JÚNIUSI PROGRAMOK
Június 24.-én (szerdán) rendezzük meg a szokásos magymamásnagypapás-unokás napot, amikor is szalonnasütéssel, játékokkal és
kötetlen beszélgetéssel köszöntjük a beköszönő nyarat. Szeretettel várjuk
minden tagtársunkat és az unokákat! Kérjük, hogy akik részt kívánnak
venni ezen az alkalmon, az a keddi klubnapokon június 23.-áig
jelentkezzen Szabóné Piroskánál! És természetesen kíváncsiak vagyunk
arra is, mennyi unokára számíthatunk.
A rendezvény helye a Sápi utca végétől a Honvéd-sírok felé vezető út
mellett található erdei pihenőhely lesz. Gyülekezés és indulás 10 órakor a
klub bejáratától.
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Beszámoló az éves közgyűlésről

SZIPORKÁK
„Egy hibák halmozásából álló élet nem csak becsülendőbb, de
hasznosabb is, mint egy tehetetlen élet.” (George Bernard Shaw)
„Nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet
használják elmegyógyintézetnek.” (George Bernard Shaw)
Beszámoló az éves közgyűlésről (folytatás)
Az Alapítvány meghívta klubunkat a szeptemberben rendezett
Nagyváradi (Biharszentjános) konferenciára, ahol szintén szerepeltek
táncosaink.
Külön részletesen beszámoltak a Bizottsági elnökök is (kulturális,
egészségügyi, pénzügyi) az elmúlt eseményekről. A felügyelő Bizottság
is elmondta véleményét az ellenőrzésekről.
Megállapítható, hogy klubunk jól működik, ez a hozzászólásokból is
kiderült.
Reméljük, hogy a 2015. évünket is hasonlóan tudjuk majd értékelni.

2015. május 16-án tartottuk éves közgyűlésünket a Művelődési
Otthonban. Balázsy Katalin elnök-asszonyunk beszámolt a 2014. év
eseményeiről, programjainkról.
A 2014 év tartalmas volt,
múzeumlátogatások, városnéző kirándulások (Szeged vonattal, Ráckeve
busszal), gyógyfürdőzések. Megtartottuk a szokásos farsangi és szüreti
mulatságunkat és az év végi karácsonyi ünnepséget. Kéthavonta – mivel
igény volt rá – a klubban teadélutánt tartottunk, ahol vidám csevegéssel
töltöttük az időt, köszöntöttük az aktuális névnapokat. Megtartottuk a
szalonnasütéses programot az unokákkal a Sápi-úti pihenőnél, valamint a
téli Mikuláskereső túrát.
Részt-vettünk a Határon Túli Magyar Emlékhely Alapítvány tavaszi
konferenciáján, melyen önkénteseink süteménysütéssel, felszolgálással,
mosogatással segítették az alapítványt, valamint a kulturális műsorban
szerepeltek tagjaink. (Folytatás az utolsó oldalon.)

Név:

MÁJUSI PROGRAMOKRÓL
Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntő Hajdúszoboszlón
Május 8-án szereplőink és a jelentkezett kísérőink indultak vonattal
Hajdúszoboszlóra a középdöntőre. A Nyugati pályaudvaron felszálltunk
az Inter- City vonatra, kellemes utazás után érkeztünk meg a helyszínre.
Szállásunkat elfoglalva, volt aki fürdőzést választotta, volt aki körülnézett
a városban. Este ismerkedési est, melyen tájékoztattak a szombat esti
fellépésekről és a programról. Szombaton ismét lehetett fürdőzni és
egyéb elfoglaltságot találni, majd vacsora után este 7 órakor kezdődtek a
fellépések. Az „Arab-táncot” és az „Őrült farsangot” mutattuk be.
Nagy tapsot kaptunk. Este 11 órakor volt az eredményhirdetés, a
pontszámok közlése. A maximum 150 pont volt, szereplőink mindkét
táncra 145 – 145 pontot kapott. Az egyéb tánc kategóriában a 56 fellépő
közül a 15. és 17. helyen végeztünk. Az előttünk lévő helyezettek már
korábban is felléptek Ki Mit Tud versenyeken, rutinosabban. Azért Mi
örülünk ennek a helyezésnek. Az országos döntőre is meghívást kaptunk,
amelyen május 29-én az „ Arab-tánc” produkciónkkal veszünk részt (csak
így tudunk résztvenni a másnapi májusfa-döntés eseményén is.). Másnap
reggeli után még lehetett fürdeni, majd 10 óra után elhagytuk a szállodát.
A hazafelé vonatozás kicsit kalandos volt, de azért szerencsésen
megérkeztünk kis városunkba. Úgy gondoljuk, hogy aki részt-vett ezen az
eseményen kellemes élményekkel gazdagodott.

Buszos városnézés Budapesten
2015. május 20-án szép napsütéses időben indult kis csapatunk
Budapestre a meghirdetett városnézési programra. A Hősök terén a
megbeszélt időpontban felszálltunk a panorámás városnéző buszra.
Külön idegenvezetőt nem fogadtunk, ezért a buszon a megszokott
szöveget hallgattuk fülhallgatón keresztül. Az idő kegyes volt hozzánk,
volt aki fedett részen, volt aki a nyitott térben gyönyörködött
fővárosunkban. Két és félórás városnézés után vidám hangulatban
indultunk haza.

Júliusi előzetes
Július 11.-én meglátogatjuk a zsámbéki testvérklubunkat.
Július 25.-én részt veszünk a szolnoki Strandfesztiválon.
Mindkét eseményről további információkat (műsor, indulás, utazás,
stb.) a keddi klubnapokon tudhatjátok meg. Érdeklődjetek!
Jelentkezni lehet a július 29-től augusztus 3.-áig tartó Erdélyi utazásra.
A részvételi díj 60 000,- forint

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik júniusban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Köszöntő

Pillanatfelvétel az „Őrült karnevál”-ból
További képek és filmek megtekinthetők honlapunkon
(http://www.cuma.hu/nybk az Archívum rovatban)

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik júniusban ünneplik
SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget,
hogy családjuk körében tudják eltölteni!
a Baráti Kör vezetősége

