
Kedves Klubtagok! Tisztelt vendégeink!

Szeretettel köszöntelek benneteket a 2015 évi beszámoló közgyűlésünkön. Első alkalom amikor én
tartom ezt  a  beszámolót.  Hajnalka  év  eleji  sajnálatos  halála  miatt  kellett  új  elnököt  választani.
Március 24-én tartottuk vezetőség választó és alapszabály módosító közgyűlésünket, ahol erre a
tisztségre  engem  választottak.  Sajnos  a  hivatalos  bejegyzés  még  mindig  nem  történt  meg.
Igyekszem erőmhöz mérten elvégezni a rám bízott feladatot.

Köszönjük  lelkészeinknek  a  keddi  igei  alkalmakat  amit  felváltva  végeznek  közöttünk.  A nyári
szabadságok  idején  megismerhettük  iskolalelkészünket  Szigethy  Szilárdot  és  több  teológus
hallgatót. 

A közel 60 fős létszámból általában 22-25 rendszeresen itt van a keddi alkalmakon. A nyári nagy
meleg sem riasztott vissza bennünket, a legforróbb napokon is 12-15 fő  eljött. 

Néhány eseményt kiemelek az éves programból ami megvalósult.

Januárban az Ökumenikus imahét alkalmain vettünk részt.

Február végén a diakónia csoport meghívására közös farsangi rendezvényt tartottunk. Meghívott
vendégünk Lázár Zsolt esperes Úr közvetlen hangulatú előadását hallgathattuk Saul és Paul címmel
majd  a  Fehértó  étterem  ajándékát  a  finom  farsangi  fánkot  fogyaszthattuk  el.  Jó  hangulatú
beszélgetéssel  telt  a  délután  további  része.  Meghívást  kaptunk  Szarvasra  ahol  az  időseknek
szervezett délelőtti színházi előadáson vettünk részt 18 fővel. Sárdy élete című zenés egyszemélyes
előadást  Derzsi  György  előadásában  hallhattuk.  Az  előadás  után  esperes  úr  és  munkatársai
bemutatták az Ótemplomi Szeretetotthonban folyó munkát film vetítéssel. Utána finom ebédet is
kaptunk.  Rendszeresen  részt  veszünk  a  városi  rendezvényeken.  A zenét  kedvelő  tagjaink  részt
vettek Fassang László orgonaművész előadásán az evangélikus templomban. 

Új tagokat is üdvözölhettünk közöttünk, 1 férfi és 4 hölgy csatlakozott hozzánk. Nagy öröm, hogy
egyre többen vagyunk egy-egy keddi alkalmon. 

Egy színes alkalom volt amikor Pál Tamásné Judit Görögország útjáról tartott élménybeszámolót
melyet diavetítéssel tett színesebbé. 

Tagjaink közül néhányan súlyos betegségeken estek át, ami miatt hetekig nem lehettek velünk.

Többen meglátogattuk őket  otthonukban és  a  kórházban is.  Az Áhitatok  alkalmain  imádságban
gondoltunk rájuk. 

Májusban Anyák napi műsorral köszöntöttek bennünket a Hajnal óvoda kicsinyei Koszorús Évike
óvónő  vezetésével.  Többen  vállaltuk  a  hosszú  buszozást  hogy  május  16-án  részt  vegyünk
Bonyhádon a Déli egyházkerület Missziói napján.

Júniusban megünnepeltük az első félév névnaposait.  Szerényen de nagy szeretettel egy-egy igés
lappal, énekkel és finom süteménnyel köszöntöttük egymást. 

A nyári időszakban kezdtük szervezni a közös kirándulást ami szeptember első 3 napján volt. Kicsit
félve  a  nagy  melegtől  néhányan  lemondták  az  utazást,  de  így  is  közel  30  fővel  utaztunk  el.
Debrecen-Nyíregyháza  útvonalon  este  érkeztünk  meg  Bodrogkeresztúrra  ahol  már  ismerősként
fogadtak  bennünket.  Másnap  Sátoraljaújhely  és  Sárospatak  volt  az  úti  cél.  Felügyelő  asszony
Rusznák Jolika az orvosi felügyeletet is biztosította, de hál Istennek az orvosi táska mélyen a busz
csomagtartójában maradt míg haza nem értünk. Hazafelé a Tisza-tónál pihentünk meg ahol finom
bográcsgulyás és meggyes lepény várt bennünket. Utána egy szép hajókázással a tavon fejeztük be
a kirándulást. Este élményekkel telve fáradságot feledve érkeztünk haza. 



Részt vettünk Nagyné Sinka Erzsike klubtagunk „55 év képekben című” kiállításán a Művelődési
házban. Majd szintén klubtagunk Varga Béla fafaragó művész alkotásait  láthattuk a gimnázium
aulájában. Meglepetésünkre pár héttel később a klub egyik délutáni alkalmán filmvetítéssel mutatta
be a kiállítás megnyitóját, így azok is láthatták akik nem tudták megnézni a gimnáziumban. 

Kedves alkalom volt okt.  6,amikor itt  volt meghívott  vendégünk Ribár János esperes és kedves
felesége. Esperes Úr szívhez szóló igehirdetése után előadást tartott a Munkácsy trilógia képeiről
melyet a debreceni múzeumban láthattunk a kiránduláson, de sajnos a Golgotát már csak letakarva.
A klubtagok palacsinta partival köszönték meg az ittlétüket, mivel tudtuk, hogy ez a kedvence.

Ott voltunk az óvoda fennállásának 20. évfordulóján, ahol Gáncs Péter püspök úr emlékezését és
igehirdetését hallhattuk. 

Részt vettünk a Nagykárolyi alkotó Lendvay Zoltán kiállításán, majd a városi könyvtárban, Erdélyi
magyar  költő  Sróth  Ödön  könyvbemutatóján.  Az  idősek  napja  alkalmából  igazgató  lelkész  úr
köszöntött  bennünket.  A Szeretetszolgálat  munkatársai  süteménnyel  és  teával  kedveskedtek  kis
csoportunknak. 

Október 10-én néhányan részt vettünk Budapesten a Deák téren tartott evangelizációs alkalmon.

November elején is volt vendégünk, a Családok Átmeneti Otthonának vezetője Balogh Zoltánné
Erika.  Bemutatta  a  felújított  otthont  és  megismertette  velünk  az  ott  folyó  munkát.  Meghívást
kaptunk az intézmény meglátogatására amit január-februárra tervezünk. 

Megtartottuk a második félév névnapi köszöntését is. 

Az elmúlt héten részt vettünk az Adventi evangelizáció alkalmain ahol Szeverényi János Országos
Missziós lelkész szolgált. A városi Adventi gyertyagyújtáson is részt vettünk. 

Közeledik  a  karácsony,  a  várakozás  idejében  vagyunk  készülünk  Krisztus  születésének
megünneplésére.  Itt  ragadom meg az alkalmat,  hogy mindannyitoknak Áldott Békés Karácsonyi
ünnepeket kívánok és az Új Esztendőben jó egészséget! 


