Számvetés a szabadban

A MSZP nyugdíjas tagozatának Hajdúszoboszlói alapszervezete a 2012-es év elsı félévben végzett
értékelése alkalmából tartott taggyőlést.
Az eseményt a tavalyi évhez hasonlóan, most is a szabadban rendeztük meg. A Keleti fıcsatorna
partján lévı horgásztanyán a vendégekkel együtt negyven fı vett részt a rendezvényen. A hővös esıs
idıszak után a nagyon kellemes idı és a jó levegı hozzájárult a jó hangulatú és aktív munkához.
Délután három órakor volt a kezdés idıpont, mindenki meg is érkezett, összeszervezıdve egymást
gépkocsikkal hozták a kissé eldugott helyszínre.
A taggyőlés elsı részében a megjelentek között örömmel üdvözölte és köszöntötte Galgóczy Imre
megyei elnököt aki súlyos betegségébıl lábadozva részt tudott venni a taggyőlésen.
Kiss Gábor tagozati elnök beszámolójában összegezte a fél év munkáját,
- három alkalommal tartottunk taggyőlést,
- egyszer az MSZP helyi szervezetével közös fórumon vettünk részt,
- a nınap alkalmából bállal egybe kötött ünnepséget tartottunk,
- a megye többi alapszervezetével közös rendezvényeken vettünk részt, / farsangi bál, megyei nınapi
rendezvény, tél búcsúztató disznótoros bál, Sárrét menti napok Nagyrábén.
- Március 15-én a városi ünnepség után koszorút helyeztünk el a hısök emlék-tábláján.
Ebben az évben hét új taggal gyarapodott a tagozatunk létszáma.
Ezt követıen többen hozzászóltak, bírálták a kormány intézkedéseit mondván ennyi dolgos év után
nem ezt érdemeljük. A mi munkánk tette lehetıvé a mostani vezetı elit számára az ingyenes tanulást,
most ık azzal köszönik meg, semmibe veszik a múltunkat, ellehetetlenítik a jelenünket és elveszik a
jövınket azáltal, hogy gyermekeink és unokáink számára nem biztosítják a munka lehetıséget illetve
megnehezítik a tanulás lehetıségét.
Több javaslat elhangzott a második félév munkájával és a társszervek valamint az MSZP helyi
szervezetével való együttmőködésre.
Az ezt követı napirend sokáig emlékezetes lesz, ugyanis a házigazda saját receptje alapján fızött
halászlével kínálta a résztvevıket, majd ezután az egyik tagunk által készített slambuc volt a menü.
Ezeket az étkeket házi pálinka alapra fogyasztottuk majd végül jó féle borral öntöztük, amit
vendégeink és tagjaink hozta magukkal. Közben zene is került, így vidám nótázással és tánccal zártuk
a napot, ahol a búcsú zenét már a szúnyogok szolgáltatták.
Nagyon kellemes délután volt. Már csak ezért is érdemes a nyugdíjas tagozat tagjának lenni.
Kiss Gábor
a Hajdúszoboszlói nyugdíjas tagozat elnöke
A tagozati ülés képei letölthetı itt.
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