LAUDÁCIÓ
Dr. Török Istvánné szül.: Fábián-Tóth Emília Szentesen, 1930. május 8-án született. Érettségi
bizonyítványát a Kecskeméti Bethlen Kata Leánylíceum és Tanítóképző Intézetben szerezte
meg 1949-ben.
Férjével, Dr. Török István nyugdíjas jogtanácsossal, 66 éve élnek boldog házasságban. Együtt
szolgálnak a gyülekezetben több, mint 66 éve. Férje 9 évig a Kecskeméti Református
Egyházközség főgondnoka tisztségét töltötte be, 16 évig volt a Bács-Kiskunsági
Egyházmegye gondnoka. Hosszú éveken át a Zsinat tagjaként tevékenykedett, az egyházi
jogszabályok rendszerváltás utáni felülvizsgálatában, újra alkotásában tevékenyen részt vett.
Két gyermekük van, akik közül az egyik 18 éve presbiter és egyházmegyei jogtanácsosként
végez szolgálatot. 4 unokát nevelt, és nem régen született első dédunokája, a másodikat az
édesanyja a szíve alatt hordozza.
A Bajai Tanítóképző Intézetbe 1961-től 1964-ig levelező hallgatóként járt, 2 kisgyermek és
tanítás mellett, mert főiskolai éveiben már képesítés nélküli nevelőként dolgozott.
1964. július 1-én szerezte meg a tanítói oklevelét jó eredménnyel.
Még ebben az évben kinevezték a Kecskeméti 1. számú Általános Iskolába, ahol
nyugdíjazásáig tanított és nevelte a gyermekeket. A tantárgyak korszerűsítése érdekében
jelentős tevékenységet végzett, ennek kapcsán számtalan bemutató tanítást tartott.
Növendékeit nem csak az általános tantárgyakra tanította, hanem felkészítette őket
szaktantárgyi versenyekre, szavaló versenyekre, ahol szép sikereket értek el városi és megyei
versenyeken, ezen kívül az osztályaival népijátékokat, néptáncokat mutatott be. A szülőknek
meghitt anyák napi ünnepségeket, a tanulóknak vidám farsangi bálokat és egyéb
összejöveteleket szervezett.
Ezen tevékenységeit értékelve 1980-ban Kiváló Munkáért elismerésben részesült, 1985-ben
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott, míg 2009-ben Kecskemét Városért Oktatási Díjat
vehetett át a kecskeméti önkormányzattól.
Vallásos családban nevelkedett, édesapja presbiter volt és már Szentesen fiatal diákként a
biblia órákon részt vett, és az énekeket harmóniummal kísérte.
Kecskeméten a gimnáziumban, a képzős évei alatt vasárnapi iskolát vezetett 3-4. osztályos
gyermekeknek. Kecskeméti iskolájában hetente imaközösségben volt, Hatvani Lajos
vallástanártól és feleségétől hitében erősödhetett, hitében épülhetett. Az internátusától 2-3
km-re lévő rendőrfalusi közösségben vallástanára, és annak felesége kíséretében igehirdetés
után ének tanításával, vallásos versek mondásával szolgált osztálytársaival együtt.
A Kecskeméti Református Egyházközségben 1993. május 10-én 59 társával együtt
megalakították a Kecskeméti Református Nőszövetséget, akik megválasztották az ügyvezető
testületüket. Kialakították cselekvési terveiket a missziói és diakóniai munkában, gyermekes
családokat és időseket látogattak, betegek gondozását végezték.
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Az egyházközség karácsonyi vásáraira készülve a nőszövetség tagjai hímeztek, horgoltak,
karácsonyfadíszeket csináltak, valamint tésztakészítéssel a karácsonyi vásár választékát
gazdagították, amelynek bevétele a szegények karácsonyára került felhasználásra.
Afrikai országokba küldték a nőszövetség tagjai által a leprások számára készített fáslikat, és
takarókat.
Szoros kapcsolatot tartott külföldi testvérgyülekezetekkel, akik számára gyűjtéseket szervezett
és az erdélyi testvérgyülekezet részére az adományok kiszállításában is közreműködött,
Magyarbikal-i testvéreinknél képviselte a nőszövetséget. Viszont látogatásuk alkalmával
vendégeket fogadott lakásában, és programokat szervezett számukra.
A gyülekezetben anyák napi ünnepségeket tartott felhasználva pedagógusi pályája során
szerzett tapasztalatait és irodalmi anyagait. A nőszövetség kezdeti időszakában hittan
oktatásban tevékenyen munkálkodott, majd a hittan oktatókat maga köré gyűjtötte a 90-es
évek elején buzdította őket tanulásra, önmaguk képzésére és a gyülekezetbe való
betagolódásra.
Az emmausi nyári táborokat hittan csoportoknak megszervezte és ott a gyerekekkel szeretettel
foglalkozott. 6 éven át betöltötte a Kecskeméti Nőszövetség elnöki tisztségét. Visszavonulását
követően a mai napig a nőszövetség munkájában tevékenyen részt vesz. Az alkalmakat
rendszeresen látogatja, a nőszövetség munkáját jó szándékú felszólalásaival segíti. Jelenleg is
keresztelő keszkenőket készít, levendulás zacskókat horgol, keresztszemes hímzésekkel
támogatja a nőszövetség és az egyházközség diakóniai munkáját.

A Dunamelléki Református Nőszövetség elnöksége 2017-ben Dr. Török Istvánnénak
adományozza a Zsindelyné Tüdős Klára Díjat, értékátadó, közösségformáló nőszövetségi és
gyülekezeti munkája elismeréseként.
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