
Tisztelt Vendégeink, kedves Klubtagok!

Szeretettel  köszöntök  mindenkit  a  2016-os  év  beszámoló  közgyűlésén.
Tagságunk  létszáma  néhány  fővel  csökkent  ebben  az  évben,  annak  ellenére,
hogy vannak új tagjaink is.
A keddi alkalmainkon átlagosan 20-25 fő rendszeresen vesz részt.

A karácsonyi  ünnepek és  új  év után,  január  elején találkoztunk újra,  amikor
mindenki  beszámolt  az  ünnepek  alatt  történt  családi  és  gyülekezeti
eseményekről.
Nagy  vonalakban  elterveztük  a  2016-os  év  eseményeit,  ami  évközben  ezért
változott is.
A keddi napokon állandó program a lelkészek által tartott áhítat.

Néhány eseményt kiemelnék az éves programból, ami megvalósult. 
Többen részt vettünk az Ökumenikus Imahét alkalmain.
Februárban  a  diakóniai  csoport  tagjaival  közösen  farsangi  vidám  délutánt
rendeztünk. Szekeresné Rusznák Jolika és Labádiné Margó rövid, szórakoztató
jelenetet  adtak  elő.  A  farsangi  fánk  elfogyasztása  közben  jó  hangulatú
beszélgetés zajlott.

Ismét meghívást kaptunk Szarvasra, tagságunk egy része elutazott. Lázár Zsolt
esperes úr köszöntése után az ottani idősek klubjának tagjaival hallgattuk Derzsi
György előadásában Lehár Ferenc élettörténetét és műveit.

Egy színes alkalom volt Pál Tamásné Judit vetített képes előadása a skandináv
országokban tett utazásáról.

A  gyülekezeti  alkalmakon  rendszeresen  részt  veszünk.  Így  jelen  voltunk
Szigethy Szilárd iskolalelkész ünnepi beiktatásán, melyet Gáncs Péter püspök úr
végzett.

Részt  vettünk  a  Székács  József  Általános  Iskola  és  Gimnázium  20  éves
jubileuma alkalmából megtartott hálaadó istentiszteleten. 
Rendszeresen  jelen  vagyunk  a  városi  rendezvényeken.  Meghallgattuk  a
templomban megrendezett Városalapítási ünnepi műsort. 
Meghívott vendégünk volt Zvolenszkiné Konkoly Juci a „Lélekmorzsák” című
verseskötetének bemutatása alkalmából.
Anyák napja alkalmából Szigethy Szilárd lelkész úr és iskolánk néhány tanulója
rövid, de kedves műsorral köszöntött bennünket.



Május  10-én  egyesületünk  36  tagjával  és  néhány  meghívott  vendéggel
Nagyváradra utaztunk, a  felújított  várat  a  Székesegyházat  és  a  belváros szép
épületeit néztük meg.

Júniusban  az  első  félév  névnaposait  köszöntöttük  süteményekkel,  a  délután
beszélgetéssel telt el.
A Rákóczi  Szövetség  által  kiírt  kárpátaljai  kirándulás  pályázat  keretében  a
szentetornyai  klubbal  közösen  vettünk  részt  augusztus  24-26  között,  melyek
élményekben gazdag napok voltak.

Művészetet,  zenét  kedvelők  vagyunk,  szép  számmal  részt  vettünk  orosházi
alkotók festményeinek kiállításán,  jelen vagyunk a templomban megrendezett
orgona hangversenyeken.

Október  8-án  többen  részt  vettek  a  Deák  téren  rendezett  Országos
Evangelizáción.

Október  30-án  részt  vettünk  a  Szarvason  megrendezett  Békés  Megyei
Evangélikusok  Találkozóján,  ahová  külön  vonattal  utaztunk  a  tatrangi
testvérgyülekezettel együtt.

Az 1956 hőseinek tiszteletére rendezett városi ünnepségen is szép számmal részt
vettünk. Meghallgattuk Koszorús Oszkár helytörténész előadását, aki személyes
történeteivel  kalauzolta  vissza a hallgatóságot  emlékezve az orosházi  elhunyt
ismerősökre.

Színházi látogatást is szerveztünk, így Illényi Katica „Zene a gyermekem” című
ének hegedű estjét hallgattuk meg.

Klubtársaink közül többen beteget, emiatt elmaradtak alkalmainkról. Imádsággal
gondolunk rájuk, látogatjuk őket mielőbbi gyógyulást kívánva.

Adventben  készültünk  Krisztus  születésének  megünneplésére,  egyházi
alkalmakon vettünk részt.
Meghallgattuk  Erdélyi  Csaba  lelkész  mélyen  szívhez  szóló  igehirdetését,
előadását a Tékozló Isten címmel. 

Az  evangélikus  iskola  harmadikos  tanulói  Szigethyné  Katika  vezetésével
köszöntöttek  bennünket  ünnepi  műsorral  kedves,  általuk  készített  ajándékkel
leptek meg és kívántak áldott ünnepeket.

Decemberben még volt egy meglepetés számunkra: A Megyei Önkormányzat év
végi maradvány pénzére lehetett pályázni. 25 ezer forintot kaptunk az X-Box



játék  vásárlására,  ami  tavaly  elmaradt.  Az  Esperesi  Hivatal  és  az  Orosházi
Evangélikus Egyházközség 40-40 ezer forinttal megpótolta, így a klubnak csak
25 ezer forintot kellett hozzá tenni.
Itt szeretném megköszönni lelkészeink áhítatait és az anyagi támogatást. Csehi
József  segítségnyújtását  és  Keller  Erika mindennemű segítségét,  a  vezetőségi
tagok áldozatos munkáját.

Az új esztendőre jó egészséget, sok-sok örömet kívánok egyesületünk minden 
tagjának.


