Ugyanakkor a nőszövetség naplójába bekerült az a vita, ami az Országos Nő-
szövetséghez való csatlakozás körül kialakult, s amiben a tagság végül úgy dön-
tött, hogy független marad. Már az első évben közös munkával készítették el 
azokat a karácsonyfadíszeket, amelyek stílusukban, színükben harmonizálnak a 
templom belső iparművészeti díszítésével. „Nem önmagukért vannak, hanem 
a szolgálatért”, hangzott el az első év végi meghitt hangulatú értékelésen. 
A Szombathelyi Református Nőszövetség ennek a mottónak a későbbi években 
is mindig eleget kívánt tenni, legfőbb célként az Isten dicsőségére végzett 
munkát, a gyülekezeti közösségépítést szem előtt tartva. 

Az Országos Nőszövetséghez való tartozás ügye a későbbiek sem került le a 
napirendről. Különös kompromisszum született, miszerint a tagság egy része 
nem csatlakozott hivatalosan anyagi okokra hivatkozva, viszont többekben 
megérett az elhatározás, hogy szeretnék a nőszövetségi munkát nagyobb 
közösség részeként is megélni, konferenciákon részt venni, jobban tájékozódni 
a közös feladatokról. Ezért 2007. május 9-én a Szombathelyi Református 

Szombathely
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Nőszövetség tisztújítás és csatlakozó közgyűlés keretében csatlakozott az Orszá-
gos Református Nőszövetséghez. Az új tisztségviselők a következők lettek: 
A szavazás alapján tehát a taggyűlés a szövetség elnökének Jakabné Köves 
Gyopárkát, elnökhelyettesének Dr. Sipőczné Miglierini Guidittát, titkárának 
Tóthné Ferenczy Erzsébetet, pénztárosnak Dézsi Rékát, számvevőnek Anton 
Ágnest és Gombos Katalint választotta. A későbbiekben Dézsi Réka nem tudta 
felvállalni a pénztárosi munkát, és azt Iszak Enikő végzi. 

A Nőszövetség megalakulása óta hagyományosan a nőszövetségi tagok biz-
tosítják a templomban a vasárnapi istentiszteletekre az úrasztali és szószéki 
virág-összeállításokat. Jó néhány tagunk részt vett évekkel ezelőtt a templomi 
énekeskönyvek borítójának elkészítésében, egységes hímzéssel díszítve azokat. 
Idős gyülekezeti tagjainkat, akik már nem tudnak istentiszteletre járni, rend-
szeresen látogatjuk, ünnepek alkalmával kisebb ajándékokkal lepjük meg őket. 
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A nőszövetségünk ezen kívül is minden évben többször háziasszonykodik 
különböző szeretetvendégségek, konferenciák, vendégségek alkalmából. Meg-
tartjuk az imanapokat, s immár sikerült kiszélesítenünk a résztvevők körét is. 

Összejöveteleinket havonta egyszer tartjuk meg. Itt egy áhítatot követően 
beszéljük meg aktuális feladatainkat, emellett pedig egymásra is odafigyelünk. 
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azokat a karácsonyfadíszeket, amelyek stílusukban, színükben harmonizálnak a 
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közösség részeként is megélni, konferenciákon részt venni, jobban tájékozódni 
a közös feladatokról. Ezért 2007. május 9-én a Szombathelyi Református 

Szombathely
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Református Nôszövetség 

A Tatai Református Gyülekezet Nőszövetsége, 2013-ban ünnepelte megúju-
lásának 20. évfordulóját. 1993-ban összeállt egy jó kis csapat, 21 rendes. 7 
pártoló taggal hogy odaálljon a lelkipásztor mellé és a presbitériummal együtt 
segítse megszaporodott munkáját. 

Addig is részt vettünk mi asszonyok, mindenben, ahol szükséges volt, /sze-
retetvendégségek, takarítás, vendégfogadás, betegek látogatása, de így szerve-
zetten többen is voltunk, és volt kit megszólítania a lelkipásztornak. A Nő-
szövetség lett a hírmondója az eseményeknek, szervezője a programoknak.

Megújult a bibliaóra. Minden hónap első szerdáján jövünk össze, ahol a 
lelki felkészülés teszi lehetővé, hogy feladatainknak eleget tehessünk. Itt 
beszéljük meg a ránk váró legközelebbi munkákat, ki beteg a gyülekezetben, 
vagy a város öregotthonaiban várja látogatásunkat, hogy ők se maradjanak ki a 
gyülekezet életéből. 

