
JÚLIUSI ELŐZETES

Július elején szalonnasütés az unokákkal a Sápi úti erdő 
pihenőjében. Az időpontról érdeklődjetek a klubban, illetve a júliusi 
híradóban lesz benne.

Július 21.-én, szombaton a szolnoki Tiszaligeti Strand és 
Termálfürdőben rendezendő XVIII. Szolnoki Strand partyn veszünk 
részt. A buszfoglalás miatt kérjük mielőbbi jelentkezéseteket a 
klubban.

SZIPORKÁK (alkalomra)
Ne vedd magad túl komolyan! Más sem teszi azt.

Nem kell minden érvelésnél neked győznöd. Fogadd el, hogy 
nem kell mindig egyetérteni!

Hogy mit gondolnak mások rólad, az nem a te dolgod.

Legyen bár a helyzet jó vagy rossz, változni fog.

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

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

Fürödni kezd a hold.
A fűben csöpp bogár,
végtelen mezőkön
aranyat rejt a nyár.

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

Fecske Csaba: Aranyat rejt a nyár
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MÁJUSI PROGRAMOKRÓL

Kirándulás Malonyára, Garamszentbenedekre (Szlovákia)

Május 10-én az Isaszegi Természetbarát Klub szervezésében két 
nagybusszal indultunk kirándulni Szlovákiába. Utunk első állomása 
Malonya, ahol a híres arborétum látogatása következett, melynek 
alapítója Dr. Ambróczy István gróf. Az arborétumot a XIX. 
században alapította.  Több mint 2300 növényfajta alkotja a 
gyűjteményt. Ki rövidebb, ki hosszabb szakaszt választott, 
csodáltuk a világ tájairól meghonosított növényvilágot, majd a 
elértük a rododendron növényfajokat, melyek ebben az időben 
virágoznak. Szebbnél szebb virágokat csodálhattunk meg. Kívülről 
megtekintettük a kastélyt. Volt, aki tovább sétált, vagy aki elfáradt, 
az a sörözőben pihent meg. Az arborétum megtekintése után 
továbbindultunk Garamszentbenedekre, ahol a Bencés Apátság 
templomát tekintettük meg, ami 1075-ben épült. A történetéről kis 
tájékoztatást kaptunk. Reméljük mindenki jól érezte magát.

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

JÚNIUSI PROGRAMOK

Június 2.-án fellépünk a Sztár-láb gála műsorában.

Június 23.-án a Zsámbéki Nyugdíjas Klub tagjait látjuk 
vendégül, egyben hagyományőrző „lakodalmat” tartunk ebéddel, 
vacsorával. Az ebéd: csirkeragu leves, sertéspörkölt tésztával, 
savanyúsággal, a vacsora: töltött káposzta.

Italok: bor, sör, pálinka, kávé, kristályvíz.

A rendezvény kezdési időpontjai:
- akik a klubban találkoznak a zsámbéki vendégekkel és 

indulnak a menettel a Művelődési Házba:
gyülekezés  a klubban ½  11 óra

- akiknek problémás a gyaloglás, azoknak 
gyülekező a Művelődési Házban 12 óra

Vendégvárás után: 
Menyasszony kikérés, 
a menet indul vőféllyel a klubból a Művelődési Házba,
az 50 éves házasság megerősítése
ebéd, torta felszolgálás.

A továbbiak az isaszegi hagyományokhoz hasonló ese–
mények. A vőfély Szigeti Sanyi, a főszakács (sok kis- és alszakács 
fölött) Kovácsné Margitka lesz. A fő díszítő Skribek Mária, a terem 
berendezésére Balázs Pisti felügyel. Segíteni fognak: mindenki, aki 
él és mozog. És persze, aki a felelősöket felügyeli (ki más, mint) 
félt-szeretett elnök asszonyunk: Balázsy Kati.

A sütemények a Művelődési házban szombaton 9-12 óráig 
adhatók le.

Június 30.-án, szombaton a Mozdulj Velünk Egyesület 
rendezésében a Liget téren főzőverseny lesz, melyen a szokásoknak 
megfelelően veszünk részt.

http://www.cuma.hu/nybk

