OKTÓBERI PROGRAMOK
Október 7-én, pénteken 14 órakor (du. 2 óra)

HÍRADÓ

Idősek Világnapja
városi rendezvény lesz a Sportcsarnokban. Minden kedves
klubtagunkat szeretettel várjuk!

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.

Október 8-án autóbusszal Esztergomba és Párkányba
kirándulunk. 10 órakor megtekintjük az esztergomi Bazilikát
és a Kincstárat idegenvezetővel. Ez után átmegyünk
Párkányba, hogy megnézzük a hagyományos Juda-napi vásárt.
Részvételi díj: 2 000,- Ft/fő, mely a buszköltséget és a
Kincstár belépőjét foglalja magában. Ebédről mindenki
egyénileg gondoskodik, akár a vásár területén is.
Párkányban a fizetőeszköz EURÓ.
Jelentkezni Paulovicsné Klárinál a klubban, vagy a
28/782-907, 70/617-1970 telefonszámokon lehet.
Indulás reggel 7 órakor, felszállás a szokott helyeken.
Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik októberben ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Móra Ferenc: Kertem alján

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

október

Név:

Kertem alján
lombot oltva
vén akácfa vetkezik
ablakomba
búcsút mondva
nyújtogatja ágait.

Puszta ágad
bármi bágyadt,
bármi búsan bólogat,
vén akácom
e világon
nincsen nálad boldogabb!

Ha szökellő
őszi szellő
simogatja sudarát,
gallya rebben,
halk zörejben
sírja vissza szép nyarát.

Viharával
nyomorával,
átalussza a telet új virággal,
lombos ággal
kelteget a kikelet.

SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL
Visegrádi kirándulás
Szeptember 7-én szép napsütéses időben indultunk Visegrádra.
10 órára érkeztünk a Királyi Palotába, ahol idegenvezetővel
megtekintettük a Palotát. A Királyi Palota a 13-14. században épült,
a középkori uralkodók nyári rezidenciája, majd a székhelye volt.
A palota megtekintésekor idegenvezetőnk visszavitt minket a
múltba, megtudtuk, hogyan éltek az akkori uralkodók és nemesek.
Megcsodáltuk a Herkules kutat és a Márvány kutat. Hosszú lenne
felsorolni a látnivalókat. Ezután ebéd következett egy kisven–
déglőben, sörözés majd fagyizás. Lesétáltunk a hajóállomásra, majd
másfél órás kellemes sétahajózás következett. Reméljük mindenki
jól érezte Magát.

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

A szeptember 13-i klub délelőttünkön – kis eszegetés és
iszogatás közepette – köszöntöttük a Máriákat és néhány
aktuális kerek évfordulós tagtársunkat. Ezúton is kívánunk
nekik sok boldogságot, jó erőt és egészséget!

Szüreti bál
Szeptember 24-én fél 12-től gyülekeztünk a Művelődési
Otthonba a Szüreti bálunk megtartására. 12 órakor – mire
megtelt a terem – elkezdődött a program: lányaink
felszolgálták Kertész János szakácsunk által főzött finom
székelykáposztát. Ezután következett Berle Sanford Rosenberg
operaénekes és barátja John Ondreas műsora. Ismerős
dallamok csendültek fel, melyet élvezettel hallgattunk. Tánc
következett, majd a Csatangoló Táncegyüttes fergeteges
táncai. Közben Burján Laci meséje szórakoztatott az
„Alkoholisták országáról”, melyen jókat derültünk. Ezután
ismét tánc, mulatozás következett, melyet tombolahúzás
szakított meg. Jól éreztük magunkat. Köszönet a fellépőknek a
szerepésért. Köszönet továbbá a szakácsunknak és segítőinek,
a süteménysütőknek, a berendezőknek, fuvarozóknak, a
büféseknek és egyéb fel nem sorolható segítőinknek!

Köszönet azon tagjainknak, akik a Mozdulj Velünk
Egyesült által szervezett Isaszegi Barangolások rendezvényen
a szendvicskészítésben segítettek.