Minden hónap második szombatján a Dunaalmási Szeretetházba 7-8 nőszö-
vetségi tagunk megy segíteni a konyhába, vagy  takarításban. Ha nagyobb ren-
dezvény van a Szeretetházban, mi is ott vagyunk, süteménnyel, gyümölccsel, 
befőttel segítjük a gyerekek ellátását. /2012 szeptemberében a családi napon 
bográcsfőző versenyen vettünk részt./

1993-tól csatlakoztunk a Nők Világ imanapja programhoz. Hívogatjuk 
gyülekezetünk tagjait, ismerkedünk az adott ország életével, vendég előadót 
hívunk, az országra jellemző ételt készítünk.2006 decemberétől pedig a Kárpát 
medencei imanap programjában is részt veszünk.

TataA szombathelyi nőszövetség 2000. május 10-én megtartott alakuló ülésén a 
következő tisztségviselők és tagok kerültek bejegyzésre:
Elnök: Csicseri Istvánné
Titkár: Tóthné Ferenczy Erzsébet
Pénztáros: Vincze Györgyné
Balogh Péterné, Barthos Balázsné (azóta elhunyt), Buda Imréné, Dr. Cholnoky 
Péterné, Devecser Istvánné (azóta elhunyt), Hajszán Péterné, Kántor Ilona, Kiss 
Éva, Kiskos Péterné, Kusztor Lászlóné, Nagy Béláné, Németh Vendelné, Páli 
Endréné, Laczó Katalin, Szakál Elemérné, Dr. Szerdahelyi Andrásné, Tóth 
Sándorné, Varga Zoltánné (azóta elhunyt), Dr. Várnai Ibolya

A 2007. május 9-én az országos Nőszövetséghez csatlakozó tagok:
Anton Ágnes, Buda Imréné, Dr. Cholnoky Péterné, Dézsi Réka, Dugonics 
Katalin, Gombos Katalin, Jakabné Köves Gyopárka, Kusztor Lászlóné, Nagy 
Lászlóné (azóta elhunyt), Dr. Sipőczné Miglierini Guiditta, Székely Judit, 
Tóthné Ferenczy Erzsébet, 

Tagok 2013. októberében:
Elnök: Jakabné Köves Gyopárka
Titkár: Tóthné Ferenczy Erzsébet
Pénztáros: Iszak Enikő
Anton Ágnes, Balogh Péterné, Buda Imréné, Csicseri Istvánné, Dr. Cholnoky 
Péterné, Dézsi Réka, Dugonics Katalin, Gombos Katalin, Jerabek Lászlóné, 
Kiskos Péterné, Kormosné Bloch Györgyi, Kövér Gáborné, Kusztor Lászlóné, 
Miklósi-Hosszú Judit, Molnár Józsefné, Nagy Béláné, Németh Vendelné, Páli 
Endréné, Dr. Pásztory Krisztina, Petró Mihályné, Pongrácz Gáborné, 
Radvánszky Réka, Dr.Sipőczné Miglierini Guiditta, Szakál Elemérné, Székely 
Judit, Dr. Szerdahelyi Andrásné, Tóth Emese, Tóth Sándorné, Varga Ferencné, 
Vargáné Bartha Margit, Vincze Györgyné, Welther Ildikó
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Minden évben Advent első vasárnapján a város összes kórusa közös 
hangversennyel köszönti az ünnep kezdetét, más-más felekezet templomában. 
Több tagunk is énekel a gyülekezet kórusában.

Több lépcsőben több éven keresztül tataroztuk templomunkat, most 
fejeződik be ez a munka a teljes külső renoválással. Az építkezések utáni taka-
rításokon, helyreállításokon mindenütt ott vannak tagjaink.

Folyamatosan részt veszünk a Dunántúli Nőszövetség konferenciáin, 
valamint az Országos rendezvényeken is.

Csatlakoztunk a „Nyilas Misi” programhoz, nem csak csomagok készíté-
sével és összegyűjtésével, hanem minden évben egy diák évi tanulását js segítjük 
30000 forintos adománnyal amit nőszövetségünk ad össze. 

