JÚLIUSI PROGRAMOK
Július 20.-án kirándulás autóbusszal Somogyvámosra a búcsúba. A
részvételi díj: buszköltség 3 100,- Ft/fő, belépő 1 500,- Ft/fő. Az étkezést
egyénileg oldja meg mindenki!
Indulás: 6 órakor, felszállás a szokott helyeken.
Július 27.-én a Zsámbéki Nyugdíjas Klub lát vendégül bennünket. A
rendezvényükön szokás szerint fellépnek szereplőink. Buszköltség:
1 500,- Ft/ fő.
Buszindulás: Az indulás időpontjáról július 10.-e után érdeklődjetek a
klubban.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2019.

Fecske Csaba: Aranyat rejt a nyár

Augusztusi előzetes

A nap már hazaszállt:
elfogyó, sárga folt Az égi vizekben
fürödni kezd a hold.

Augusztus 10.-én a szokásos szolnoki strand party-n veszünk részt.
Előzetesen Paulovicsné Klárikánál lehet jelentkezni. A vezetékes
telefonszáma megváltozott 28/752-065.
A buszköltséget július közepe felé tudjuk közölni, belépő 1 250,- Ft/fő.

Fürödni kezd a hold.
A fűben csöpp bogár.
Végtelen mezőkön
Aranyat rejt a nyár.

Augusztus 15.-re szervezzük a Kassára történő buszos kirándulást. A
busz költséget a klub fedezi. A részvételi díj: 10 000,- Ft/fő, mely
beváltásra kerül euróra, ez tartalmazza a belépőket és az ottani ebédet.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik júliusban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Aranyat rejt a nyár,
Mezítláb jár a csönd.
A földön béke van,
S fényesség odafönt.

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

július

Név:

JÚNIUSI PROGRAMOKRÓL
Szépkorúak sportfesztiválja Cegléden
Június 5-én részt vettünk a címbeli sportfesztiválon. Sajnos az időjárás
közbeszólt, így a délelőtti programokat a Sportcsarnokban rendezték.
Különféle programokra lehetett jelentkezni, pontokat gyűjteni (meridián
torna, egyensúly torna, labda torna, lövészet, stb.). Kicsit megmozgattuk
magunkat, ami jót tett a szervezetünknek.

Balatonszárszó - június 14-17.
A fent jelzett időpontban 51 fővel indultunk Balatonszárszóra a Holiday
Hotelbe, a Hontravel által szervezett kikapcsolódásra. A szállodába érve
elhelyezkedtünk, majd kis pihenés után a József Attila Múzeumot tekintettük
meg, majd lementünk a központba, fagyizás illetve Balaton parti séta. Az
első nap a szokás szerinti „ismerkedési esttel” zárult.

kényeztettük kívülről, belülről, majd egy siófoki hajózás és borkóstolás
helyett a szállodában volt a borkóstoló, mivel a rossz idő miatt a hajók nem
futhattak ki.
Negyedik nap búcsút vettünk a szállodától, irány haza. Reméljük ezúttal
is mindenki jól érezte magát.

Liget téri főzőverseny
Június 22.-én részt vettünk a Mozdulj Velünk Egyesület által szervezet
főzőversenyen.
A délelőtti futóversenyen klubtársunk
Kovácsné Szabó Margitka indult, oklevelet
és érmet szerzett. Gratulálunk és büszkék
vagyunk rá, hogy nyugdíjasként elindult, és
5 km-t lefutott. Dolgos fiaink és lányaink
délelőtt felpakoltak a klubban sátort,
asztalokat, padokat, edényeket és más
hozzávalókat, és a Liget téren elkészítették
a klubunk helyét. Köszönet a fuvarozóknak
és az oda-vissza szállítás, a pakolás lebonyolítóinak. Sanyi előkészült a főzéshez,
chilis bab lett készítve, mely különdíjat
kapott. Erzsike 150 db fánkot készített,
mely szintén finom volt, ahogy Brigi üdítője
is. Köszönjük nekik is a munkájukat. Szép
számmal jelentünk meg ismét, reméljük mindenki jól érezte magát.

Szalonnasütés az unokákkal
A további képek (hamarosan) megtekinthetők lesznek honlapunkon
(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban)
Másnap Tihanyba indultunk, s az Apátságról szóló vetítés és előadás
révén sok mindent megtudhattunk. Tihany után ebédelni mentünk, majd
következett a balatonfüredi városnézés. Vacsora után műsoros est
következett: klubunk 4 számmal lépett fel: Pisti verssel és énekkel, a
táncosok a kóló tánccal, Sanyi és Pisti a „Fél deci tej” című jelenettel, majd a
záró szám a Zi’Zi-labor paródia volt; minden számunk nagy tapsot kapott.
Köszönet a szereplőknek, akik öregbítették a Klubunk hírnevét.
A következő nap Igalon a gyógyfürdőben kényeztettük testünk,

Június 27.-én ismét kimentünk a Sápi út végi pihenőbe, nagyszülők és
unokák, dédunokák. A felnőttek készítették a nyársakat, tüzet gyújtottak.
Gyula és a fia, Domonkos a 10 éven felüli csoport ügyességi és teszt játékait
vezette (12 fő) köszönet mindkettőjüknek. A kicsiknek (6 fő) is
összeállítottunk egy kis versenyt. Volt eredményhirdetés, de minden gyerek
kapott ajándékot. A szalonnát és a hozzávalókat – ki, amit hozott –
elfogyasztottuk, köszönjük a süteményeket. Jó élmény volt ez a nap is.

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy Paulovicsné Klárika vezetékes
telefonszáma megváltozott, új száma: 28/752-065

