Karácsonyi tagozati ülés

Hagyományos karácsonyi tagozati ülés volt Debrecenben.
A Postás üdülı ebédlıje most is benépesült 2011.december 14.-én. A számon tartott összejövetelre a
felkészülés jóval korábban elkezdıdött. Évek óta kialakult és jól bevált forgatókönyv megvalósítása
nem kis erıfeszítésébe került a fı szervezıknek. Biri Istvánné Zsóka és Czírjákné Piroska és
valamennyi segítıjük nagy szeretettel és nem kis izgalommal várták a tagokat és a vendéget.
Tisztelettel köszönthettük Villám József urat a tagozat országos elnökét. Szathmári Károlyt az MSZP
városi elnökét a vidéki tagozatok tagjait és a Nyugdíjas Képviselet néhány tagját is.
A mősor pontosan kezdıdött. Biriné Zsóka a csoda szép, Ady Endre Karácsony címő versel indított,
majd sorozatban következtek a fellépık. Dargai Béla Miskolcról érkezett hozzánk. Színvonalas
összeállítással, ismert opera és operett áriákkal kápráztatta el a hallgatóságot. Mezısi Levente és
Máriási István az ünnephez kapcsolódó szavalattal járult hozzá a sikerhez. Hagyományos fellépıknek
számítanak A debreceni Meggyessy Gimnázium tanulóinak mővészeti csoportja, a Forgórózsa néptánc
együttes, Rózsabimbó csoportjának tagjai a Nagy testvérek, fiatal korukat meghazudtoló
komolysággal és szakértelemmel mutatkoztak be édesapjuk irányítása szerint. Farkas Lajosné
tagtársunk ismert Honfoglalás betétdal elıadásával sem maradhatott ki. Földes László a Nyok
képviselıje verssel köszöntötte a megjelenteket. Tondera Ernıné ismert dalokat adott elı nagy
sikerrel.
Zárás képen két szemrevaló hölgy hastáncokat mutatott be. Elıadásuk nem csak látványos, hanem
gondolat ébresztı volt.
Hamar eltelt a kétórásra tervezett mősor. Ebéd elıtt Villám József mondott rövid pohárköszöntıt.
Hangsúlyozottan politikamentes szavaival megköszönte a tagozat munkáját és Békés Karácsonyt és és
Boldog új esztendıt kívánt a megjelenteknek és a hozzátartozóiknak. Reményt fogalmazott meg, hogy
a következı év a tagozat munkájában is hasonlóan az ez évihez eredményes lesz.
Következett a finom ebéd, majd az idıs csontokat is megmozgató tánc. A talpalávalót 17 óráig régi
barátunk Lovas Imre szolgáltatta. Mint minden tombola úgy ez is okozott örömöt és bánatot, de
garantált vidámságot
A mellékelt képeket és filmeket Máriássi Ágnesnek köszönjük.
http://youtu.be/iLSd6J6dI6Q
http://youtu.be/ub8rzXhlYIU
http://youtu.be/ub8rzXhlYIU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SN3OH0HUv20
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QMyb-nBrASQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GanDdShwO9I

