Óesztendı búcsúztatás

A Kaposvári Nyugdíjas Tagozat zenés, táncos rendezvényen búcsúztatta az óesztendıt.
A tagságot október hónapban elsısorban a Demokratikus Koalíció Platform MSZP-bıl történt
kiválása foglalkoztatta. A pártszakadás indulatokat és rossz hangulatot is kiváltott a tagság és a
szimpatizánsok körében. A tagság tájékoztatása és megnyugtatása érdekében rendkívüli
klubfoglalkozást hívott össze a tagozat elnöksége.
A pártszakadás elızményeirıl és annak várható következményeirıl megoszlottak a vélemények.
De abban egyetértés alakult ki a tagság között, hogy a vitákat a pártszakadással egy idıben le
kell zárni, a tagságnak pedig össze kell fogni az érdekképviseleti és a civilszervezettekkel.
A szövetségesekkel együttmőködve a gazdaság élénkítésére, a munkahelyteremtésre és az ország
pénzügyi egyensúlyát megalapozó intézkedések végig vitelére kell törekedni. Ezzel szemben
haladó, a demokrácia és a baloldali alapértékeket leromboló kormányzati intézkedéseket pedig
törvényes eszközökkel, szükség esetén utcai demonstrációkkal is meg kell akadályozni.
A nyugdíjas tagozat december 13-án elnökségi, 14-én pedig összevont tagozati ülést tartott. A
tagozat vezetıje a testület ülésén beszámolt a tagozat és az elnökség ez évben végzett
munkájáról. A tagozat munkáját értékelı év végi testületi ülésen a szimpatizánsok közül is szép
számban részt vettek.
Az ülésen felszólaló tagok a tagozat vezetıjét megerısítették abban, hogy a kötetlen beszélgetések
fórumaként mőködı havonkénti klubfoglalkozás, a szabadidıs programok közül az
Emlékkiállítások, Néprajzi Győjtemények, Kastélyok, Kúriák, Klasszicista középületek és
Mőemlékek látogatásának, és a tagozatnál már hagyománnyá vált egyes zenés, táncos
rendezvények szervezése sikeres volt.
Az elmúlt év rendezvényei közül külön is kiemelhetı az óévbúcsúztató néven hagyománnyá vált
december 28-i zenés, táncos rendezvény, ahol a szimpatizánsok közül is sokan részt vettek.
A rendezvény az egykori batyus bálok hagyományaira építkezve szervezıdött. A résztvevık
valódi házias íző ételeket és a szemnek is tetszı saját termeléső hozott italokat
fogyasztottak.
A rendezvényen megjelent tagokat és meghívott vendégeket (szimpatizánsokat) a tagozat vezetıje
4-órakor köszöntötte, szép estét és a résztvevık ifjúkorát idézı hangulatot kívánt.
A talp alá való zenét nyugdíjas korú zenész szolgáltatta, közben a táncoló párok az emelkedı
hangulatban beszélgettek. Nyolc óra tájban a hangulat már tetıre hágott, a mulatós nótákat
egymás kezét fogva zárt kört formáló valamennyi résztvevı énekelte.
Már 11 órát mutatott az óra, amikor a pezsgıs övegeket a férfiak felbontották, a tagozat
vezetıje békés, boldog új évet kívánt mindenkinek, a résztvevık ezt követıen az új esztendıre
koccintottak, közben a tagozat vezetıjét névnapja alkalmából köszöntötték.
Ezek után az idıskorúak ifjú korát idézı, szívhez szóló magyar nóták következtek. Ezek között
mindenki nótáját, így a tagozatvezetı Akácos út c. nótáját is elhúzták, és énekelték.
A tagozat szimpatizánsai részvételévek tartott óévbúcsúztató mulatság 11.30 kor ért véget, a
nyugdíjas tagozat 2011.évi legjobb hangulatú rendezvénye volt - mondták a résztvevık, amikor
elköszöntek.
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