Az elmúlt 20 év alatt erősen megfogyatkoztunk. Sokan elmentek közülünk, 
és a fiatalokat nem sikerült eddig bevonnunk a nőszövetségi munkába, de nem 
lankadunk.

Farkasdi Lászlóné  és  Márkus Mihályné

Vendégeink voltak többek között Dr. Pásztor János, és felesége, Esther Byn, 
aki az „egyforintos imádság” mozgalom koordinátora. Dr. Csiha Kálmán 
püspök úr evangélizációs alkalmán a Ő verseiből adtunk elő egy csokorra 
valót.

Tíz éven keresztül szerveztük a Tagyos pusztai táborozó helyen a gyüle-
kezeti majálist, mundig május elsejére, amikor is az együttlét örömére rendbe-
tettük az egész házat és udvart, hogy a táborozó gyerekek jól érezhessék magu-
kat. Ma már a hittanra járó gyerekek szülei átvállalták ezt a feladatot. A tá-
borok idején segítünk adományokkal, ha kell főzéssel is.

1995 – 2005 között évente 100-150 kg savanyúságot készítettünk az intéz-
ményeinknek.

A gyülekezet soros feladataiban elsőként, és aktívan vettünk, és veszünk 
részt. 1994-ben a Gyülekezeti terembe készült karzat, mert kicsinek bizonyult. 
A színpadra és az ablakokra a nőszövetség gyűjtéséből új függönyök kerültek. 
A templomba az Úrasztalára, és a szószékre ugyancsak a nőszövetség kezdemé-
nyezte új terítők elkészítését, amelyre össze is gyűjtöttük a pénzt, megcsinál-
tattuk, illetve részben magunk készítettük el.

1996-ban volt templomunk építésének 210 éves évfordulója. Azóta a pün-
kösd utáni első vasárnapon minden évben gyülekezeti napon emlékezünk elő-
deinkre, akik megépítették templomunkat, megemlékezünk elhunyt, neves 
lelkipásztorainkról, és erre a napra szervezzük a nőszövetség segítségével a jubi-
láló konfirmáltak találkozóját.

Gyülekezetünk lelkipásztorai nagyon sokrétű programot készítenek a 
gyülekezet részére. Nőszövetségünk mindenütt igyekszik segítőkészen jelen len-
ni, pl a gyülekezeti csendes hétvégén, amit már 2008 óta rendszeresen szer-
vezünk, változó helyszíneken. 

6463



Minden évben Advent első vasárnapján a város összes kórusa közös 
hangversennyel köszönti az ünnep kezdetét, más-más felekezet templomában. 
Több tagunk is énekel a gyülekezet kórusában.

Több lépcsőben több éven keresztül tataroztuk templomunkat, most 
fejeződik be ez a munka a teljes külső renoválással. Az építkezések utáni taka-
rításokon, helyreállításokon mindenütt ott vannak tagjaink.

Folyamatosan részt veszünk a Dunántúli Nőszövetség konferenciáin, 
valamint az Országos rendezvényeken is.

Csatlakoztunk a „Nyilas Misi” programhoz, nem csak csomagok készíté-
sével és összegyűjtésével, hanem minden évben egy diák évi tanulását js segítjük 
30000 forintos adománnyal amit nőszövetségünk ad össze. 

Az elmúlt 20 év alatt erősen megfogyatkoztunk. Sokan elmentek közülünk, 
és a fiatalokat nem sikerült eddig bevonnunk a nőszövetségi munkába, de nem 
lankadunk.

Farkasdi Lászlóné  és  Márkus Mihályné

Vendégeink voltak többek között Dr. Pásztor János, és felesége, Esther Byn, 
aki az „egyforintos imádság” mozgalom koordinátora. Dr. Csiha Kálmán 
püspök úr evangélizációs alkalmán a Ő verseiből adtunk elő egy csokorra 
valót.

Tíz éven keresztül szerveztük a Tagyos pusztai táborozó helyen a gyüle-
kezeti majálist, mundig május elsejére, amikor is az együttlét örömére rendbe-
tettük az egész házat és udvart, hogy a táborozó gyerekek jól érezhessék magu-
kat. Ma már a hittanra járó gyerekek szülei átvállalták ezt a feladatot. A tá-
borok idején segítünk adományokkal, ha kell főzéssel is.

