
JÚNIUSI PROGRAMOK

Június 9-én (csütörtökön) meglátogatjuk a Szent István Bazilikát, 
majd a Néprajzi Múzeum kiállítását. Utazás vonattal, indulás 8:49-kor. A 
belépők ára 2000,- Ft (összesen). Jelentkezni Paulovicsné Klárinál, a 
28/782-907 vagy 70/617-1970 telefonszámon, illetve keddenként a 
klubban lehet.

Június 17-én 10:00-kor műsort adunk az ESE-ben a bentlakók 
számára. A fellépőkön túl szeretettel várunk mindenkit, továbbá minden–
féle finom süteményt is.

Június 22.-én (szerdán) rendezzük meg a szokásos magymamás-
nagypapás-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, azok a keddi klubnapokon június 21.-éig 
jelentkezzen Paulovicsné Klárinál! 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.

Június 28-án főzéssel (csülkös pacal) egybekötött névnapi ünnepséget 
rendezünk. A jelentkezés 300,- Ft részvételi díj befizetésével történik.

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik júniusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik júniusban ünneplik 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége

Égi csikón léptet a nyár,
tarka idő ünnepe jár,
táncra való, fürdeni jó,
nagy hegy alatt hűsöl a tó.

Hogyha kijössz, messzire mégy,
hogyha maradsz, csipdes a légy,
habzik a ég, mint tele-tál,
tarka idő szőttese száll.

Weöres Sándor: Égi csikón léptet a nyár
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MÁJUSI PROGRAMOKRÓL

Kirándulás Miskolc – Diósgyőrbe
Május 7-én szép napsütéses napon indultunk gyorsvonattal 

Gödöllőről Miskolcra.  Miskolc belvárosában találkoztunk az 
idegenvezetőnkkel, aki ismertette Miskolc nevezetességeit a sétánk 
során útba esett épületek és terek bemutatását. A városnéző séta 
után villamosra szállva Diósgyőrbe mentünk. A vár melletti 
vendéglőben megpihenve megebédeltünk, majd következett a 
szépen felújított diósgyőri vár.

Jó sok lépcsőt megtéve a vár udvarában várt idegenvezetőnk, 
aki alaposan bemutatta a vár lovagtermét, szobáit, ismertette a vár 
történetét.  Előadása nagyszerű volt. Ezután visszatértünk az 
állomásra, ahol kis kellemetlenség (50 perces vonatkésés) után 
vidáman indultunk haza városunkba. Mindenki jól érezte magát.

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

Pünkösdi ízcsata
Május 14-én, szombaton részt vettünk a Vállalkozók Isaszegi 

Egyesülete és a Mozdulj Velünk Egyesület által rendezett 
„Pünkösdi Ízcsata” főzőversenyen. Az idő nem volt túl kegyes, 
mivel egész délelőtt esett az eső, azért klubunk délutánra kiment a 
Liget térre. A fiúk a sátorkészítésben és a bogrács illetve gáz 
zsámoly összeállí–tásában és tűzgyújtásban jeleskedtek. Margitka 
kakaspörköltet és 4 kg lisztből finom nokedlit készített, mely a zsűri 
tetszését is elnyerte, nemkülönben tagjainkét is, hiszen minden 
elfogyott. Brigi nem győzte a finom limonádéját készíteni, mely 
számos összetevőkből állt: citrom, narancs, bodzavirág-szörp, 
mentalevél és még kitudja miből készült. Köszönet a 
főszakácsunknak, Margitkának és segítőinek, Briginek a limonádé 
készítését. A süteménysütőknek a finom süteményeket, a 
palacsintát, és nem utolsósorban a savanyúság készítést, a 
pálinkakínálást, továbbá a fuvarozásokat és egyéb más segítséget!

Kirándulás Székesfehérvárra és Lovasberénybe

Május 22-én igazi kirándulóidőben indultunk busszal  49 
fővel Székesfehérvárra és Lovasberénybe. Az idegenvezetővel fél 
10-kor találkoztunk az Országalmánál a téren, ahol tájékoztatást 
kaptunk Székesfehérvár történelméről. Ezután kis-vonatra szálltunk 
és tágabb városnézés következett. Kis-vonat után a barokk stílusú 
városháza épületébe mentünk, ahol megtekintettük a Szent Korona 
másolatát, majd még gyalogos városnézés következett. Romkert, 
ahol a középkori Magyarország koronázó temploma volt, majd a 
mellette lévő Múzeum megtekintése. Következett egy rövid ebéd, 
majd indultunk tovább Lovasberénybe, a Szilasi pincészetbe, ahol 
szeretettel és finom pálinkával vártak bennünket. Borkóstoló és 
ismertetés, majd finom saját tartású sertésekből készített sonkát, 
kolbászt, szalonnát, hagymát fogyaszthattunk természetesen 
további borfogyasztás mellett. Kis idő múlva nagyon jó hangulat 
kerekedett. Vásárolhattunk a kóstolt borokból és a pálinkákból, 
melyet ki is használt a csapat. Vidám hangulatban indultunk haza.

JÚLIUSI ELŐZETES

Július 6-7-8-án Nyíregyházára utazunk vonattal. A 
programban lesz városnézés, állatkert-látogatás, sóstói fürdőzés és a 
Skanzen megtekintése (szabadon választható bármelyik). A szállás 
a Főiskola kollégiumában lesz (7000,- Ft/2 éjszaka). A vonatra a 
kiegészítő jegyek ára 1200,- Ft.

Július 30-án a Szolnoki Strandfesztiválra utazunk autóbusszal, 
ahol mi is fellépünk egyik táncunkkal. A strand területén van 
ebédelési lehetőség (kb. 1000,- Ft/ adag).

Jelentkezni mindkét programra Paulovicsné Klárinál a szokott 
módokon.

http://www.cuma.hu/nybk

