Szeptemberi előzetes
Kirándulás Tokajba
Szeptember 14-15. között autóbuszos kirándulást szervezünk
Sárospatakra és Tokajba. Részvételi díj 18 000,- Ft, mely magában
foglalja a szállást, a vacsorát, a reggelit, a hajókirándulást és a
pincelátogatást. Jelentkezni Paulovicsné Klárikánál – a 28/782-907
vagy 70/617-1970 telefonszámon, illetve keddenként a klubban lehet.

Sziporkák
A biológiai labor vezetője mondja a vendégének:
- Mostanában a kísérleti patkányokról áttértünk az ügyvédekre.
- Miért? - csodálkozik a vendég.
- Először is: sokkal több van belőlük. Másodszor: a laboránsok nem
kötődnek hozzájuk érzelmileg.
- Harmadszor: van egy csomó dolog, amit a patkányok nem
hajlandóak megtenni.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.

augusztus

Augusztus 20-a
államalapító Szent István királyunk ünnepe

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik augusztusban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Szent István célja a nemzetségekre tagolódó ma–
gyarságból és egyéb lakóiból nyugati műveltségű,
független keresztény államot alapítani. Törvényei
a magántulajdont, a köznyugalmat, az erkölcsöt, az
egyházat és a kereszténységet védelmezték. Kül–
olitikájában apja békepolitikáját folytatta, arra
törekedett, hogy békében éljen szomszédainkkal.
Augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe. A
kenyér a magyar ember számára az életet jelenti.
Nemzetiszínű szalaggal átkötött új kenyérrel ünne–
eljük; a haza és az élet összekapcsolódik.

Köszöntő

Kérjük a Baráti Kör tagjait, vegyenek részt a
plakátokon jelzett városi ünnepségeken.

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

Név:

JÚLIUSI PROGRAMOKRÓL

AUGUSZTUSI PROGRAMOK

Egri fürdőzés

Hetvenkedő hatvanasok

Július 13-án vonattal indult egy kis csapat Egerbe, a
gyógyfürdőbe. Kellemes időben jól érezték magukat.

A tavaly Szegeden megrendezett találkozóhoz hasonlóan az
idén augusztus 3-6 között veszünk részt ezen a rendezvényen.
A találkozó helyszíne Sopronban lesz, ahová vonattal utazunk.
Indulás: 3-án reggel a 7 óra 49 perckor (Isaszegről a Keletibe)
induló vonattal.
A négy nap részletes programja kiosztásra került, aki nem
kapott, annak a vonaton pótoljuk.
Esetleges kérdésekkel Paulovicsné Klárikát keressétek. Mivel
Ifjúsági Szállóban leszünk elhelyezve, – a biztonság kedvéért –
törölközőt hozzatok. Ugyancsak hozzatok fürdőruhát is, mivel
gyógyfürdős program is lesz.

Zsámbéki kirándulás
Július 22-én, szombaton kellemes időben 54 fővel indultunk
Zsámbékra a Nyugdíjas klub meghívására. Mire megérkezett a
buszunk, a nyugdíjas barátaink – Klárikával az élen – a Művelődési
otthonban fogadtak bennünket pálinkával, pogácsával. Majd
következett a tízórai. Ezután meglátogattuk a gazdag múzeumi
anyaggal bővelkedő Lámpamúzeumot.
Visszatérve jöttek az üdvözlések, ebéd, majd mindkét klub
részéről a műsor. Mi a „Hatvanéves hajadon”, a férfi kocsmai
kórussal és a kólóval, léptünk fel. A Zsámbéki Nyugdíjas klub egy
doboz sörrel és söröspohárral ajándékozta meg férfitagjainkat.
Köszöntöttük a 80 éves kerek évfordulós Demény Erzsikénket és a
névnapos Magdikánkat. Jött a mulatozás, tombola, uzsonna. A
Zsámbékiak igazán kitettek magukért. Köszönet a vendégfogadásért! Reméljük mindenki jól érezte magát.

Opera – Operett gála
A Művelődési Otthonban Berle Sanford Rosenberg
operaénekes szervezésében koncert lesz a tavalyi évhez hasonlóan.
Azok, akik részt vettünk azon, nagy élményben volt részünk. A
gála kezdési időpontja: augusztus 12-e, szombat, 19 óra.
Belépőjegy gyanánt önkéntes adománnyal járulhatunk hozzá a
rendezvény költségeihez.

Nyári névnaposok és születésnaposok köszöntése
Július 25-én az aktuális névnaposok (július, augusztus hónapi)
és júliusi kerek évfordulós születésnaposok köszöntésére gyűltünk
össze a klubhelyiségben.
Ismételten megtelt a terem. Az ünnepeltek szépen
megterítettek és magyaros étellel kínáltak bennünket (töpörtyű,
abárolt szalonna, kolbász, hagyma, paprika, paradicsom.) Elnök
asszonyunk köszöntötte a kerek évfordulós születésnaposainkat,
valamint Magdolna, Anna, Ilona, Klára, Márta, Dániel és Lajos
névnaposainkat. Finom sütemények és itókák fogyasztása alatt
elbeszélgettünk. Béla az elmúlt hónapok eseményeiről vetített
filmeket. Vidám hangulatban telt el az ünneplés.

Közlemény
Kérjük kedves tagjainkat, hogy akinek esetleg megváltozott a
telefonszáma, kérjük, jelezze Paulovicsné Klárikánál, illetve a
klubban, hogy a kirándulásokkal és egyéb eseményekkel
kapcsolatban tudjuk őket hívni.