1995 – 2005 között évente 100-150 kg savanyúságot készítettünk az intéz-
ményeinknek.

A gyülekezet soros feladataiban elsőként, és aktívan vettünk, és veszünk 
részt. 1994-ben a Gyülekezeti terembe készült karzat, mert kicsinek bizonyult. 
A színpadra és az ablakokra a nőszövetség gyűjtéséből új függönyök kerültek. 
A templomba az Úrasztalára, és a szószékre ugyancsak a nőszövetség kezdemé-
nyezte új terítők elkészítését, amelyre össze is gyűjtöttük a pénzt, megcsinál-
tattuk, illetve részben magunk készítettük el.

1996-ban volt templomunk építésének 210 éves évfordulója. Azóta a pün-
kösd utáni első vasárnapon minden évben gyülekezeti napon emlékezünk elő-
deinkre, akik megépítették templomunkat, megemlékezünk elhunyt, neves 
lelkipásztorainkról, és erre a napra szervezzük a nőszövetség segítségével a jubi-
láló konfirmáltak találkozóját.

Gyülekezetünk lelkipásztorai nagyon sokrétű programot készítenek a 
gyülekezet részére. Nőszövetségünk mindenütt igyekszik segítőkészen jelen len-
ni, pl a gyülekezeti csendes hétvégén, amit már 2008 óta rendszeresen szer-
vezünk, változó helyszíneken. 

6463



figyelmünket, hogy elérkezett annak az ideje, hogy szervezettebb keretek között 
végezzük gyülekezeten belül és azon kívül szolgálatunkat. A szándékot tett kö-
vette és 72 taggal megalakult a Borkó Juliannáról elnevezett nőszövetség. 
(Jelenleg 40 tagunk van). Szívesen és szeretettel énekeljük énekeskönyvünk tőle 
származó két énekét. A Baranyai-háromszögben Kopácson élt Borkó Julianna 
(1869-1947) hívő parasztasszony „az újraéledő, bensőséges és józan magyar 
református kegyesség úttörője. Borkó Julianna nehéz sorsú asszony volt. 
Mindenkit elveszített, akiket szeretett. Összetörten hordozta élete nehéz ke-
resztjét. Néhány falubeli asszony felkereste 1906 karácsonyán. Ez a három 
követ vitte el az evangéliumot a beteg asszonynak, és az általuk vitt Lélek és Ige 
ébresztette fel Borkó Juliannát. A három asszony leült a beteg nyoszolyája 
mellé, sírni kezdtek szeretetből ott a szegény nyavalyás, mélybánatú, megtépett 
lelkű társnőjük felett. Sírt velük Borkó Julianna is. Aztán valamelyikük 
elkezdte mély hittel a karácsonyi éneket:

Óh, én szerelmes Jézusom,
Édes megváltó Krisztusom!
Jövel, csinálj csendes ágyat,
Szívemben magadnak házat!

Mély hit, vágyakozás és boldog, hívogató szeretet csengett ebben a kará-
csonyi énekben, és a beteg egyszerre csak azt vette észre, hogy már ő is velük 
könyörög: „Óh, kedves vendég nálam szállj”!

Megismerve Borkó Julianna életét, úgy éreztük, az ő egyszerűsége, tiszta em-
bersége, Krisztus és az egyház iránti ragaszkodó szeretete követhető példát mu-
tat nekünk, hogy erőnk és lehetőségünk szerint, nehézségek közepette is marad-
junk hűségesek Istentől kapott küldetésünkhöz. 

A nőszövetség megalakulása óta fontosnak tartja, hogy jelen legyen egyház-
községünk életében. A nőszövetség tagjai tevékenyen részt vesznek a különböző 
csoportok munkájában (pl. egyházközségünk gondnoka több éven keresztül a 
nőszövetség elnöke is volt).

