SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember 7-én autóbuszos kirándulás Visegrádra
Program: a Királyi palota megtekintése idegenvezetővel. Másfél órás
sétahajózás a Dunakanyarba. Ebédelési lehetőség biztosítva lesz.
Részvételi díj 3 000,- Ft + az ebéd költség kb. 1 000,- Ft.

HÍRADÓ

Indulás: 8 órakor, felszállás a szokott helyeken.
Jelentkezni lehet keddi klubnapokon Paulovicsné Klárinál, illetőleg a
28/782-907, vagy a 70/617-1970 telefonszámon.

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.

szeptember

Szüreti Bál
Szeptember 24-én (szombaton) 12 órai kezdettel

Augusztus 20-a

SZÜRETI BÁL-t
tartunk a Művelődési Otthonban, mely ½ 6 óráig tart.

Köszönjük

A bál ebédeléssel kezdődik! Sütemény a szokásoknak megfelelően
hozható! Műsor – tánc – tombola!
A vendéglátás miatt kérjük, hogy szeptember 20-ig jelentkezzetek!

tagjaink segítségét, akik
az

OKTÓBERI ELŐZETES

20-i

pogácsát sütötték, vala–
mint aki a sportpályán

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik szeptemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

az egészségügyi ügye–
letben részt-vett.

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége

Augusztus

ünnepség sorozathoz a

Esztergom-Párkányi Juda napi vásár – autóbusszal.
Idősek Világnapja ünnepség a Városi Sportcsarnokban.
Mindkét esemény időpontját a későbbiekben közöljük.

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

azon

Név:

AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL

Szegedi kirándulás

Szolnoki Strand Party

Augusztus 15-én 26 fővel indultunk a meghirdetett 4 napos
kirándulásra vonattal. A szegedi vasútállomáson már várt ránk a
kisbusz, ami elvitt bennünket a Halácsi Majorba, ahol a szállásunk
volt. Ebéd után szegedi városnézés következett, idegenvezetővel
megnézhettük a város főbb nevezetességeit, valamint a dómot. A
nap ismerkedési esttel zárult. 16-án Ópusztaszerre indultunk, ahol
az Árpád emlékművet, a Szer Monostort, majd a Rotunda
épületében a csodálatos Feszty körképet tekinthettük meg. Az
épületen belül kiállítások voltak. A Promenád látnivalói után
megtekinthettünk egy régi gátőrházat, illetve a nagy szegedi árvizet
bemutató táblán láthattuk, hogy mire képes a természet ereje. A
skanzen is sok látnivalót rejtett magában. Kellő gyaloglás és
ismeretszerzés után indultunk a Borbála fürdőbe, ahol a kellemes
gyógyvízben pihenhettünk. Este a klubok bemutatták műsoraikat.
Klubunk három műsorral is fellépett: Juliska-Mariska, Hastánc és a
Nagytakarítás táncokkal. Nagy sikerünk volt. A Hon-Travel-től a
fellépők létszámának megfelelően a következő rendezvényekre 10
% kedvezményt kapott a klub. 17-én Arad és Temesvár
meglátogatása következett, ahol szintén a városok nevezetességeit
láthattuk. Ez a nap hosszú volt, 10 órára értünk vissza
szálláshelyünkre. 18-án élményekkel gazdagodva tértünk haza
vonattal. Reméljük, mindenki jól érezte Magát!

Június 30-án szép napsütéses nyári napon 2 busszal indultunk
Szolnokra a Strand Partyra. Szereplőink a Hastánccal és a Nagytakarítás
számmal készültek. Nagy sikerük volt és nagy tapsot kaptak mind a két
számra. Akinek kedve volt, fürödhetett a különféle medencékben, közben
a többi nyugdíjas klubok műsorát is megtekinthették. Kellemesen
töltöttük el ezt a napot.

A Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület vendégül látása
Augusztus 13-án délelőtt 10 óra után érkeztek meg zsámbéki
vendégeink a klubhelyiségünkbe. Pogácsával és kaláccsal, nem
utolsósorban pálinkával vártuk Őket. A klubelnökök tájékoztatták
egymást a klubok rendezvényeiről, és életéről. 12 órára átsétáltunk a
Csata vendéglőbe ebédre. Ebéd után a Művelődési Otthonban folytatódott
a napi program. Szokásos zenészünk jó hangulatot teremtett. Mindkét
klub bemutatta műsorát, mely nagy tetszést aratott. Tánc és
tombolasorsolás következett, majd az uzsonna. Köszönet a szervezőknek,
teremberendezőknek, fasírt és sütemény sütőknek és egyéb
felsorolhatatlan segítőknek, hogy vendégeink nagyon jól érezték
Magukat. A vendéglátásra pályázatot nyertünk az Önkormányzatnál,
csökkentve a klub költségeit. Jövőre Zsámbékon találkozunk!

Liget téri nyár-búcsúztató

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

Augusztus 27-én táncosaink az „Hastánc” produkcióval emelték
a rendezvény fényét. A nagy sikert aratott előadás után örömmel
fogyasztottuk az ajándékul kapott sütit és üdítőt, ami nagyon jól
esett a nagy hőségben.
Ezután köszöntöttük a Kis család legidősebb (éppen 100 éves)
tagját, akinek ezúton is minden jót, erőt, egészséget kívánunk!

