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JÚLIUSI PROGRAMOK

Július 12-én (csütörtökön) a hagyományos nagymamás- 
nagypapás-unokás szalonnasütés a Sápi út végén lévő Honvédsírok 
felé vezető út első pihenőjénél.

Gyülekezés és indulás ½ 10 órakor a klubtól. A szalonnát, kenyeret, 
hagymát a klub biztosítja. Kérjük mielőbbi jelentkezéseteket 
Paulovicsné Klárinál, a gyerekek életkorának megjelölésével, hogy a 
vetélkedőkre adott kis ajándékokat időben össze tudjuk majd állítani.

Július 21-én a Szolnoki Tiszaligeti strand-partira kirándulást 
szervezzük a autóbusszal. Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárinál a 
klubban.

A busz indulását a jelentkezés időpontjában jelezzük, ugyanígy a 
részvételi díjat is.

Augusztusi előzetes
Augusztus elején 3 napos városi rendezvény lesz, melyen 

lehetőségeinkhez képest részt veszünk, ugyanígy az augusztus 20-i 
ünnepségen.

Süt a szép nap, szép virágot
nyit a boldog július
most születnek a villámok
ott, ahol az ég borús.
Kicsi méhek, ti a füvek
halkan zörgő fiai,
legyetek a nyárhoz hűek
ajtajához hajlani!

Gulyás Pál: A méhekhez

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.                                                                   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

Hagyományőrző lakodalom,
a Zsámbéki Nyugdíjas egyesület vendégül látása

Július 23-án a meghirdetett rendezvényre gyülekeztünk a klubunk 
udvarán. Fél 11-kor érkeztek meg a zsámbéki vendégeink valamint a 
klubtársaink, köztük az 50. házassági évfordulójukat ünneplő 
klubtársaink, Ani és Józsi is. 11 óra után a zenészek rázendítettek a 
„Nyisd ki babám az ajtót” zenére, és elkezdődött a hagyományos 
„Isaszegi lagzi” ceremónia.

A menyasszony kikérés után elindult a menet koszorúspárokkal és a 
vendégekkel a Művelődési Házba, ahol is megerősítették házassági 
fogadalmukat. A szóbeli és zenés köszöntések után szolgálták fel az 
ebédet és osztották szét az esküvői tortát. A menyasszonytáncot a „Mókás 
menyasszony-vőlegény pár” és egyéb lakodalmas események követték. 
Nagy mulatozás kezdődött, majd vacsorára töltött káposztát tálaltak fel. A 
rendezvény hangulatát lehetetlen teljesen visszaadni, át kellett élni.

A rendezvényen résztvevők száma 140 fő volt vendégeinkkel együtt. 
Köszönet a szakácsunknak, Margitkának és segítőinek, akik már 
péntektől készültek a főzéshez.

Köszönet 
- a vőfélynek, autós szállítóknak, sütemény sütőknek, koszorús 

pároknak, a klubban a vendégfogadásra készített ételek készítőinek 
és berendezőinek, a terem díszítőinek, tálalóinknak, 
mosogatóinknak, zenészeinknek.

- azon klubtársainknak, akik pénzügyi adományukkal, valamint az új 
üst és üstház vásárlásával segítették a klubot, köszönet a tányérok 
és tálak, valamint az evőeszközkészletek adományozóinak.

- az Isaszegi Polgárőrség tagjainak, akik a menet útvonalát 
biztosították számunkra, Mészárosné Piroskának a gyönyörű 
virágokért.

Külön köszönet annak, aki mindezt kitalálta megtervezte megszervezte 
irányította, Balázsy Katalin elnök asszonyunknak.

A rendezvényre pályázatot adtunk be az Önkormányzathoz, melyre 
80 000,- Ft támogatást kaptunk.

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

Főzőverseny a Liget téren
Június 30-án 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. Bár a 9-kor kezdődő futóver-
senyen „senior” kategóriában nem volt induló, mi két frissítő állomáson 
is szolgáltunk: osztottuk a frissítő vizet, banánt, almát és müzli-szeletet.

14 órakor indult a főzőverseny. A lányok Margitkával és Brigivel 
az élen a főzéshez kezdtek. A menü székelygulyás volt. Készült finom 
limonádé is, de a pálinka, a pogácsa, a sütemény sem maradhatott el.

Pontban 17 órakor szépen díszített tálcán szolgáltuk fel a kóstolót, 
amit 4 ismert szakács kóstolt meg és értékelt. Bár a több mint 
10 versenyétel között a mi főztünk 3. díjat kapott, nekünk ez ízlett a 
legjobban!

A Nagyvisnyói négy napos kirándulásra jelentkezettek július 
végétől érdeklődjenek a befizetésről Paulovicsné Klárinál.

http://www.cuma.hu/nybk

