
JÚLIUSI (AUGUSZTUSI) ELŐZETES

Július 20.-án az éves tervben jelzett Krisnavölgyi búcsúra 
(Somogyvámos) utazunk autóbusszal (50 fő).

A pontos indulás és a részvételi díj a júliusi híradóban lesz, illetve 
jelentkezéskor lehet érdeklődni Paulovicsné Klárikánál.

Július 27.-én, szombaton autóbusszal megyünk Zsámbékra a 
Nyugdíjas klub meghívására. Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárikánál, 
létszám 50 főig.

Az éves programon kívül augusztus 10.-ére tervezzünk a Szolnoki 
Strandfesztiválon való részt vételt. Előzetesen lehet jelentkezni a klubban 
Paulovicsné Klárikánál (50 fő).

SZIPORKÁK
- Bárcsak tudna szexelni a pénztárcám a pénzemmel. Akkor 

szaporodnának! Persze, amilyen az én nyugdíjas szexem, biztos csak a 
pénztárcámból lenne több.

- Valahányszor megtalálom a siker kulcsát, valamelyik idióta kicseréli 
a zárat.

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

Kis réten ülök, vállig ér a fű,

s zizegve ring. Egy lepke kószál.

S zizegve bomlik bánatom, 

a Nap felé az útról könnyű por száll.

Leül a fű is, fényes szél taszítja,

az égi kékség ráncot ver fölöttem,

apró neszek s apró szöszök repülnek

a fák közt, merre verset írva jöttem.

Radnóti Miklós: Koranyár (részlet)
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MÁJUSI PROGRAMOKRÓL

Kirándulás: Tar – Mátraverebély

Május 23.-án kellemes napon busszal indultunk a meghirdetett 
kirándulásra. Első úti célunk Tar volt a Körösi Csoma Sándor 
emlékparkba. Idegenvezető segítségével sok mindent megtudhattunk a 
Béke Sztúpáról, melyet a Dalai Láma szentelt fel. Megtekinthettük 
Kőrösi Csoma Sándor életét bemutató múzeumot, majd a Tara 
Templomhoz (Szabadító Buddha Anya Temploma) mentünk. A temp-
lomról, valamint a buddhizmusról és tanításairól szintén sokat hallottunk. 

 Innen buszra szállva indultunk Mátraverebély-Szentkút Mária 
kegyhelyre. A téren megtekinthettük a szabadtéri oltármozaikot, a téren 
lévő szentkútból vizet vehettünk, a Szűz-Mária szobornál elmélked-
hettünk, ezután betértünk a Basilica Minor Kegytemplomba, ahol a 
Ferences szerzetesek egyike ismertette a kegyhely eredetét, a templom 
építését, a templombelső kialakítását. Ezután Bátonyterenyére vettük az 
irányt, ahol a Szélkakas étteremben finom ebéd várt, és közben kicsit 
megpihentünk. Tovább utaztunk Nagyrédére, a kecskefarmhoz, ahol is 
megnéztük a farm kecskéit, megkóstoltuk a különféle kecskesajtokat és 
vásárolhattunk is belőlük. Kellemes élményekkel tértük haza.

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

Májusfadöntés
Május 25.-én Májusfa döntés volt a klub udvarában. Délután 3 óra 

körül érkeztek meg a táncosok és a vendégek zeneszóval. Ani és Sanyi a 
többszöri „Nyisd ki babám az ajtót” énekre kinyitották a feldíszített 
nagykaput, beengedték a vendégeket, akiket Sanyi pár szóval üdvözölt. 
Lányaink sós süteménnyel és pálinkával várták a vendégeket, a sátor alatt 
szendvicsek és sütemény, valamint ital volt fogyasztható. Tánc és mula-
tozás után a táncos fiúk ledöntötték a májusfát. Köszönet a szendvicské-
szítőknek, süteménysütőknek, a díszítés készítőinek, a sátort berende-
zőknek és a felszolgáló lányoknak.

JÚNIUSI PROGRAMOK

Június 1.-én fellépünk a Sztár-láb gála műsorában.

Június 5.-én busszal Ceglédre utazunk a Szépkorúak Sportfeszti-
váljára. Indulás: 7 óra 30 perckor. 

Felszállási lehetőségek: Madách úti buszforduló - Béke tér – Mátyás 
király u. - Dózsa György u. sarok - Művelődési ház - Kossuth úti 
(középső) Iskola.

Aki jön a programra, a zöld egyen pólóban jöjjön!

Június 14. és 17. között részt veszünk a Hetvenkedő Hatvanasok 
balatonszárszói állomásán. Buszindulás 9 óra 30 perckor, felszállás a 
szokott helyeken (Pécel felé irány szerint).

Június 20.-án 10-13 óráig ingyenes hallásvizsgálat lesz a klubban 
(klubtagon kívüliek is jöhetnek). Ügyeletet a klub biztosít.

Június 22.-én, szombaton a Mozdulj Velünk Egyesület rendezésében 
főzőverseny lesz a Liget téren. Klubunk chilis babot készít. Jelentkezni 
lehet Paulovicsné Klárikánál, az étkezési hozzájárulás 600,- Ft/fő. 
Megragadva az alkalmat, ekkor köszöntjük az aktuális névnaposainkat.

Június 27.-én, csütörtökön tartjuk a szokásos nagyszülős–unokás 
szalonnasütést a Sápi út végén lévő erdei pihenőben. Indulás a klubból 
9 óra 30 perckor. A kenyeret és a szalonnát a klub biztosítja. Természe-
tesen unokák nélkül is lehet jönni. Jelentkezés Paulovicsné Klárikánál.

http://www.cuma.hu/nybk

