Szeptemberi előzetes
Hajókirándulás

HÍRADÓ

Szeptember elejére hajókirándulást szervezünk Visegrádra.
Érdeklődjetek a klubban.

Szüreti bál

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.

augusztus

Az idei szüreti bál szeptember 24-én, szombaton lesz a Dózsa
György Művelődési Otthonban.

Kányádi Sándor: Nyár
Nyári névnaposok és születésnaposok köszöntése
Július 26-án köszöntöttük a klubban a júliusban és augusztusban
névnapjukat és (kerek) születésnapjukat ünneplőket. Ezúton is sok
boldogságot, jó erőt és egészséget kívánunk nekik életük hátralévő
éveikben!

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik augusztusban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

a Baráti Kör vezetősége

Sütteti a nappal
hosszasan a hátát.
Ha ott lennél, mélye
Legmélyét is látnád.

Vén bivaly módjára
olykor kedve szottyan,
el-ellustálkodni
a nagy kanyarokban.

Ám a lustasága
csak amolyan látszat,
ilyenkor gyűjti be
illatát a nyárnak.

Aztán jön a szellő,
s csillagokig szárnyal,
a nyári Küküllő
esti illatával.

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

Ballag a Küküllő,
meg-megállva baktat,
szúnyogokat fogdos
a kicsi halaknak.

Név:

JÚLIUSI PROGRAMOKRÓL
Névnapi ünnepség, főzéssel egybekötve
Június 28-án főzéssel egybekötött névnapi ünnepséget tartottunk
a klub udvarán. A fiúk reggel felállították és berendezték a sátrat. Brigi
és Pisti szakácsaink – kukták segítségével – elkezdték a főzést: csülkös
pacalpörköltet burgonyával. Köszöntöttük az Iréneket, Margitokat és
Bélákat. Elfogyasztottuk a finom ebédet Brigi által készített kovászos
uborkával. Vidám beszélgetés következett. A névnaposok finom
süteménnyel kínáltak. Köszönet mindenkinek, aki a rendezvény
lebonyolításában bármilyen módon részt vett. Reméljük, mindenki jól
érezte Magát.

Nyíregyházi kirándulás
Július 6-án vonattal indultunk Nyíregyházára, ahová délelőtt meg
is érkeztünk. A szálláshelyünkön lepakoltuk csomagjainkat, kis pihenő
után bementünk a városközpontba, ahol idegenvezető várt Bennünket.
Egy óra alatt megmutatta a belvárost patinás épületeivel, a Görög
Katolikus templomot, valamint a Római Katolikus templomot, melyet
belülről is megtekinthettünk. Délután még betértünk egy belvárosi
vendéglőbe, ahol a finom ebéd elfogyasztása következett. 7-én délelőtt
a hatalmas Állatpark megtekintése, majd strandolás és egyéb egyéni
elfoglaltság következett. 8-án az arborétumot tekintettük meg, majd
gyors ebéd után vonattal indultunk haza. Reméljük mindenki
kellemesen érezte Magát ebben a három napban.

Bajai kirándulás
A Veres Pál Polgári egyesület nevében, Kotymári László
meghívására július 7-én, verőfényes reggel indultunk el népes
csoportunkkal, és két autóbusszal Bajára. A látogatás célja volt,
megismertetni Felső-Bácska lakosságát Isaszeg város kultúrájával,
népviseletével, dalaival és népművészetével. Megérkezésünk után,
"Isaszeg bemutatkozik" szórólapokkal, isaszegi motívumos hímzett
keszkenőkkel, hímzett képeslapokkal, és az Asszonykórus remek
szereplésével, próbáltuk felhívni magunkra a figyelmet, több-kevesebb
sikerrel.

Ebéd közben elhatároztuk, hogy felülünk a kisvonatra is, amely
körbe visz a városon, még a szigeten is szétnézhetünk. Nézelődés után
a főtérre kellett igyekeznünk, hogy láthassuk a IX. Felső Bácskai
Néptánc Gála Nyitórendezvényét, ahol többek között, az isaszegi
Csata Táncegyüttes, és a Csatangoló Tánccsoport is fellépett. Az
Csatangoló tánccsoport, és a Csata Táncegyüttes remekeltek.
Csodálhattuk tudásukat, színvonalas, összeszokott előadásukat.
Köszönjük a szervezőknek, a tánccsoportok vezetőinek, és nem
utolsó sorban a fellépőknek a sok munkát, fáradságot, és ezt a jól
szervezett, remek kirándulást, és a kitűnő műsort.

AUGUSZTUSI PROGRAMOK
Zsámbékiak vendéglátása
Augusztus 13-án a Zsámbéki Nyugdíjas Klubot látjuk vendégül.
Az ebéd 12 órakor lesz a Csata vendéglőben; aki a vendégeinkkel
együtt szeretne ebédelni, annak az ebéd ára 1 400,- Ft, ami a keddi
klubnapokon fizethető be Paulovicsné Klárinál augusztus 9-ig.
A rendezvényünk 1/2 2 órakor kezdődik a Művelődési
Otthonban. Élőzene – műsor – tombola! Mindenkit szeretettel várunk!

Hetvenkedő hatvanasok
Augusztus 15-18-ig kirándulunk Szegedre (onnan Ópusztaszer,
Arad, Temesvár kirándulásokkal). Utazás Szegedre és vissza vonattal.
Részvételi díj 25 000,- Ft/fő (4 nap/3éjszaka) + 1 000,- Ft a helyjegy
ára. Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárinál. A vonatindulást előtte
pontosítjuk.

Egri fürdőzés
Igény szerint augusztus végére Eger gyógyfürdős kirándulást
szervezünk vonattal. Érdeklődjetek a klubban Paulovicsné Klárinál.

