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Évzáró rendezvény
2013. december 25.
MSZP Debreceni Nyugdíjas Tagozata

December 11 én zsúfolásig megtelt a Postás üdülı Debrecenben ugyanis az MSZP Debreceni
Nyugdíjas Tagozata tartotta évzáró rendezvényét ezen a napon. 145 ember várta
érdeklıdéssel a közel három órás mősort.
A rendezvényre meghívott volt:
• Bangóné Borbély Ildikó az MSZP országos elnökségének tagja
• Dr Juhászné Lévai Katalin az országos nıtagozat elnökségének tagja a megyei
nıtagozat elnöke
• Szatmári Károly az országos választmány tagja a debreceni városi szervezet elnöke
• Mulic Kálmánné az országos választmány tagja
• Kiss Gábor a nyugdíjas tagozat megyei elnöke
• Katiné Juhász Ildikó a területi szövetség megyei elnöke
• Orosz Gyuláné a NY.O.K Hajdu Bihar megyei elnöke
• Molnár Ferencné a NY.O.SZ Hajdu Bihar megyei elnöke
• Serfızıné Bencsik Margit a városi vöröskereszt részérıl
• Rónai György a 2 es választó kerület képviselı jelöltje
• dr Csiha Tünde a 2 es VK koordinátora
• Pallás György a 3 as VK képviselı jelöltje
• A Hajdúszoboszlói tagozat tagjai
• A Püspökladányi és Nádudvari tagozat tagjai
• az Ebesi tagozat tagjai
• A Debreceni Nyugdíjas Egyesület vezetıje Nagy Barna és tagjai
A rendezvényt Ady Endre Karácsony címő versével indította Biri Istvánné tagozat vezetı
majd a meghívottak köszöntése következett. Mielıtt mősorunkat megkezdtük volna egy
perces néma felállással emlékeztünk meg mindazokról akik már nem lehetnek közöttünk.
A mősorban felléptek:
1/ Maróti kórus
2/Petıfi Sándor Általános Iskola tanulói
3/Dargai Béla Miskolcról
4/Mezısi Leventéné
5/Maróti Tánc együttes
6/Máriássi István
7/Meggyesi Gimnázium tanulói
8/Farkas Lajosné
9/Mezısi Levente
10/Tızsér Zoltánné
11/Kelemen Vera
12/Szabó József
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13/Székes István
14/Korompai Kincsı a Hatvani iskola negyedik osztályos tanulója.
A mősort követıen pohárköszöntıt mondott Bangóné Borbély Ildikó az MSZP Országos
Elnökségének tagja majd ebéd zene tánc tombola sorsolás következett.
A résztvevık nagyon jól érezték magukat ezen a szép karácsonyt megidézı napon.
Jó volt látni a sok örömteli mosolyt az emberek arcán. Békés Boldog Karácsonyt és
eredményekben gazdag Új Évet kívánva a rendezvény 17 órakor véget ért. Az emberek
szívükben haza vitték azt a szeretetet amit ezzel a nappal próbáltunk becsempészni
mindennapi életükbe. Remélem sikerült.

Biri Istvánné
tagozat vezetı
Képek a rendezvényrıl: http://indafoto.hu/mszpnyt/20131211_debreceni_evzaro
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