
Kádár Józsefné Katika méltatása és fölterjesztése a                                                 

Zsindelyné Tüdős Klára- díjra 

 

      Kádár Józsefné Katika  1942. március 9-én született Makón,a tősgyökeres Szemes és Cseh család 

első gyermekeként. Reformátusnak keresztelték. Gyermekkora nehéz volt, mert édesapja a fronton 

szolgált, így édesanyjának egyedül kellett ellátnia őt és öccsét. Makón járt iskolába. 1960-ban a József 

Attila Gimnáziumban jelesen érettségizett. Gyógyszerész szeretett volna lenni, de nagyszülei 

származása miatt többszöri próbálkozás ellenére sem nyert felvételt az egyetemre. 

1962-ben kötött házasságot Kádár Józseffel. Isten két gyermekkel áldotta meg házasságukat, 

gyermekeivel és négy unokájával napi kapcsolatban van. 

Gyógyszertári asszisztensként dolgozott Makón. A betegek és kollégái tisztelték és szerették 

empátiájáért és szorgalmáért. A gyógynövények és gyógyhatású készítmények iránti érdeklődése 

miatt 47 éves korában egyéni vállalkozóként Kati-Patika néven drogériát nyitott. Katika nagy 

köztiszteletnek örvend városában. Kedves, közvetlen, keresztyén derűt sugárzó, megnyerő 

egyéniségével, tudásával a beteg embereket gyógyította. 

A Makó Belvárosi Református Egyházközség presbitere lett. Levelező tagozaton elvégezte a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem három éves képzését is. Balatonszárszón, a Szenior és 

Értelmiségi Konferencián is gyakran vett részt. Szívesen ment a népfőiskolai programokra is, amit 

szintén az SDG szervezett. 

A Makó Belvárosi Református Egyházközségben, Kéki Imréné nagytiszteletű asszonnyal , 1995. 

november 12-én 39 társával együtt megalakították a Makói Református Nőszövetséget,amelynek 

azóta is elnöke. 

Vezetésével a nyári hónapok kivételével havonta színes programok várják a nőszövetség tagjait és az 

érdeklődőket : áhítatok,teológiai,egyháztörténeti,történelmi előadások, imanapok,megemlékezések, 

neves előadókkal, teológiai professzorokkal, közös fánksütés, tombolázás, kreatív foglalkozások . A 

terített asztal mellett zajló rendezvényekre a kalácsot ő maga szerzi be, és hozzá a gyümölcsteát saját 

otthonában főzi. 

A  vidám tombolázás, a kreatív alkotások bevételéből  karácsonyi csomagokat készítenek, a  

hittanosokat, a rászoruló gyülekezeti tagokat és a jó tanulókat támogatják. Az idősek otthonában 

tartott istentiszteleteken a nőszövetség tagjai jelenlétükkel és valami aprósággal mindig kifejezik 

szeretetüket az ott élők felé. Még a szórványba is kimentek többször, hogy úgy érezzék az ottaniak, 

sokan vannak az istentiszteleten!  

Amikor csak tehette, mindig lelkesen vett részt az egyházmegyei,egyházkerületi  és országos 

nőszövetség rendezvényein, többek között a berekfürdői konferenciákon és bibliaiskolákon. Katika az 

egyik olyan nőtestvér, aki a legtöbb bibliaiskolai alkalmon részt vett. Mindig hozott magával valakit. 

Különösen a Budai  házaspárral  együtt szolgált sokat és komoly anyagi áldozatokat is hoztak, például 

a kárpátaljai Jánosiban az iskola fűtésére fát vásároltak. Vitte az asszonyokat a határon túli 

programokra is, szintén Kárpátaljára. Újabb szolgálati területeket is keresnek, például  autóval 



összegyűjtik a  mozgáskorlátozott  gyülekezeti tagokat és viszik őket az istentiszteletre. Katika 

közvetlenül telefonon értesíti az asszonytestvéreket a soron következő alkalomról, hogy mindenki 

részese lehessen a találkozóknak. 

Gyülekezete ezzel az igével köszönti őt, és köszöni szolgálatát a Makói  Református Nőszövetség, a 

gyülekezet és a presbitérium: 

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr 

munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban (1 Kor15,58).” 

A Tiszántúli  Református Egyházkerület egyik legrégebben és legjobban működő gyülekezeti 

nőszövetségét vezeti Kádárné Katika. Példamutató, szolgáló életét ismerve a Tiszántúli Nőszövetség 

nevében örömmel terjesztem fel őt a Zsindelyné Tüdős Klára-díjra. 
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