JÚLIUSI PROGRAMOK
Július 6-7-8-án Nyíregyházára kirándulunk. A résztvevők
számára a találkozás 6-án reggel, az isaszegi állomásról, az 5 óra 36
perckor induló vonatnál. Esetleges pontosításokat Paulovicsné
Klárinál lehet egyeztetni a klubban, vagy a 70/617-1970
telefonszámon.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.

Július 30-án Szolnokra utazunk autóbusszal, hogy részt
vegyünk a Strand partin,. Az autóbusz indulását későbbiekben
pontosítjuk, érdeklődjetek a klubban. Részvételi díj: 3 600,- Ft,
mely tartalmazza a buszköltséget, strandbelépőt és az ebédet. Aki
saját maga oldja meg az ebédjét, az kevesebbet fizet.

Heltai Jenő: Nyári éjszaka

Kérünk minden érdeklődőt, hogy a keddi klubnapokon, vagy
pedig Paulovicsné Klárinál (06-70/617-1970) jelentkezzen a
programokra!

Emlékszem egy édes, nyári éjszakára
Ezüstösen tűzött le a hold sugára.
A legszebb asszonnyal sétálgattam együtt,
Akácfa virágát együtt tépegettük.
Fülébe susogtam balgán udvarolva,
Pedig ölelhettem, csókolhattam volna!
Meg sem is öleltem, meg sem is csókoltam,
Istenem, istenem, de húszéves voltam!

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik júliusban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

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

július

Név:

JÚNIUSI PROGRAMOKRÓL

Szalonnasütés az erdőben

Kirándulás Budapestre

Június 22-én a meghirdetett szalonnasütésre indultunk a
Honvédsírok felé vezető út melletti erdőben lévő pihenőhelyre. A
férfiak lerakták a padokat, asztalokat, elkészítették a szalonna–
sütéshez a tüzet. E közben a kicsi unokák 5 fővel, nagyok 10 fővel
a különféle ügyességi és kvízjátékokban vettek részt. Három
nagyobb gyermek nagyon ügyesen vezette a játékokat, köszönjük a
segítségüket! Közben a nagymamák, nagypapák sütötték a
szalonnát, kolbászt. Természetesen süteménysütő asszonyaink
ismételten voltak, kínálták a társaságot, s csemegének finom
görögdinnyével is megkínáltak. Ezután az unokák versenyének
eredményhirdetése következett, ahol végül is mindenki nyert.
Köszönet a segítőknek, autósoknak, süteménysütőknek, és
mindenkinek, aki valamiben segített. Reméljük mindenki – kicsik
és nagyok – jól érezte magát.

Június 9-én kellemes napsütéses időben indultunk vonattal
Budapestre. Először a Szent István Bazilikába mentünk, ahol is az
idegenvezető részletesen elbeszélte a Bazilika történetét.
Megnéztük a „Szent Jobb”-ot, majd a kincstárat, azután felmentünk
a kupola körüli kilátóba, ahonnan szép kilátás nyílt fővárosunkra.
Ezután átsétáltunk a Néprajzi Múzeumba, ahol az időszakos
kiállításokat, majd az állandó kiállítást néztük meg. Visszamentünk
a múltba, hogy régen hogyan éltek őseink, milyen viseletekben
jártak. Tartalmas és szép napunk volt.

Látogatás az ESE-be
Június 17-én az ESE meghívására klubunk meglátogatta az
isaszegi és a péceli gondozó központot. Szereplő tagjaink régi és új
számokkal adtak műsort a bentlakók számára, mellyel nagy tetszést
aratott. Köszönet a fellépőknek, valamint azon tagjainknak, akik
finom süteményt hoztak a bentlakók részére!

Augusztusi előzetes
Augusztus 13-án szombaton vendégül látjuk a Zsámbéki
Nyugdíjas Klub tagjait. A pontos kezdést az augusztusi híradóban
közöljük, illetve érdeklődni lehet július második felétől a klubban.
Augusztus 15-16-17-18 kirándulás Szegedre és környékére
4 nap/3 éjszaka. Részvételi díj 24 950 Ft/fő, amely a Szegedre
menő vonat költségét nem foglalja magában. A részletes programot
a klubban lehet megtudni.
Augusztus 20-án a városi rendezvényeken vegyünk részt!

További képek és filmek megtekinthetők honlapunkon
(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban)