A női hitoktatók egyben nőszövetségi tagok is. Alapvetően fontos felada-
tnak tartjuk, hogy élő kapcsolatot alakíthassunk ki a hittanos gyermekek szü-
leivel. Közösségépítő szempont, hogy a gyermekek szüleit, nagyszüleit bevon-
juk egyházunk életébe. A nőszövetség a szellemi, lelki feltételek mellett szolgá-
lattal és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja azokat az alkalmainkat, me-
lyeket gyermekeknek, családoknak szervezünk. Családi kirándulásokat tartunk 
évszakonként. Ebben az évben folytatni kívánjuk a családi vasárnapoknak azt a 
formáját, amikor közel egy napot együtt töltünk 1-1 hittancsoport családjával. 
Közösen reggelizünk, szülők és gyermekek aktívan részt vesznek az isten-
tiszteleten: bibliaolvasással, imádsággal, rövid beszámolóval. Az istentisztelet 
után közös ebéd, beszélgetés zárja az együttlétet. Egy évben több alkalommal, 

Borkó Julianna Református Nőszövetség - 
Zalaegerszeg

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk!”
            (Zsolt. 46:2.)

A Zalaegerszegi Református Egyházközségben 1993-ban alakult meg a nő-
szövetség. Korábban a háborút követő nagy szétszórattatásig működött az előd-
szervezet, melyet Nőegyletnek neveztek. Szakál Elemér, az Őrségi Református 
Egyházmegye akkori esperes javasolta, hogy 1993 tavaszán, a Zalaegerszegen 
tartandó egyházmegyei női konferenciára hívjuk meg  Petrőcz Lászlóné Mari-
kát, aki elkötelezetten támogatta az egyházközségekben megalakuló nőszövet-
ségeket. Buzdító szavai sokunkat megérintettek. Érdeklődő tenniakarással hall-
gattuk. Előadásában idézte Túrmezei Erzsébet: Igen Atyám című versét. Hadd 
idézzük most a költemény utolsó versszakát, mely számunkra utat mutatott: 

Igen, Atyám. Gyönge, erőtlen bárány,
pihenek most már jó pásztorom vállán,

s Ő szelíden visz az úton előre,
híves forrásra, kies legelőre.

S hála dalával telik meg a szám.
Köszönöm néked. Igen, Atyám

Itt hadd említsük meg, hogy miután megalakult a Nőszövetségen belül a 
beteglátogató csoport, a látogatók gyakran vitték magukkal vigasztalásra, báto-
rításra az imént említett költemény fénymásolatát. Ott a kezdet kezdetén az Ige 
üzenete, az előadás, a lélekcsendesítő vers mind, mind arra irányították a 
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Borkó Julianna Református Nőszövetség - 
Zalaegerszeg

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk!”
            (Zsolt. 46:2.)

A Zalaegerszegi Református Egyházközségben 1993-ban alakult meg a nő-
szövetség. Korábban a háborút követő nagy szétszórattatásig működött az előd-
szervezet, melyet Nőegyletnek neveztek. Szakál Elemér, az Őrségi Református 
Egyházmegye akkori esperes javasolta, hogy 1993 tavaszán, a Zalaegerszegen 
tartandó egyházmegyei női konferenciára hívjuk meg  Petrőcz Lászlóné Mari-
kát, aki elkötelezetten támogatta az egyházközségekben megalakuló nőszövet-
ségeket. Buzdító szavai sokunkat megérintettek. Érdeklődő tenniakarással hall-
gattuk. Előadásában idézte Túrmezei Erzsébet: Igen Atyám című versét. Hadd 
idézzük most a költemény utolsó versszakát, mely számunkra utat mutatott: 

Igen, Atyám. Gyönge, erőtlen bárány,
pihenek most már jó pásztorom vállán,

s Ő szelíden visz az úton előre,
híves forrásra, kies legelőre.

S hála dalával telik meg a szám.
Köszönöm néked. Igen, Atyám

Itt hadd említsük meg, hogy miután megalakult a Nőszövetségen belül a 
beteglátogató csoport, a látogatók gyakran vitték magukkal vigasztalásra, báto-
rításra az imént említett költemény fénymásolatát. Ott a kezdet kezdetén az Ige 
üzenete, az előadás, a lélekcsendesítő vers mind, mind arra irányították a 
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 2012. adventje Farkas Ferenc szobrászművész Kálvin házaspárról készült 
domborművének avatása



csoport vezetését. Ő rajzolta az eredeti mintákat, és komoly szakértelemmel  
irányította a munkát. A templom 60. születésnapjára vagdalásos mintával új 
terítőket készített.. Örömmel varrták meg egy őrségi egyházközség temp-
lomának teljes terítő garnitúráját. Az első orgona építésekor értékes kézi-
munkáikat Hollandiában vásárolták meg. A bevétellel az orgonaépítést támo-
gatták. .Sokan már nincsenek közöttünk, de munkájukat látva mindig szere-
tettel emlékezünk rájuk.  

