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OKTÓBERI PROGRAM
Október 9-én (pénteken) 14 órakor Idősek Világnapja rendezvény 

lesz a városi sportcsarnokban. Minden kedves klubtársunkat szeretettel 
várjuk.

HÍRDETÉS
Átadnám 2015. 12. 16.-12. 22. közötti 6 éjszakás HARKÁNY-i üdülői 

jogomat, 2 fő részére.
Érdeklődni a 06-70/617-1970 v. 06-28/782-907 telefonszámon lehet.

SZIPORKÁK
-  Az élet szakadatlan küzdelem. Délelőtt az éhséggel, délután az álmos-

sággal.

-  A halász azért megy ki a tóra, hogy halat fogjon. A horgász meg azért, 
hogy ne legyen otthon.

-  Azt mondják, elmebajban szenvedek ... De én nem szenvedek, élvezem 
minden percét.

A fény arannyal öntözi még
a szőke akác levelét,
de ez a fény, megérzem én,
már októberi fény.

Az alkony lila fátyla alatt
tarka tehenek hada halad,
vígan elbődül, hisz haza tart,
de ez már őszi csapat.

A kertben tarkán égő színek,
virágok, dúsan vérző szívek,
rajtuk az este harmata ring,
de ez már őszi pompa mind.

Fényt, krizantémot, dalt, harmatot
lelkemben vígan elringatok,
megszépül lassan, ami rég volt,
de ez már októberi égbolt!

Juhász 
Gyula: 
Október

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2015.                                                               október

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik októberben ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik októberben ünneplik 

SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget, 
hogy családjuk körében tudják eltölteni!

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL

XXI. Partiumi honismereti konferencia  Borson
2015. szeptember 4-6.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 
meghívására, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért alapítvány 
szervezésében részt vettünk a fenti konferencián.

A konferencián klubunk szereplői és a jelentkezett kísérők vettek 
részt. 4-én kora hajnalban indult velünk a busz Bors községbe, amely 
Nagyváradhoz közel az országhatár mellett található. Első nap az 
ünnepélyes megnyitó, majd előadások következtek, melyet tagjaink 
meghallgattak. Este a vendéglátók adtak műsort. Másnap délelőtt tagjaink 
egy része Nagyváradra ment a Szent László Bazilikát, és a kincstárat 
tekinthették meg. Ebéd után ismét különféle előadások és 
könyvbemutatók következtek, majd este 8 órakor klubunk műsora 
következett. A műsorban öt táncból és két versből állt össze, mely nagyon 
jól sikerült. Jó hangulat keletkezett, mert a fellépés után vidám mulatozás 
és tánc kezdődött.

Harmadik nap szakmai kirándulás keretében indultunk Kalotaszeg 
vidékére az ottani kis falvak református templomait, tájházait tekintettük 
meg, illetve Kalotaszentkirályon még a gyönyörű kalotaszegi népviseletet 
is megmutatták a résztvevőknek. A tartalmas nap után kissé fáradtan, de 
élményekkel telve éjszaka értünk haza városunkba. Reméljük mindenki 
jól érezte magát.

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

Zselizben jártunk
2015. szeptember 13-án az Önkormányzat és a Dózsa György 

Művelődési Otthon szervezésében klubunk is részt vett táncosaival a 
Zseliz-ben (Szlovákia), testvérvárosunkban tartott kulturális rendez-
vényen, mely egy az EU által támogatott projekt keretében került 
megrendezésre.

Mi az „Arab” és „Rabbi” tánccal szerepeltünk, és nagy tapsot kaptunk. 
A rendezvény, így többek közt a mi fellépésünk rangját is emelte, hogy 
egy színpadon léptünk fel Zoltán Erikával (táncdalénekes), Oszvald 
Marikával (operett primadonna) és a TNT zenekarral. (A képes 
beszámoló megtekinthető a honlapunkon.)

A két város közti kulturális kapcsolatok építése érdekében elnök 
asszonyunk felvette a Zseliz-i Nyugdíjas Klub vezetőjével a kapcsolatot, 
és - amint lehetséges - szeretnénk meghívni Őket klubunkba.

Városi szüreti felvonulás és rendezvény
2015. szeptember 19-én, szombaton részt vettünk a városi szüreti 

felvonuláson. Kis csapatunk a 10-es számú kocsin utazott. A felvonulás 
után a liget téren felléptek „Vonatos” szereplőink. Köszönjük a 
résztvevőknek és azoknak, akik eljöttek erre az őszi eseményre. (A képes 
beszámoló megtekinthető a honlapunkon.)

http://www.cuma.hu/nybk

