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JÚLIUSI PROGRAMOK

Július 13-án (csütörtökön) az egri fürdőbe szervezünk 
kirándulást vonattal.

A vonatindulás Isaszeg állomásról 7 óra 7 perckor, vagy 
busszal 6 óra 40 perckor. Átszállás Gödöllőn az Egri gyorsvonatra. 
Jelentkezni lehet a klubban Paulovicsné Klárinál (06-70/617-1970).

Július 22-én, szombaton Zsámbékra megyünk a Nyugdíjas 
Klub meghívására.

A busz indulásának időpontjáról érdeklődjetek a klubban. 
Felszállás a szokott helyeken.

Július 25-én az aktuális kerek évfordulós születésnaposok és 
névnaposok ünneplése a keddi klubnap keretében.

Augusztusi előzetes
Augusztus  3-6-ig Soproni kirándulás vonattal. A vonatindulás 

időpontjáról a klubban érdeklődjetek július második felében.

Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.

Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.

Radnóti Miklós: Július

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.                                                                   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

Főzőverseny a Liget téren
Június 10-én a Mozdulj Velünk Egyesület rendezésében részt 

vettünk a Liget térre meghirdetett rendezvényen. Klubunk benevezett a 
főzőversenyre is. A fiúk kora délelőtt elkészítették a nagy sátort, 
berendezték asztalokkal, sörpadokkal. A lányok Margitkákkal és 
Brigivel az élen a főzéshez kezdtek. A menü „palócleves” volt. 
Készült a finom limonádé, de a pálinka sem maradhatott el.

Tagjaink – főleg a névnaposok – finom süteményeket is hoztak. 
A zsűritől oklevelet kaptunk. Az utolsó kanálig elfogyott a finom 
leves, pedig nem keveset főztek. Közben elkapott egy zuhé is – 
szerencsére nekünk nagy sátrunk volt - így átvészeltük. Szereplőink – 
miután kiderült az ég, felléptek a Kóló tánccal, Brigi és Laci a „60 
éves hajadon” jelenetükkel, és nem maradhatott el a fiúk kórusa sem a 
kocsmából. Köszönet mindenkinek, aki munkájával és egyéb 
segítséggel részt vett ezen a rendezvényen.

Kirándulás Szlovéniába
Csütörtök reggel (15-én) kényelmes busszal indultunk erre a 

kétnapos kirándulásra. Először Balatonszentgyörgyön álltunk meg, 
hogy megnézzük a Csillagvárat. Az egyes termekben középkori 
életképeket, az emelten pedig baba- és plüssmaci kiállítást láthattunk. 
Zalaegerszeg felé haladván pipacsban gazdag mezőket és a Tüskevár 
forgatási helyszíneit láthattuk. Megérkezésünk után a belvárossal 
ismerkedtünk, miközben fagylaltozással enyhítettük a forró aszfalt 
okozta kínokat. Este a szállásukon gulyáslevest és túrós süteményt 
kaptunk. Pénteken korán reggel indultunk Dobrona felé, ahol 
megnéztük a trópusi esőerdők hangulatát idéző kiállítást. Ezután egy 
közeli erdőben földenergiát szívhattuk magunkba a kirándulás 
útvonalán elhelyezett több mint 30 pihenőhelyen üldögélés közben. 
Innen csak pár percre volt az a tanya, ahol magyaros vendégszeretettel 
fogadtak és vendégeltek meg bennünket, és még a helyi borokból is 
kaptunk kóstolót. Hazafelé a gyülekező zivatarfelhőket figyelhettük, 
de mire Isaszegre értünk az eső már elállt. Mindenki élményekben 
gazdagon térhetett nyugovóra. Köszönjük a szervezőknek!

 A további képek megtekinthetők honlapunkon 
(http://www.cuma.hu/nybk  Archívum rovatban)

Szalonnasütés az erdőben
Június 28-án szalonnasütésre indultunk a Honvédsírok felé 

vezető út melletti erdőben lévő pihenőhelyre. A tűzgyújtási tilalom 
miatt a szalonnát a klubban sütötték meg az asszonyok, majd a férfiak 
(Sanyi irányításával) a padokat, asztalokat szerelték össze. E közben a 
kicsi unokák 3 fővel, nagyok 8 fővel a különféle ügyességi és 
kvízjátékokban vettek részt. Természetesen süteménysütő asszonyaink 
ismételten voltak, kínálták a társaságot. Ezután az unokák 
versenyének eredményhirdetése következett, ahol végül is mindenki 
nyert.

Köszönet a segítőknek, autósoknak, süteménysütőknek és 
mindenkinek, aki valamiben segített. Reméljük mindenki – kicsik és 
nagyok – jól érezte magát.

Tokaji (+ Sárospatak) kirándulást szervezünk szeptember 
14-15-én autóbusszal. Kérjük, mielőbb jelezzétek utazási szán-
dékotokat, hogy a szállást és a buszt mielőbb le tudjuk foglalni.

http://www.cuma.hu/nybk

