ESEMÉNY-BESZÁMOLÓ
FARSANGI BÁL 2020
Kedves Tagok, Kedves barátaink, Ismerőseink!

Örömmel jelentjük, hogy SIKERERSEN ELŰZTÜK A TELET!!!

Akik ott voltak, azok tudják, azok számára, akik viszont nem tudtak részt venni a rendezvényen következzen
most egy kis képes beszámoló:

Az elmúlt szombaton
(február 15.-én) este egy
nagyon jól sikerült, vidám
hangulatú Farsangi bállal
nyitottuk meg az idei év
rendezvénysorozatát.
Tagok, nem Tagok, új és régi
ismerősök, barátok, fiatalok,
és idősek ünnepeltek együtt
ezen az estén.
A rendezvényt ezúttal abban
az épületben tartottuk,
(Nachbarschafthaus am
Lietzensee, Herbarttstr.25.)
ami ebben az évben a Berlini
Magyar Kolónia összes
rendezvényének otthont ad
majd.

A színpadon Robotka József Elnök –magyarul, és Heller Róbert
Alelnök – németül köszöntötte a vendégeket, majd egy gyönyörű
verssel hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt.

Eközben a színfalak mögött is lázas előkészületek
zajlottak, hogy igazán fínom falatokkal
kedveskedjünk a vendégeknek.

A Kolónia Hölgy tagjai közül néhányan a helyszínen,
frissen készítették el az egyesület által biztosított,
igazi magyaros Rakott krumplit.
Természetesen a büfé kínálata attól lett igazán színes,
és teljes, hogy vendégeink ezúttal is fantasztikus házilag
készített fínomságok teljes tárházát sorakoztatták fel. A
bőséges kínlatból így már mindenki talált az ízlésének
megfelelő ínycsiklandó falatokat.

Miután mindenki jóllakott, kezdetét
vette a mulatság, amihez a
fantasztikus élőzenét Juhász Endre
szolgáltatta. Ezúton is köszönjük
Neki, hogy rendkívül felkészült, és
nyitott volt arra, hogy gyakorlatilag a
vendégek által összeállított repertoárt
játssza, hiszen minden vendég
kívánságát szívesen teljesítette.

A tánc mellett természetesen jutott idő a jóízű beszélgetésekre, és közös fotókra is, rég nem látott
ismerősökkel, barátokkal….

Az idei évben először, egy különleges,
az alkalomhoz illő fotó-háttérfallal,
és a fotózáshoz szükséges kellekekkel is
kedveskedtünk vendégeinknek, azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy azokat is
ösztönözzük, és segítsük, akik nem
jelmezben érkeztek a bálba.

Nagy sikere volt!
Igazán emlékezetes, egyedi fotók készültek.

Az este folyamán Tombola is volt, amit szintén nagy örömmel fogadtak a vendégek.

Összességében, egy igazán jó hangulatú, kellemes este volt, kiváló társaságban, ahol (mint a képek is
tanusítják) mindenki jól szórakozott, és jól érezte magát.
A Kolónia vezetőségének nevében ezúton köszönjük szépen a részvételt minden kedves vendégünknek, aki
eljött, és velünk ünnepelt!
Reméljük, hogy a soron következő rendezvényeken is mindannyiukat üdvözölhetjük köreinkben, és azokat
is, akik most nem tudtak velünk lenni, hiszen mi mindannyian azért tevékenykedünk …... szívvel, lélekkel,
hittel és reménnyel, hogy ezt a közösséget összetartsuk, építsük, formáljuk, és hogy mindenki számára
tartalmassá, emlékezetessé tegyünk minden együtt tőltött értékes percet!

