OKTÓBERI ELŐZETES
Szüreti Bál

HÍRADÓ

Október 7-én (szombaton) 12 órai kezdettel

SZÜRETI BÁL-t
tartunk a Művelődési Otthonban.
A bál ebéd főfogása: csülökpörkölt! Sütemény a szokásoknak
megfelelően hozható! Műsor – tánc – tombola!

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.

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

Kánydi Sándor: Jön az ősz

Idősek Világnapja

Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.

Október 13.-án, pénteken 14 órakor rendezik az Idősek
Világnapját városi szervezésben a Sportcsarnokban.

Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú
napokat.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik szeptemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

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

szeptember

Név:

AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL
Hetvenkedő hatvanasok Sopronban
Augusztus 3.-án utaztunk el Sopronba, ahol az utazási iroda autóbusza
várt ránk. Ebéd után Sopronba vittek bennünket városnézésre. A
belvárosi körséta után jutott még idő egy gyors fagylaltozásra is. Az esti
ismerkedési bulin tudtuk meg, hogy több mint 160-an voltunk az ország
minden részéből.

kiáztathattuk az előző napi hosszú túrán meggyötört testünket, majd
Fertődön a kastély szépséges termeit, kápolnáját és „kincstárát” csodáltuk
meg. Este nagyon jó hangulatú táncos mulatságon vettünk részt.
Vasárnap kényelmesen pakolhattunk össze, mert csak délután indult a
vonatunk hazafelé. A Keletibe érve nem csak a szép emlékeket, hanem az
esőt is meghoztuk, ami Isaszegre érve éppen utolért minket. Az
élményeinket azért nem tudta elmosni, bár a kerteknek jól jött az intenzív
locsolás.

Nyárbúcsúztató a Liget téren
Augusztus 26-án délután képviseltettük magunkat a Mozdulj Velünk
Egyesület által rendezett "Limonádé party"-n. Kovács Brigitta saját verse
nagy tetszést aratott, úgyszintén a dalos fiúk "Kocsma dala" is. Köszönet
a fellépőknek.

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember 14-15-én autóbuszos kirándulás
Sárospatakra és Tokajba
Program: Lesz városnézés, hajókirándulás, tokaji borkóstoló.
Ebédelési lehetőség biztosítva lesz.
Indulás: 6 órakor, felszállás a szokott helyeken.
A felszállási helyeket Paulovicsné Klárikával kérjük egyeztetni
keddenként a klubban, illetőleg a 28/782-907, vagy a 70/617-1970
telefonszámon.

Falumúzeumi program
A további képek megtekinthetők honlapunkon.
(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban)
Pénteken (a 2. napon) a reggeli torna és a reggeli után már 8 órakor
indult a buszunk Ausztriába. Először a határhoz közeli csokoládégyár
kínálatát néztük és kóstoltuk végig (ki meddig bírta), majd
továbbindultunk Bécsbe, ahol először a Schönburgot néztük meg (csak
kívülről). Ezután Bécs belvárosában – a Hősök teréről indulva a Stefan
dómig jutva – néztük meg a nevezetességeket. Este a résztvevők saját
műsoraikkal szórakoztatták egymást.
Szombaton először Hegykő gyógyfürdőjében múlattuk az időt. Jól

Szeptember 8-9.-én rendezik meg az Isaszegi magyar-lengyel
kapcsolatok 45. évfordulója alkalmából tartott ünnepséget.
A program az augusztusi Isaszegi Önkormányzati tájékoztatóban
megtalálható.

Városi program
Szeptember 16.-án szombaton lesz a Kulturális Örökség Napja,
melynek programja a Falumúzeumban kezdődik Bánszki Jutka
könyvének bemutatójával, majd vetített képes előadás következik. Ezután
„Barangolás” lesz a gyerekeknek. Délután 2 órakor kezdődik a szüreti
felvonulás. A részletes program a Művelődési Otthonban és más
helyeken (például a klubhelyiségünkben) is kitett plakátokon lesz
olvasható.

