Ünnepi tagozati ülés

December 29-én délután a hajdúszoboszlói Hotel Korona szálloda éttermében, ünnepi ruhába öltözött
emberek győltek össze, fıleg idısek.
Ünnepelni jöttek. Ünnepnapot csinálni a két legnagyobb ünnep Karácsony és Újév közzé. Mert ezt az
ünnepet ık csinálták maguknak és még többeknek is,ha csatlakozni szeretnének hozzájuk és
csatlakoznak. Egy éve 13 fıvel alakultak /ez a szám nem mondható szerencse számnak / nem is
maradt sokáig ennyi,mára 23 fıre gyarapodott,és még jönnek, érdeklıdnek, hiszen valahova
mindenkinek tartozni kell.
Közösen könnyebb elviselni ezeket az egyre nehezebb hétköznapokat. Hiába van mögöttük egy élet
kemény munkája, amibe szinte belerokkantak, Mert dolgoztak keményen, mert úgy érezték van
értelme, van miért. Ez most megkérdıjelezıdik, felnevelték gyermekeiket tisztességgel a lehetıségeik
szerint erre büszkék,lehetnek is,de már a kis vagyon a nyugdíj az hibádzik. Hiába tudtak egy kis házat
vagy lakást megszerezni a hosszú évek kemény munkájával a kevés nyugdíjból vagy járadékból nem
bírják fenntartani és még enni is kell és némi ruha nemő is és ami a legfıbb segíteni kellene a
Gyerekeknek, hiszen ık már nem dolgoznak olyan keményen, mint szüleik, nincs hol. Nagyúr a pénz,
de a munka még nagyobb, nélküle nincs pénz.
Ilyen dolgokról is beszélgetnek ezek az idıs emberek, amikor nincs jobb dolguk. De csinálnak
maguknak más programokat is.
2010. december 29-én megalakították az MSZP Hajdúszoboszlói nyugdíjas tagozatát 13 fıvel ma 23 a
taglétszám. Fıleg civil emberek, az volt acél, hogy azok a baloldali gondolkodású emberek Is részt
tudjanak venni a politikai életben, akik nem kívánnak tagjai lenni egyik pártnak sem.
Most december 29-én az évfordulón van az éves beszámoló taggyőlés. A tagozat elnöke a
beszámolóban összegzi, majd együttesen értékeljük az elmúlt évbe végzett munkát.
Segítettük az MSZP helyi szervezetének munkáját: kitelepülés, aláírásgyőjtés, fórumokon vettünk
részt. Más civil szervezetekkel, nyugdíjas klubokkal közös rendezvények.
Nagy sikerő bálon köszöntöttük egy szál piros szegfővel és mősorral a rendezvényen részt vevı hölgy
tagjainkat és hölgy vendégeinket, októberben ugyan csak ünnepi mősorral, vacsorával és bállal
tisztelegtünk az idısek napja alkalmából, szeptemberben a város által rendezett hagyományos öröm és
fızınapon is részt vettünk ahol több mint hatvan fıt láttunk vendégül.
Ezekre a rendezvényekre meghívtuk a megye többi tagozatait is, Három kiránduláson vettünk részt –
zempléni hegyek környéke – Bajai kirándulás, valamint Kecskeméten. Óriási élmény volt mindegyik.
A városi ünnepségeken részt vettünk és koszorút helyeztünk el az emlékmőnél, rendszeresen
taggyőléseket tartottunk, ahol szinte mindig volt tagfelvétel is.
A taggyőlést egy finom vacsorával zártuk, amely kis poharazással és nótázással zárult mind a nap,
mind az év.
Így aztán errıl szólt, ettıl lett ez az ünnep, amirıl az elején beszéltem. Ezt a napot most már
megjegyezhetjük a naptárban, mert mindenden évben meg fogjuk tartani és bízunk, mind nagyobb
létszámmal.
Hát így mőködik ez a nyugdíjas tagozat, mint egy nyugdíjas klub, csak több tartalommal töltve.
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=100295881857971862020&target=ALBUM&id=5693
395113186177185&authkey=Gv1sRgCIan5ZjJudaucQ&feat=email
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