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OKTÓBERI ELŐZETES

Zirc-Bakonybél kirándulás autóbusszal
Október 3-4.

Akik jelentkeztek, a busz indulásának időpontjáról szeptember 

vége felé érdeklődjenek Paulovicsné Klárikánál.

Kirándulás Domoszlóra
Október 20.

Az Isaszegi Természetbarát Klub által szervezett kirándulásra 

lehet még jelentkezni. 

Részvételi díj: 4 000,- Ft/fő (buszköltség + ebéd).

A részletes program a szeptemberi híradóban már megjelent.

Jelentkezni Paulovicsné Klárikánál lehet a klubban.

Elnémult a rigó. Az esteli csöndben

az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már.

A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár!

Így változik búsra az én hegedűm is:

fejemre az ősz dere, az ősz dere száll.

Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is,

de pri-pri: odavan a nyár, - nyár...

Gárdonyi Géza: Szeptember

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.                                                         szeptember

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik szeptemberben 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik szeptemberben 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL

Nyárbúcsúztató a Liget téren

Augusztus 25.-én délután képviseltettük magunkat a Mozdulj Velünk 
Egyesület által rendezett "Limonádé party"-n. Az idén nem szerepeltünk, 
de akik elmentünk, jól szórakoztunk a fellépők műsorán.

SZEPTEMBERI PROGRAMOK

Szeptember 7-10-ig kirándulás Nagyvisnyóra

Vonat indulás 7 óra 05 perckor induló vonattal. Kérjük, hogy a 
zöld egyenpólókat hozzátok magatokkal! És ne felejtkezzetek el a 
fürdőruháról sem!

        Szüreti Bál      

Szeptember 22.-én (szombaton) 14 órai kezdettel

SZÜRETI BÁL-t
tartunk a Művelődési Otthonban.

Műsor – tánc – tombola!
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!
Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható!

Idősek Világnapja

Szeptember 28.-án, pénteken 14 (javítva: 11) órakor rendezik 
az Idősek Világnapját városi szervezésben a Sportcsarnokban.

Gratulálunk!
Isaszeg Várossá válásának 10. évfordulója alkalmából az 

Augusztus 20-i városi ünnepségen három klubtagunk kapott a 
városért végzett munkája elismeréseként Emlékplakettet és 
Emléklapot:

Balázsy Katalin - klubunk elnök asszonya
Révász Tiborné Gizike - a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért 

Alapítvány elnöke
Notter Béla - az Isaszegi Természetbarát Klub elnöke

Szívből gratulálunk mindhármuknak és további jó munkát, 
erőt, egészséget kívánunk!

Sziporkák
  Egy olcsó szállodában panaszkodik a vendég:
- A szobámban két egér kergetőzik!
- Mit akar ennyi pénzért? Bikaviadalt?

- Tényleg otthagyott a férjed?
- Tényleg, anyukám.
- Biztos egy nő miatt...
- Igen.
- És ki az a nő?
- Te vagy, anyukám.

- Fiatalember, - mondja a jósnő a gömbbe nézve - azt látom, hogy ön 
hamarosan megnősül. De látok a közelében egy nőt is, aki ezt 
mindenáron meg akarja akadályozni.
- Igen, - bólogat a vendég - az nyilván a jelenlegi feleségem.

- Nagyobb összeget szeretnék felvenni készpénzben.
- Láthatnám az igazolványát?
- Nem elég ez a revolver?


