
JÚLIUSI PROGRAMOK 
Júl.7-én tervezzük a szokásos éves unokázós szalonnasütést az 

isaszegi erdei pihenőhelyen, ahová évek óta visszajárunk. Sajnos az idén az 

országos tűzgyújtási tilalom miatt valószínű, hogy a sültszalonnát készen 

visszük ki, és nem nyársalunk, de hát igy is el tudjuk fogyasztani jó 

étvággyal, finom lilahagymával. A résztvevő unokáknak a szokásos 

programokkal készülünk/vetélkedők, ügyességi játékok, stb. Egy új, vicces 

programmal is készülünk a nagyobb unokáknak. Gyermekkorunk egy 

kedvelt szabadtéri vetélkedője volt a lepényevő verseny, persze lekvárosan! 

Ezt kínáljuk most, reményeink szerint sikere lesz az egésznapos 

programnak, és az időjárás is kegyes lesz hozzánk! Szeretettel várunk 

mindenkit! Gyülekezés 10 órakor az erdei pihenőben. 

Július 9.-én Zsámbékra látogatunk el (busszal) ottani Barátaink 

meghívásának eleget téve. Ezen a kiránduláson is 40 fővel veszünk részt. 

Finom süteményekkel, borral és tombolaajándékokkal járul hozzá klubunk 

a vendéglátáshoz, mivel barátaink nem fogadnak el tőlünk hozzájárulást a 

költségekhez. 40 főt vendégül látni nem kis költség, és az ő klubuk nem 

rendelkezik sok fővel! Kíváncsi várakozással tekintünk az esemény elé! A 

busz 10 órakor indul, felszállni a szokásos helyeken lehet! 

Július hónapban még egy programot tervezünk. 27.-én Egerbe 

vonatozunk egy strandolós fürdőnapra. Klárinál lehet jelentkezni! 

 

Szeretettel köszöntjük azokat 

a barátainkat, akik júliusban 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT!  

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 
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Hálót fon az est, a nagy, barna pók, 

Nem mozdulnak a tiszai hajók.  

Egyiken távol harmonika szól, 

Tücsök felel rá csöndben valahol.  

Az égi rónán ballag már a hold: 

Ezüstösek a tiszai hajók.  

Tüzeket raknak az égi tanyák, 

Hallgatják halkan a harmonikát.  

Magam a parton egymagam vagyok, 

Tiszai hajók, néma társatok!  

Ma nem üzennek hívó távolok, 

Ma kikötöttünk, itthon, álmodók!  

 

 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                           július 

Juhász Gyula: Tiszai csönd 



JÚNIUSBAN TÖRTÉNT 
Mint előző számunkban már említettük, júniusra nem terveztünk 

különösebb programot, de azért két kirándulást szerveztünk: 

Kirándulás: Operaház és Fűvészkert 

Még május 30.-án 32 fővel meglátogattuk a nemrég gyönyörűen 

felújított Operaházat Budapesten. 

Az idegenvezetőnk nagyon sok érdekes dolgot mesélt, illetve sok 

információt osztott meg velünk az épület felújításával kapcsolatosan. 

Nagyon pazar díszítéseket alkalmaztak, amiket vastag füstarannyal vontak 

be. Érdekességképp említette meg, hogy 1 kg aranyat használtak fel a 

füstarany díszítéseknél, gyönyörű drapériákat használtak a megfelelő 

helyeken, a jó akusztikai hangzás elérése érdekében. Nagyon tartalmas és 

érdekes látogatás volt, mindenkinek nagyon tetszett! Utána még 

ellátogattunk a Füvészkertbe, ahol egy jó kis séta keretében ismerkedtünk a 

szebbnél szebb, különleges növényekkel, amik már-már arborétumi 

gazdagsággal érnek fel. Ez a kirándulás is nagyon érdekes volt! 

Kirándulás a Budai-hegyekbe 

A másik esemény a meghirdetés szerinti „Nosztalgia kirándulás“ volt. 

Június 22.-én vonattal utaztunk Budapestre. Fogaskerekűvel felmentünk a 

Szabadság-hegyre, ahol átszálltunk a gyermekkorunk irigyelt “úttörő 

gyerekek“ által üzemeltetett kisvasútra, amivel a gyönyörű budai erdők 

kanyargos, zegzugos rengetegében elvonatoztunk a Hűvösvölgybe, ahol 1-

1 hideg sör, illetve fagyi után a kisvasúttal visszamentünk a János-hegy 

megállóig. Itt leszállva felsétáltunk a kilátóig. Jól kifáradva, de azért 

vidáman gyönyörködtünk a pazar kilátásban. A bátrabbak, meg a 

kitartóbbak a kilátóba is felmentek. A büfében ebédeltünk, söröztünk 

fagyiztunk, majd több tagunk félelme ellenére, amit sikerült legyőzniük, 

felültünk a Libegőre és „lelibegtünk” a hegyről. Szerencsére mindenkinek 

elmúlt a félelme, és mindenki élvezte ezt a nem mindennapi „utazást“. 

Kicsit elfáradva, de élményekkel eltelve vonatoztunk haza késő délután. Jó 

kis kirándulás volt ez is! 

Ízcsata a Liget-téren 

Július 2.-án 50 fővel részt vettünk a Mozdulj Velünk Egyesület által 

szervezett fesztiválon, a Liget-téren, ahol a meghirdetett főzőversenyre 

klubunk is benevezett. A délelőtti sátorállítás után, két órakor volt a 

tűzgyújtás. Klubunk csirkezú-

zapörköltet készített, pirított 

tarhonyával, és házilag készí-

tett kovászos uborkával, amit 

klubtagunk, Farkasné Rózsa 

asszony kovászolt olyan nagy 

sikerrel, hogy az öttagú, neves 

séfekből álló zsűri Különdíjjal 

jutalmazott! Zúzapörköltünk is 

elnyerte a zsűri tetszését: 

második díjjal jutalmazták, és 

10 ezer Ft-os vásárlási utal-

vánnyal, és számtalan apróbb 

tárgyjutalommal tetézték meg az 

oklevelet. 

A TáMeTo táncosok 

nagyon szép műsorral 

szórakoztatták a közönséget. 

Táncosaik között számos 

klubtagunk is szerepel! Nagy sikerük volt! Egész nap szólt a zene, még 

többen táncra is kerekedtek. Nagyon jól éreztük magunkat, jó étvággyal 

elfogyasztottuk az általunk mégiscsak első helyre díjazott zúzapörköltet, 

amit azért leöblítettünk 1-1 jól behűtött sörrel és ásványvízzel. Jó kis 

mulatság volt! 

AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL 
Augusztusra előzetesen csak annyit: A városi rendezvényeken 

klubunk szeretne tevékenyen részt venni. Kérünk mindenkit, hogy klubunk 

jó hírneve miatt minél többen vegyünk részt ezeken. 

 

 

És végül ismét csak egy szomorú hír! Két klubtagunk is 

eltávozott közülünk ebben a hónapban: 
 

Nagy Andrásné és Csányi János. 
 

Részvétünk a családnak, és az eltávozottaknak legyek könnyű a föld! 
 


