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A Kaposvári Nyugdíjas Tagozat tagsága zenés, táncos rendezvényen búcsúztatta az
óesztendıt.
A nyugdíjas tagozatnál már bevett szokás, hogy a naptári évben végzett munkát a
tagozat decemberi ülésén értékelik. Ezt követıen a tagság a karácsonyi és az új
évi ünnepek között tartott zenés, táncos rendezvényen búcsúztatja az óesztendıt.
A tagozatnál már hagyománnyá vált rendezvényen a tagok közeli hozzátartozói, a
tagok barátai és a tagozattal év közben is együttmüködı szimpatizánsok is részt
vettek.
Ezért
fordulhatott
taglétszámot.

elı, hogy rendezvényen résztvevık

száma
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A résztvevık az egykori „Batyúsbál” hagyományaít követték. Otthonról hozott
különbözı étel és italféleségeket a szeretet ünnepét és hangulatát idézı zölt
galyokkal diszített asztalokon szervirozták fel.
A talp alá való zenét egy szintetizátor szolgáltatta.
A rendezvényt a tagozat vezetıje nyitotta meg. A tagozatvezetı elsısorban a
meghívott vendégeket, többek között a városi pártszervezet elnöksének tagját Máté
Zsoltot, majd
a tagokat köszöntette. Felidézte az elmúlt évek rendezvényei jó
hangulatát, a jelenlévık
ifjú korára emlékeztetı táncok szépségét, és a
szépkorúakhoz ma is közel álló mulatós zenét.
A rendezvény megnyító elemei voltak: egy karácsonyi dalt kisérı furuja szó. Ezt
követte a tagozat hat fıs csoportjának elıadása, amelynek kiemelkedı és
szórakoztató eleme volt a vers, a humor, és a mulatós zene egyaránt.
Ezután az asztaloknál kezdıdtek a kötetlen beszélgetések: a családról, a gyermekekrıl,
a nyugdíjasok helyzetérıl és kilátástalan jövıjérıl. Közben a hölgyek az incsiklandozó
házi készitményeket, a férfiak pedig a saját készítési borokat és a fızetett pálinkát
kinálták.
Idıközben szépen szólt a láb alá való. Egyre többen
lassú és gyors csárdásnak, és a keringınek volt sikere.

ropták a táncot, különösen a

21-óra körül forrósodott fel a hangulat. A hangulatot a körbe zárt tánc csak
fokozta, miközben az óra már 22-öt mutatta.
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Ekkor a részvevık nótái kerültek a mikrofon elé. Ezek közé tartozott többek között:
az elévülhetetlen Akácos út, Nem tudom az életemet hol rontottam én el, a Vén
cigány, Lehullott a rezgı nyárfa ezüst szinő levele és más közismert magyar nóták.
Már 23-at mutatott az óra, amikor a résztvevık üritették poharaikat és azzal
köszöntek el, „ szép volt, jól éreztem magamat, találkozzunk a tagozat legközelebbi
farsangi rendezvényén. „

Kaposvár, 2014.január 18.
Rózsa István
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