SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember 26-án (szombaton) 14 órától

Szüreti Bál-t

HÍRADÓ

rendezünk a Művelődési Otthonban. Sütemény a szokásoknak
megfelelően hozható.
Élőzene műsor
- tombola!
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2015.

Szeptember 4-5-6.-án részt veszünk a Pártiumi és Bánsági
Műemlékvédő és Emlékhely Alapítvány konferenciáján. A szombat esti
műsorban három tánccal lépünk fel: „Rabbi-tánc”, „Őrült karnevál” és
„Vonatos”.

Kányádi Sándor: Szeptember

Októberi előzetes
Október 9-én Idősek Világnapja rendezvény lesz a sportcsarnokban.
Pontos időpontról az októberi híradóban tudunk tájékoztatást adni.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik szeptemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

a Baráti Kör vezetősége

Fagyó mosolyú
délután:
sárguló alma
fönn a fán.

Hóharmat színű
kikerics:
hűvösödnek
a vizek is.

Borzongó lombok
reszketeg,
útra készülő
levelek.

Ezüst szakállú
holdvilág:
szigorodnak
az éjszakák.

Gyapjasodik a
kicsi őz:
észre se vettük,
itt az ősz.

Köszöntő
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik szeptemberben
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget,
hogy családjuk körében tudják eltölteni!

szeptember

Név:

AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL
Vendégségben voltunk Zsámbékon
2015. augusztus 8-án a Zsámbéki Nyugdíjas Klub meghívására szép,
napsütéses délelőtt indultunk busszal Zsámbékra a Művelődési Házba.
Nyugdíjas barátaink a szokásoknak megfelelően pálinkával és pogácsával
vártak bennünket, majd tízóraiként hagymás zsíros kenyeret
fogyasztottunk. Tormáné Klárika a klub vezetője köszöntött bennünket,
és mi is átadtuk az ajándék kosarunkat. 1 órakor finom ebédet tálaltak fel,
majd következett a műsor. Felváltva léptünk fel az ottani barátainkkal.
Klubunk a „Chelszton”-nal és a „Rabbi-tánccal” lépett fel. A műsort
követő zene és tánc után még uzsonnára finom lecsóval kínáltak
bennünket. Majd következett a tombola. Este 7 órakor vidáman,
jókedvűen tértünk haza otthonunkba. Reméljük mindenki jól érezte
magát.

Forczek Ferencné, Terike köszöntése
Klubunk tagja Forczekné Terike augusztusban betöltötte életének
90. évét. Klubunk ebből az alkalomból meglátogatta Terike nénit, és
virággal, verssel köszöntötte. Terike nagyon megörült és meghatódott,
fiatalokat meghazudtolóan vidáman elbeszélgettünk. Kívánunk
Terikének jó egészséget, Isten éltesse sokáig!

Augusztus 20-i ünnep
Augusztus 20-án klubtagjaink és szereplőink részt vettek a városi
rendezvényen. Táncosaink az „Őrült karnevál” tánccal léptek fel. Nagy
tapsot kaptak. Az egészségügyi ügyeletet klubunkból Kertészné Icuka
vállalta. Köszönet a résztvevőknek, a fellépőknek, és az egészségügyi
ügyeletesünknek!

Liget téri rendezvény
Augusztus 29.-én táncosaink az „Őrült karnevál” produkcióval emelte
a rendezvény fényét. A nagy sikert aratott előadás után örömmel
fogyasztottuk az ajándékul kapott sütit és üdítőt, ami nagyon jól esett a
nagy hőségben.

SZIPORKÁK
- Ne dühöng, hogy megöregedtél, van, akinek ez sem sikerül. (George
Bernard Shaw)
- Őszintének lenni veszélyes. Hacsak nem vagyok hülye is hozzá.
(George Bernard Shaw)
- Egy nő még akkor is emlékszik az első csókra, amikor a férfi már az
utolsót is elfelejtette. (George Bernard Shaw)

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

- Csak úgy kerülheted el azt, hogy nyomorúságosnak érezd magad, ha
nincs elég időd azon töprengeni, boldog vagy-e vagy sem. (George
Bernard Shaw)