Minden esztendőben savanyúságot készítünk egyházi intézményeink szá-
mára. Október első hétvégéjén ünnepeljük hálaadás a termésért vasárnapot. 

Az összegyűjtött adományokat eljuttatjuk református intézményeinkbe. Fontos-
nak tartjuk a helyi diakónia mellett a kerületi és országos diakónia támoga-
tását. Adományunkat eljuttatjuk a zalaegerszegi Mandulavirág Gondozóházba, 
Nágocsra, Pápára, Kehidakustányba, Dunaalmásra, Budapesten a Ráday Kollé-
giumba és a Schweitzer Otthonba, Ráckeresztúrra, Dömösre. Legértékesebb 
hagyományaink között tartjuk számon a szeretetszolgálat végzését és a kap-
csolat ápolását mindazokkal a testvérekkel és szeretetotthonokkal, akik hiva-
tástudattal gondoskodnak a rájuk bízottakról. Jelentős eseménynek tartjuk, 
hogy a magyarországi Református Egyház Zsinata Zalaegerszegen alapította 
meg a Mandulavirág fogyatékkal Élők Református Gondozóházát. Élő és bő-
vülő az egyházközség és a gondozóház kapcsolata. Amivel lehet, segítjük őket. 
Sokan önkéntes munkát végeznek közöttük. Hálásan említhetjük meg, hogy itt 
vannak velünk az istentiszteleten. A gyülekezet szeretettel fogadja őket.    

ünnepeinkhez alkalmazkodva tartunk játszóházat, kézműves foglalkozásokat a 
nőszövetség tagjainak segítségével. 

Heti rendszerességgel a „baba-mama kör”, melyet lelkipásztorunk Tündér-
kertnek nevezett el, alkalmat teremt a legkisebb gyermekek és szüleik találkozá-
sára. Tulajdonképpen ehhez kapcsolódik a vasárnapi gyermekfoglalkozás az 
istentisztelet idején. 

Bibliaóráinkon a bibliai tanítások mellett őszintén beszélgetünk örö-
meinkről, gondjainkról. Közösen tanulmányoztuk hitvallásos iratainkat és 
próbáltuk jobban megismerni református hitünk igazságait. Testvéreink érdek-
lődve olvasták Kálvin János tanításait, közöttük a legismertebbet a predestiná-
ciót. Megértettük azt is, hogy a keresztyén szolgálatban olyan nagy egyéniség-
nek is, mint reformátorunknak szüksége van támaszra. Szinte meghatódva ol-
vastuk, ahogy  Kálvin János jellemezte hitvesét:

 „Szolgálatomat hittel segítette”  ”Életem legjobb társaságát ő 
alkotta”. – „Hűséges segítőtársam volt lelkészi szolgálatomban is”. 
Isten iránti hálával javasoltuk, hogy kettőjükről készüljön egy terrakotta dom-
bormű a nagyterembe, mely a Kálvin terem nevet viseli. A kettőjükről készült 
portrét 2012. ádvent első vasárnapján avattuk.

   A bibliaórai közösség lényegében műhelymunkát is végez. Itt készülünk a 
vasárnapi istentiszteletek énekeivel is. Kálvin János születésének 500. évfor-
dulójára készülve előbb a bibliaórán, aztán a vasárnap délelőtti istentiszteleten 
sorra énekeltük mind a 150 genfi zsoltárt valamennyi versszakával. Akkor 
kezdődött a ma is meglévő gyakorlat, hogy minden istentisztelet előtt 10-15 
percet énekelünk. Jelenleg harmadik alkalommal énekeljük végig zsoltáros-
könyvünket.  Alkalmainkon a nőszövetség tagjai rendszeresen részt vesznek. Az 
elmúlt évek egyik legjelentősebb vállalása volt a teljes Biblia elolvasása. Hétről 
hétre egy-egy könyvet olvastunk el. Templomunk felszentelésének 66. évfor-
dulójára gyülekezet méretűvé tettük a bibliaolvasást. Közösen végzett szolgá-
latunknak  66 lépés az üdvösség útján címet adtuk. A Nőszövetség aktív szerve-
zésével az egyházközségünkben működő valamennyi csoportot és az evangéli-
kus gyülekezet lelkipásztorát és tagjait is bekapcsoltuk. A hét záró alkalmát a 
vasárnap délelőtti istentisztelet keretében tartottuk.

