Decemberi előzetes
December 3-án a már hagyományos Mikulás kereső túra a
Természetbarát klubbal közösen az unokákkal. A mikulás csomag
költsége 400,- Ft. Jelentkezés a hónap második felétől a klubban
Paulovicsné Klárinál. Ekkor már az indulás időpontja is ismert lesz.
A részletes útvonal és a megteendő táv a későbbiekben a klubban
elérhető lesz.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.

november

December 17-én szombaton 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk a

Karácsonyi ünnepségünket
a Művelődési Otthonban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk.

Csokonai Vitéz Mihály: November
(részlet)

Január első napjaiban tartjuk a hagyományos Pót-szilveszterünket a
klubhelységünkben. Pontos időpont a decemberi híradóban lesz.

Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése.

Kérjük, kedves tagjainkat, hogy a 2017. évi programunk
összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat keddi klubnapokon.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik novemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

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

Név:

SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL

Októberi névnapok és születésnapok

Ebben az évben szeptember 30-án rendezték meg az ESE-ben –
ebben az évben immár tizenkettedszer – a főzőversenyt. Két
„pályaművel” is kényeztettük a zsűri tagjait: slambuccal és chilis
babbal. Mindkettő nagyon finomra sikerült. A zsűrinek is nagyon
ízlett, mivel 1-1 első és második díjat kaptunk értük, sőt a különdíjat is
klubunk kapta. Egyik bográcsban sem maradt egy falat sem!

Október 18-i klubnapon köszöntöttük az aktuális névnaposokat
(Brigitta, Teréz és Gyöngyi nevű tagjainkat), és kerek évfordulós
születésnaposunkat. Finom húsos palacsintával és süteményekkel
kényeztettek bennünket. Megint csak jól éreztük magunkat!

NOVEMBERI PROGRAMOK

OKTÓBERI PROGRAMOKRÓL
Idősek Világnapja
Isaszeg város „szépkorú” lakosai közül sokan tettek eleget október
7-én a város vezetőinek meghívásának, és hallgatták meg a köszöntőt,
amiből megtudhattuk, hogy a legidősebb társaink 100 évesek már.
A köszöntőt követő műsorban klubunk a „Takarítás” című tánccal
képviseltette magát, amiben szintén színvonalas produkcióval vett
részt a Nyugdíjasok Önsegélyező Köre is, majd cigánydalokat és
operett slágereket hallgathattunk.
A hivatalos rész befejezéseként hidegtállal, gesztenyepürével és
sokféle süteménnyel láttak vendégül, majd Misi zenéjére mulathattunk
zárásig. Arról, hogy ezen a délutánon mennyire jól éreztük magunkat
sok-sok kép és film készült, amelyek (és más eseményekről is)
megtekinthetők honlapunkon. (http://www.cuma.hu/nybk Archívum
rovatban).

Kirándulás Esztergomba és Párkányba
Október 8-án nagy busszal indultunk a meghirdetett kirándulásra.
Először az Esztergomi Bazilikát tekintettük meg, amely klasszicista
stílusban épült 1822-1869-ig. Magyarország legnagyobb egyházi
épülete. Idegenvezetőnk ismertette a Bazilika történetét, majd a
kincstárat néztük meg. Nagyon sok értékes információval lettünk
gazdagabbak. Felmentünk még a kupolában lévő kilátó részbe,
gyönyörködhettünk a szép kilátásban. Ezután a Mária Valéria hídon
átsétáltunk Szlovákiába (Párkányba) a hagyományos Júda-vásárba. A
Fő utcán végig rengeteg kézműves és egyéb árus kínálta portékáit.
Négy órára visszatértünk a híd mellett lévő parkolóba, ahonnan is
élményekkel gazdagodva tértünk haza otthonunkba.

Az Isaszegi Természetbarát Klubtól meghívást kaptunk a
„Bakancsos bál”-ra, melyet november 19-én (szombaton) tartanak a
Zöld Sasok vendéglőben. 2 000,- forintért négyféle vacsora közül
választhatunk. Jelentkezni november 8-ig a klubban a keddi
klubnapokon lehet a választott étel megadásával.
November 22-én (kedden) 10 órakor köszöntjük az aktuális
névnaposainkat, valamint a kerek születésnaposokat. Szeretettel
várjuk tagjainkat!
Nyugdíjas Expo, 2016 – Az idén november 25-26-án (péntekszombat, 10-18 óra között) rendezik meg a Syma Csarnokban a
Nyugdíjas Expo-t. A belépő ára 1 000,- forint, utazás egyénileg.
A következő napon – november 27-én (vasárnap 10-18 óra között)
– szintén a Syma Csarnokban rendezik meg a "Diabetikus Világnap"ot. Ez egy ingyenes rendezvény, amelyen a szórakoztató műsorokon
kívül, ingyenes szűréseken, szakmai előadásokon, diabétesz sétán és
tanácsadásokon is részt lehet venni. Utazás egyénileg.

Halottak Napja megemlékezés
November 2-a Halottak Napja. Ezekben a napokban kimegyünk a
temetőbe virággal. A meggyújtott mécsesekkel emlékezünk elhunyt
szeretteinkre, barátainkra.
Sajnos az idén is több klubtársunktól kellett búcsút venni. Az
emlékezés lángja égjen Értük is.

