
                                                                                                         

 Név:                                                                                            

JÚLIUSI PROGRAMOK

Július 11.-én Nagykátára megyünk strandolni.
Július 25.-én a szolnoki Strandfesztiválon veszünk részt.

Kérünk minden érdeklődőt, hogy a keddi klubnapokon, vagy pedig 
Paulovicsné Klárinál (06-70/617-1970) vagy Szabóné Piroskánál 
(06-28/816-792 vagy 06-20/536-4296) jelentkezzen a programokra!

SZIPORKÁK
A titoktartás egy olyan szilárd halmazállapotú anyag, amely 

alkoholban oldódik!

Mindenki normális mindaddig, amíg meg nem ismered őket.

A jövő hasonlít a jelenre, csak sokkal hosszabb … !

Mindig egy pesszimistától kérjél kölcsön; úgysem számít rá, hogy meg 
is adod … !

A dűlőúton megyek álmodozva,
Kalászok kétfelől, amerre látok,
Mint tengerből színes kis hajózászlók:
Ki-kivillannak a búzavirágok.

Ki-kivillannak kéken-pirosan,
Megannyi színes jel a halk hullámon,
Jeladások arról, hogy szép az élet
És csendes tengeren a csendes álom.

Kinyújtott kézzel csendesen megyek,
Percig kezem a kalász feje-alja
És áldón, mint az elsikló kalászt,
A tűnő életet is simogatja. 

Reményik Sándor: Búzaföldön

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2015.                                                                  július

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik júliusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik júliusban ünneplik 

SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget, 
hogy családjuk körében tudják eltölteni!

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



JÚNIUSI PROGRAMOKRÓL

Nyugdíjas Ki Mit Tud döntő Hajdúszoboszlón

A dicsőséges csapat
További képek és filmek megtekinthetők honlapunkon 

(http://www.cuma.hu/nybk  Archívum rovatban)

Táncosaink továbbjutottak az Országos döntőbe, így május 29-én 
„Arab-táncos” asszonyaink 3 kísérővel, kisbusszal indultak Hajdúszo-
boszlóra a megmérettetésre. A regisztráció után kis városnézés, majd 
ebéd. Ezután gyülekező a Mátyás Király szálloda előtt. 900 nyugdíjas 
vett részt a találkozón és a felvonuláson, az ország minden részéről jöttek 
csapatok. A mi táncosaink a rendezvénysátorban léptek fel. 
Eredményhirdetés 31-én vasárnap volt. Ezen nem tudtunk részt venni, 
mivel 29-én este hazajöttünk. Értesítés alapján klubunk ezüst 
minősítésben részesült.

Köszönet a táncosoknak és kísérőiknek, valamint a koreográfusnak és 
a betanítónak.

Májusfadöntés
Május 30-án délelőtt 9 órára gyülekeztünk a klubban. A fiúk a sátrat 

állították, és az asztalokat, padokat rendezték. Asszonyaink dekoráltak, 
szendvicseket készítettek. A klub ismét kitett magáért, hiszen több mint 
30-féle süteményt sütöttek. Délután 2 óra után jöttek a felvonulók, 
táncosok a májfadöntésre. Szeretettel vártuk és megvendégeltük őket, 
majd a népi-táncos fiúk megtáncoltattak bennünket. 

Köszönet azon tagjainknak, akik a rendezésben bármilyen formában 
részt vettek. Külön köszönet azoknak, akik délután nem tudtak részt 
venni a rendezvényen, de délelőtt helytálltak, valamint küldték a 
süteményt!

Szalonnasütés
Június 24-én szép napsütéses időben indultunk a klubból a Sápi úti 

erdőben lévő pihenőhelyre.
Szülők, nagyszülők, unokák, autóval, gyalogosan és kerékpárral 

közelítették meg a helyszínt.
Amíg a felnőttek elkészítették a nyársakat és a tűzhelyet, a gyerekek 

két korcsoportban elkezdték a különféle ügyességi feladatokat. 
Játékvezetőink Zsófi és Gergő lelkesen irányították a gyerekeket, 
köszönet a közreműködésükért! Ezután következett a szalonnasütés. A 
nyárson sült szalonna ki tudja miért, de az erdőben mindig nagyon finom. 
Miután mindenki jól lakott, jött az eredményhirdetés. Előbb a kicsik, 
majd a nagyok következtek. Minden gyermek nyert, 1-3. helyezettek 
voltak. Nagyon örültek az ajándékoknak. A gyerekek önfeledten 
játszottak, felnőttek beszélgettek, majd vidáman hazatértünk.

Augusztusi előzetes

Augusztus 8.-án meglátogatjuk a zsámbéki testvérklubunkat.

Augusztus 20.-án a városi rendezvényen lépünk fel az Őrült karnevál 
táncunkkal.
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