
Tisztelt lelkész úr! Kedves klubtagok!

Szeretettel  köszöntelek  benneteket  a  15.  évzáró  Közgyűlésünkön.  Néhány
adattal kezdeném a beszámolómat:

2017.  január  1-én  57  fő  volt  a  klubtagok  száma,  ami  decemberre  47  főre
csökkent.  Sajnos  többen  maradtak  ki  a  klubból,  mint  ahányan  csatlakoztak
hozzánk, az elmaradás oka szinte mindig betegség volt. A heti alkalmakon ennek
ellenére ott van a szokásos 20-25 fő. Itt köszönöm meg lelkészeinknek, hogy
áhítataikkal meghitté teszik alkalmainkat. 

Klubtagjaink  közül  is  sokan  betegségekkel  küzdenek,  ami  miatt  elmaradnak
alkalmainkról. Látogatjuk őket és telefonon is tartjuk a kapcsolatot velük. 

A reformáció éve nagyon sok programot adott egész évben. Kiemelek néhány
eseményt az éves programokból: 

Januárban részt vettünk az ökumenikus imahét alkalmain.

Február 1-én áldotta meg Esperes úr a pályázatokból megvásárolt Xbox játékot,
amivel országos hírnévre tettünk szert. Dávid Zoltán polgármester úr is részt vett
ezen az alkalmon, ahol birtokba vettük a játékot és elfogyasztottuk a farsangi
fánkot.  Még februárban volt vendégünk Pál Tamásné Judit,  aki vetített  képes
beszámolót tartott Velence-Róma csodálatos bazilikáiról.

Arany  János  születésének  200-dik  évfordulójáról  is  megemlékeztünk,  dr.
Nagyné Erzsike előadását hallgattuk meg.

Ápr. 1-én Bonyhádon voltunk a Déli Egyházkerület missziói napján. 

Májusban  az  iskolásainkat  láttuk  vendégül,  akik  Anyák  napi  műsorral
kedveskedtek nekünk. 

Júniusban ismét  Kárpátalján  jártunk  a  szentetornyai  klubbal  közös
szerevezésben.  A Rákóczi   szövetség  támogatásával  négy  csodálatos  napot
töltöttünk Kárpátalján, ahová Szigethy Szilárd lelkész úr és felesége is velünk
tartott. Minden reggel áhítattal és énekkel indultunk útnak.

Szeptemberben ismét útra keltünk, most hazai tájakon barangoltunk . Szekeres
Pál vezette a buszt, dr. Rusznák Jolika segített az útvonal megszervezésében és
ellátta  az  orvosi  ügyeletet  is.  Igaz,  nem  történt  semmi  baj,  de  nagyon
megnyugtató,  ha  van  velünk  orvos  ebben  a  korban.  Debrecen-Nyíregyháza-
Tokaj megállókkal érkeztünk Bodrogkeresztúrra,  ahol már ismerősként vártak
bennünket. A második napon Sátoraljaújhelyen voltunk, ahol a libegőre felülni
mindenkinek nagy kihívást jelentett, de nagyon bátor és lelkes volt a csapatunk.
Füzérradványban  a  Károlyi-kastélyt  néztük  meg  és  elmentünk  a  Kazinczy
Mauzóleumba is. Pálházától kisvasúttal mentünk egy nagyon szép erdei úton a



Vadászkastélyig  és  vissza.  Harmadik  nap  kis  kerülővel  indultunk  haza.
Máriapócson a kegytemplomot néztük meg. Nyírbátorban a finom ebéd után a
Báthory-múzeumot  és  a  református  templomot,  valamint  a  felújított  várat
látogattuk  meg.  Szép  élményekkel  tértünk  haza.  Köszönjük  a  kirándulások
szervezésében nyújtott segítséget Keller Erikának és Szekeresné Jolikának. 

Büszkék  vagyunk  klubtagjaink  kitüntetéseire.  Koszorús  Oszkár  aug.  20-án
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Szabó Gizella szept. 25-
én, a Diakónia napján a budapesti Deák téri templomban kapta meg az  „Év
önkéntese” díjat, ahová többen elkísértük a diakóniai csoportból. 

Október 3-án  az  idősek napja  alkalmából  iskolánk pedagógusai  köszöntöttek
bennünket  egy vidám jelenettel.  Ezt  palacsinta  partival  viszonoztuk.  Október
nagyon mozgalmas volt.  14-én többen részt  vettek a  Deák téri  évi  Országos
Evangelizáción.  A reformáció  500.  évfordulója  alkalmából  Orosházán  láttuk
vendégül  a  Békés  megyei  protestánsok  több  mint  1000  tagját,  aminek
szervezésében  erőnkhöz  mérten  segítettünk.  31-én  a  budapesti  Papp  László
Sportarénában  tartott  országos  megemlékezésen  is  többen  részt  vettünk,
felejthetetlen élmény volt. 

Az  elmúlt  héten  Rákász  Gergely  karácsonyi  lemezbemutató  orgona
hangversenyével kezdtük meg az Adventre hangolódást.  A koncertjegyeket az
önkormányzat támogatásából vásároltuk. 

Szeretettel kívánok mindenkinek áldott készülődést és örömteli, boldog 
ünnepeket. Jó egészséget a következő esztendőre és aktív klubéletet!


