
2018 évi beszámoló
Közgyűlés

    Szeretettel  köszöntöm  kedves  vendégeinket  és  a  klubtagságot  a  2018-as  beszámoló
közgyűlésünkön. Igen mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. 45 fős tagságunkból a heti
alkalmakon 15-22 fő vesz részt a keddi áhítatunkon. Tagságunk egyre csökkenő létszámú,
részben  a  magas  kor,  részben  a  halálesetek  miatt.  Az  elmúlt  évben  6  alkalommal
búcsúztattunk klubtársat, illetve férjét-feleségét klubtársunknak. A gyászoló hozzátartozóknak
igyekszünk lelki támaszt nyújtani. 
      Régi kívánságunk teljesült tavasszal, amikor elkészültek az egyen sálak, amivel közös
megmozdulásainkon hirdetjük hitünket és összetartozásunkat. 
      Januárban megemlékeztünk az első világháború áldozatairól, hiszen majdnem minden
család felmenői között volt résztvevő, vagy áldozat. Gyertyagyújtással emlékeztünk. 
     Februárban  Szarvason  a  gyülekezeti  házban  Elvis  emlékműsoron  vettünk  részt,
színvonalas,  szép  műsort  láttunk.  Előadás  után  Lázár  Zsolt  esperes  úr  vezetésével
megtekintettük  az  újonnan  egyházi  kezelésbe  került,  felújított  idősek  otthonát,  ahol  szép
környezetben,  méltó  módon  gondozott  idősekkel  találkoztunk.  A  nap  zárásaként  finom
ebéddel vendégeltek meg bennünket. 
Február  20-án  Szegeden  író-olvasó  találkozón  Vámos  Miklós  élménybeszámolóját
hallgathattuk meg, majd könyveiből vásárolhattunk. 
      Márciusban Varga Béla fafaragó művész korábbi kiállításáról szóló filmet tekintettük
meg. 
Szintén márciusban meghívtam Verasztó Antal Károlyt,  hogy élete első grafikai kiállítását
klubunkban rendezze meg.  Koszorús Oszkár megnyitója  után,  teltházas  érdeklődés mellett
gyönyörködtünk realista grafikáiban. A kiállítás egy hónapig volt megtekinthető. 
Március  27-én  ellátogatott  klubunkba  régi  kedves  ismerősöm,  Banka  Gabriella,  akit  már
régóta  szerettem volna  vendégül  látni.  A sokoldalú  művésznő  saját  verseiből  mutatott  be
néhányat,  majd  vetített  képeken  mutatta  be  textilképeit,  grafikáit,  kerámiáit,  festményeit.
Könyvéből és kerámiáiból vásároltunk magáncélra és klubunk részére is. 
      Áprilisban Csizmadiáné Erzsike tartott könyvbemutatót, saját családjáról írtak könyvet
férjével. 
      Május 8-án óvodánk nagycsoportosai kedveskedtek Anyák napja alkalmából egy szép
előadással, amit sütizéssel honoráltunk. A tótkomlósi öregek otthonában meglátogattuk két
tagunkat, apró ajándékot vittünk nekik. 
Május 22-én vetített képes élménybeszámolót tartott Horvátországról Pál Tamásné. 
Május  27-30-ig  4  napos  Kárpátaljai  kiránduláson  vettünk  részt  15  fővel.  Remek  szállás,
kitűnő ellátás,  gyönyörű,  történelmi  tájak,  felkészült  idegenvezető és bravúros buszvezető,
röviden így lehet jellemezni az utat. 
     Június 2-án ellátogatott hozzánk az  X boxos csapat, egész napos filmezéssel örökítették
meg a játékban való jártasságunkat, ahol unokák és iskolánk tanulói pallérozták videojátékos
tudásunkat.  Vendégeinket  és  tagjainkat,  összesen  40  főt  marhapörkölt  ebéden  láttunk
vendégül. 
        Július 24-én filmvetítés volt az Xbox szereplésről, utána sütizés. A Telenor csapata
Siófokon vendégül látta kis csapatunkat egy nagyszabású bemutatón, ahol Senior Gamer díjat
kaptunk videojátékban való jártasságunk elismeréseként. 
       Szeptember  17-20-ig   4  napos  Dunakanyari  kiránduláson  vettünk  részt  29  fővel.
Hajókáztunk a Dunán, kisvonattal átruccantunk Párkányba, Esztergom, Visegrád, Nagymaros
nevezetességeit tekintettük meg, Zsámbékon egy páratlan szépségű lámpamúzeumot láttunk.
Hazafelé  Kecskeméten  megtekintettük  az  evangélikus  templomot  Kiss  János  lelkész  úr



kalauzolásával. Méltó befejezésképpen Lajosmizsén, egy elegáns étteremben elfogyasztottunk
egy finom ebédet. 
       Október  9-én  Idősek  Napja  alkalmából  marhapörkölt  ebéddel  vendégeltük  meg
tagjainkat. Ördög Endre igazgató lelkész úr vállalta a főzést, ami nagyon finomra sikerült.
Vendégünk volt  Lázár  Zsolt  esperes úr is,  aki  megtartotta  az áhítatot,  majd Bojtor István
önkormányzati képviselő ajándékkal kedveskedett. 
       December 18-án iskolánk 3. osztályos tanulói adtak műsort karácsonyi előzetesként,
cserébe palacsintával, szaloncukorral vendégeltük meg őket és tanáraikat. 
Röviden  ennyit  a  2018-as  évi  munkánkról,  remélem,  hogy  hasonlóan  mozgalmas  év  áll
előttünk, amihez mindenkinek jó egészséget kívánok!            
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