A kézimunkakör megalakulását egy testvérünk emlékezése indította el. 
Szüleire úgy szeretett volna emlékezni, hogy egy teljes templomi terítőgar-
nitúrát varrna, hímezne. Éppen abban az időben volt Zalaegerszegen egy kézi-
munka kiállítás, mely legfőképpen az úrihímzést mutatta be. A kiállítás meg-
nyitóján hangzott el, hogy ezt a motívumkincset a református templomi 
textíliák őrizték meg. Ennek hatására javasoltuk, hogy az új terítőket úrhím-
zéssel díszítse.  A garnitúra elkészülte után megalakult a kézimunkakör és egyre 
több asszony csatlakozott hozzá. A kezdetek után egy testvérünk vállalta a 
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Testvér gyülekezeti kapcsolatot ápolunk kárpátaljai és erdélyi egyházközsé-
gekkel. Gyülekezeti kirándulásokat szerveztünk közelebbi és távolabbi értékek 
megismerésére. Több alkalommal tartottunk gyülekezeti istentiszteletet a ma-
gyarföldi fatemplomban. Rendszeresen támogattunk egy kárpátaljai családot. 
Pontosan négy éve történt a vörös iszap katasztrófa. Nőszövetségünk egy 
zalaegerszegi főiskolán tanuló devecseri lány tanulmányait támogatta. Minden 
évben megtartjuk a nők ökumenikus világimanapját és a Kárpát-medencei ima-
napot Vasárnapi istentiszteletek után kávézás, teázás közben közvetlen testvéri 
beszélgetésre kerül sor. Havonta egy alkalommal a névnaposokat köszöntjük vi-
rággal, énekkel, jelképes ajándékkal.

Karácsony előtt gyermekek, idősek, és betegek részére ajándékcsomagokat 
készítünk.

A kórházlátogatók csoportja heti rendszerességgel meglátogatja a szívse-
bészeti osztályon, de a többi osztályon fekvő betegeket is. Hosszú évek óta 
hűségesen végzi szolgálatát a takarító munkacsoport. Kitartó szorgalmuknak 
köszönhetően méltó körülmények között tarthatjuk istentiszteletünket. Egy 
testvérünk szívügyének tartja, hogy szép virág díszítse Isten házát. Többen 
gondoskodó szeretettel ápolják a valaha közöttünk éltek, a zalaegerszegi 
temetőkben nyugvó lelkipásztorok sírjait. 

Eddigi tapasztalataink alapján diakóniai szolgálatunkat bővíteni szeretnénk. 
A gyülekezet tagjainak látogatását szervezettebbé kívánjuk tenni 

Krisztus bíztatására hűséges testvérek példáját követjük és a nőszövetség 
tagjaiként elindulunk közel és távollevők felé. Reményt keltő arra a három 
baranyai egyszerű református asszonyra gondolni, akik élő hittel felkeresték a 
szomorú, összetört szívű Borkó Juliannát, aki a testvéri közösségben átélhette 
Urunk áldott jelenlétét, hogy aztán ő is sokakat erősítsen, vigasztaljon a hit 
útjára vezetve. 

A tavasz folyamán Nőszövetségünk új vezetőséget választott. Legnagyobb 
örömünkre fiatalok bekapcsolódnak a szolgálatba. Sokszor mondjuk, hogy mi 
itt élünk a fővárostól távol, de meggyőződéssel és hálával állíthatjuk, a távolság 
ellenére nem vagyunk elszigetelődve a kerületi és országos testületektől, alkal-
maktól. Számunkra fontos az összetartozás. Igyekszünk minden jelentős 
konferencián részt venni, és hitben erősödni. Megmaradásunk egyik feltétele, 
hogy élő és éltető kapcsolatot ápolhatunk közel és távollévő testvéreinkkel. 
Mindezekhez Attól kérünk áldást és útmutatást, a helyi és minden nő-
szövetségre, Aki egyedül méltó a magasztalásra és imádásra. 

Soli Deo Gloria

Írta: Somogyi Józsefné Krisztina
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