Úttörő tánckari előadások
Parlamenti Karácsonyok
(Forrás: Vrábelné Molnár Erika)
Az együttes éveken keresztül tevékenyen részt vett a
parlamenti karácsonyokon. Béla ragyogó rendezőként tartotta
kézben a nem kis feladatot.
A műsort az együttes Úttörő tánckara, és a Nagytánckar közösen
adta és kapcsolódóan szerepeltek az együttes egyéb részlegei
is. A meghívott vendégek az országból az arra érdemesnek
tartott gyerekek (úttörők) voltak
Nekünk is érdekes élmény volt, már maga az is izgalmas volt,
hogy bent járkálhattunk ebben a gyönyörű épületben.
Megcsodálhattuk a termeket, folyosókat, és persze a
lenyűgözően csodás kupolateremben az óriási 14m-es
karácsonyfát.
A fának nem csupán a magassága, de díszítése is bámulatos
volt, csillogott villogott “60 kilogramm szaloncukor, 400
különféle csokoládé- és 200 üvegdísz, valamint 300 különböző
villanyégő ékesíti” – írták a korabeli tudósításban.
1966-ban az esemény a következőképen zajlott:
A próbákon már december elejétől tanultuk az új
koreográfiákat. A karácsony előtti napokon már egész napos
parlamenti összpróbákon csiszolták össze
műsorszámokat és a nagy közös finálét.

a

különböző

Az előadások 25.-én és 26.-án zajlottak.
Együttesünk műsorát, az aktuális gyerek és ifjúsági TV műsorok
ihlették:
Tenkes kapitánya
Labancok

Frőhlich Árpi
Tóth Karcsi, Bojtár Tamás, Parragh

Öcsi és Asztalos Endre
Mesejelenet
Nyuszi
Vadász
Kutya

Oswald Zsuzsa (Szöszi)
Váradi Zoli (Lófej)
Porcza Gyuri

Fergeteges tánc
Dörmögő Dömötör is részt vett a táncban Havas Vili (egy nagy
maci fej volt rajta és szőrös kezeslábas)
Ujházi Teca, Büki Kati, Kogler Kati, Molnár Éva, Molnár Erika,
Nagy Csilla, Kiss Juli, Országh Kriszta
Remecz Miklós, Nagy Botond, Kovács Bandi, Szabó Lacika,Czigány
Jóska, Személyi János, Sárosi Sándor
Futrinka utca:
Böbe baba
Cica mica

Vadas Mari(Ria)
Vadas Ili (Lonci)

Manócska
Varjú bácsi

egy új fiú volt nem tudom a nevét
Tóth Pityu

Morzsi
Mazsola

Milkó Pali
Lukács Ági és Olasz Edit

Ők óriási báb fejjel táncoltak, a vendég gyerekek visítoztak
örömükben.
A Mikulás, vagyis Télapó köntösébe ez évben is, mint sok-sok
éven át, Hadics László neves operett színész bujt, aki egyik
táncos lányunkat, Kiss Julit itt ismerte meg, (és feleségül is
vette).
A műsorban több neves színész, ifjú tehetség, zenekarok,
sportolók stb. szerepeltek.
Tamási Eszter népszerű TV bemondónő konferált. A tánczenét a
Bergendy együttes adta, és a kor énekes sztárjai Koncz Zsuzsa,
Koós János és Toldy Mária énekeltek.

