Grilovačka

Tak ako každoročne, aj dnes 18. augusta 2019 sme sa zišli na posedení - grilovačke.
Z celkového počtu 34 členov nás bolo 27. Počasie nám prialo, slniečko sa na nás usmievalo, tak
sme zažili krásne popoludnie. O 14.00 hodine p. Vierka Chovancová, predsedníčka SZZP privítala
všetkých prítomných prípitkom a popriala nám peknú zábavu plnú zážitkov. Privítali sme nových
členov – p. Desiatnika Pavla a Desiatnikovú Magdalénu. A keďže sme boli na grilovačke, nechýbalo
opekané mäsko, klobásky, šaláty rôzneho druhu, omáčky, vínko a ostré s mierou. Zákusky od našich
cukrárok ocenil každý z nás. No, ako sa už poznáme, bez spevu to nevieme. Bez harmoniky – p.
Zavackého si nevieme posedenie predstaviť. Prespievali sme veľmi veľa pesničiek. Šlo nám to,
nemusíme sa hanbiť za svoj spev. Je veľmi krásne, že sa takto vieme zabaviť. No a keby bolo dostatok
miesta, určite by sme si aj zatancovali. Ale to až nabudúce. Medzi spevom, sme si povedali aj
niekoľko vtipov – hlavne p. Kičurová – tá vie „ podať vtip zo života“. Po každej pesničke a vtipe sme
si zatlieskali, ako sa dokážeme zabaviť. Veľmi si vážime spev p. Beliškovej, Sabolovej, Kmecovej,
Michalčovej, Jurášekovej, Hrubej, ale aj všetkých ostatných, tak mužov ako aj žien. Je veľmi
potrebné vracať sa k starým pesničkám, zvyklostiam a tie sa vieme naučiť len od našich starších.
Vďaka im! Nabudúce chceme vedieť viac o bylinkách, starých receptov na čaje , zvyklostiach našich
rodičov...
Posedenie trvalo skoro do 21.00 hod. V zdraví sme sa rozišli a už teraz sa tešíme na
ďalšie stretnutie.
Poďakovanie patrí p. Chovancovej, ktorá aj napriek svojej zaneprázdnenosti, myslí
na nás a zorganizuje nám takého stretnutia, sponzorom za podporu– p. Kičurová, obecný úrad, p. M.
Zavacký a dnes by sme sa chceli poďakovať aj p. Jozefovi Kičurovi, ktorý nám poskytol autobus na
zájazd do Poľska dňa 8.8.2019, kedy sa mnoho našich členov zúčastnilo výletu.
Tak toľko z dnešného stretnutia ...
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