PILISCSABA – GARANCSTETŐ ÉRDEKVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Melegben, hidegben, esőben együtt
Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület 2014. július 13-án
megrendezte a hagyományos Garancstetői sportnap és a IV. Oldtimer autók,
motorok találkozóját, melyet támogatásban részesített Piliscsaba Város
Önkormányzat Civil alapja.
Ez a közösségi rendezvény évről-évre nagyon várt rendezvénye ennek
a település résznek, hiszen számos program várja a látogatókat és a
vendéglátás sem utolsó. Most sem történt másként. Nagy örömünkre
nagy számban érkeztek Piliscsabáról és a környező településekről is
emberek. Az egyesület elnöksége és tagjai jelentős időt, energiát és
nem utolsó sorban pénzt fektettek a rendezvénybe. Mondhatom
megérte! Az utóbbi évek legjobb hangulatú eseményén vettem részt, annak ellenére, hogy a végét
elmosta az eső, vagy talán ezért is.
Délután háromkor nyitottuk meg a
rendezvényt, gyülekeztek a veterán
autók, motorok, működött az ugrálóvár, a
gyerekek
lovagolhattak
és
egyéb
kézműves tevékenységet folytathattak.
Polgármesterünk, Gáspár Csaba nagyon
aktívan kivette a részét a munkából. A tudásához méltó palóc levest
készített. Az egyesület elnökeként én magam sem tétlenkedtem.
Főleg a férfiak nagy örömére egyre nagyobb jártasságra tettem szert
a sör csapolás területén, de természetesen akadt
egyéb szervezési, rendezési feladat is bőven.
Az idei év nagy újítása volt, hogy élőben játszott
nálunk egy együttes. Az ő kiváló blues, rock játékuk csak fokozta a hangulatot.
Fiúk! Fogunk még találkozni veletek! Délután öt órakor kezdetét vette az
oldtimer felvonulás, melynek biztosításában részt vett a rendőrség és a
polgárőrség. Nem győzöm elégszer megköszönni a szakszerű munkátokat!
Időközben a focipályánk is
bajnokságon vettek részt. Igen
előtt a garancsi verhetetlen 11-et,
is sikert sikerre fognak halmozni.

benépesült. A fiatalok büntető lövő
tehetségesek. Én már látom magam
akik talán a piliscsabai felnőtt csapatban
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Egyik lakótársunk Ervin jóvoltából levezetésként ettünk egy
harcsapaprikást csuszával. Hallgattuk a zenét és latolgattuk az
esti VB döntő esélyeit. Ekkor a szél egyre jobban el kezdett fújni
és csúnya viharfelhők gyülekeztek. Nem tel bele fél óra és
szakadó esőben bontani kellett a sátrakat. A hőmérséklet 20 fok
alá csökkent. Összegyűltünk az egyetlen még álló sátor alá,
kézzel tartottuk a rudakat. Erre biztosan sokáig emlékezni
fogunk! Este kilencig kitartottunk. Sajnos a meccset már
mindenkinek otthon kellett megnéznie.
Jövőre folytatjuk! A garancsiak várnak mindenkit!

Peterdy András
elnök
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