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OKTÓBERI PROGRAMOK (folyt.)
Október 13-án, pénteken 14 órakor (du. 2 óra)

Idősek Világnapja
városi rendezvény lesz a Sportcsarnokban. Minden kedves 
klubtagunkat szeretettel hívunk és várunk!

Klubunk a Kóló tánccal jelentkezett a VII. Országos „Népek 
tánca – Népek zenéje” rendezvény elődöntőjére október 21.-re. 
Reméljük táncosaink jó eredményt érnek el.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az Önkormányzat Egészség-
tervéhez kérdőívet adott ki. A kérdőív papír alapon (Klubban 
kitölthető) illetve számítógépen is kitölthető. A számítógépes 
kitöltéshez Isaszeg Város Honlapjának Isaszeg Települési 
Egészségterv 2017. kérdőívét lehet kitölteni (kb. 5 perc).
Kérünk benneteket, kedves tagjaink, hogy az esetleges 
színházlátogatási igényeiteket jelezzétek a klubnapokon. 
Megfelelő létszám esetén színházi előadást is betervezünk.

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra (részlet)

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.                                                               október

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik októberben ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik októberben ünneplik 

SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget, 
hogy családjuk körében tudják eltölteni!

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL

Kirándulás Sárospatakra és Tokajba

Szeptember 14-én kissé hűvös, de kellemes időben 44 fővel 
indultunk Sárospatakra autóbusszal. Mivel a buszunk jó ütemben 
ment, a sofőrünk javaslatára Sárospatak előtt kis kitérőt tettünk 
Hercegkútra, ahol megtekintettük a világörökség részét képező 
„négy soros” pincesort. A pincesorokban 195 pince található. 
Végigmentünk a Goboshegyi Kálvárián fel a kilátóig, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílt a környékre.

Sárospatakra érve találkoztunk az idegenvezetőnkkel. Először a 
Református Kollégiumba mentünk, megtekintettük a Könyvtárat, 
majd a Berna-sori – a legrégibb épületben lévő – iskolatörténeti és 
egyháztörténeti kiállítást. Sétáltunk a kollégium parkjában, 
megnéztük a – Makovecz Imre által tervezett – Művelődési Házat, 
majd a Vártemplomot, mely a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére 
épült. Ezután következett a Rákóczi vár, benne a Vörös-torony, 
Rákóczi kiállítás, és az Ágyúöntő műhely.

E tartalmas programok után a Huszár Panzióba mentünk, a 
szállás mindenkinek a megelégedésére szolgált. Másnap reggel 
Tokajba indultunk. A városnézés, a Tokaj-múzeum meglátogatását 
követő ebéd után hajóra szállva Bodrog-keresztúrra mentünk a 
Dereszta-dűlőben lévő pincébe, ahol az  idegenvezető a 
borkészítéssel kapcsolatban minden kisebb-nagyobb fogásról 
aprólékosan tájékoztatott minket. Ezután következett a borkóstoló, 
így a pincéből kiérve, mindenkinek jó kedve lett, be is vásároltunk a 
finom nedűkből. Visszahajókáztunk Tokajba és buszra szállva tele 
élményekkel jöttünk haza.

Születés- és névnapi köszöntések

A szeptember 12.-ei klubnapon köszöntöttük a Máriákat, 
Rózsát, Ilonát, Annát és kerek évfordulós születésnapos 
Istvánunkat. A névnaposok és születésnaposok vendégül láttak 

bennünket finom lecsóval, süteményekkel és nem utolsósorban 
italokkal. Jól éreztük magunkat!

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

OKTÓBERI PROGRAMOK

        Szüreti Bál      

Október 7-én (szombaton) 12 órai kezdettel

SZÜRETI BÁL-t
tartunk a Művelődési Otthonban.

A báli ebéd főfogása: csülökpörkölt! Műsor – tánc – tombola! 
Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható! 

A vendéglátás miatt kérjük, hogy október 3.-ig jelentkezzetek, 
hogy tudjuk mennyit főzzünk! Ebéd hozzájárulás 500,- Ft/fő.

http://www.cuma.hu/nybk

