OKTÓBERI PROGRAMOK
Október 4.-én Főzőverseny lesz az ESE-ben melyre klubunk is
benevezett. A főzés kezdete 15 óra Szakácsunk: Szigeti Sándor lesz
Október 5.-én, 18 órakor a Művelődési Házban a Turai
komédiások színielőadása lesz „Kölcsönlakás” címmel. Jegyek
elővételben 1 400,- Ft helyszínen 1 700,- Ft vásárolhatók.
Október 10.-én, csütörtökön 17 órakor Szenior Akadémia
keretén belül előadás lesz a Múzeumban. A következő téma: Gyászés veszteségfeldolgozás időskorban. Előadó: Zelenák András.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2019.

Reményik Sándor: Őszi erdőn hamvadó parázs
Te szép, te szomorú, te tiszta láng!
Most már: avarba hamvadó parázs,
Én nem gyújtottalak,
Én nem oltottalak,
Az őszi erdőn úgy gyúltál,
magadtól.
Arra jártamban
Megcsapott messziről a meleged,
Tovább mentem,

Október 18.-19.-én autóbuszos kirándulás Szombathely –
Kőszeg úticéllal. A programról már írtunk korábban.
Indulás: 18.-án reggel ½ 6-kor, felszállás a szokott helyeken.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik októberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Nem éleszthettelek.
Most hát elalszol.
Aludj.
Békesség neked.
Takarjon be a diadalmas Ősz,
A csend
S a nesztelenül hulló levelek.

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

október

Név:

SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL
Szüreti bál
Szeptember 21.-én 12 órára megtelt a Művelődési Ház
nagyterme. Szépen megterített asztalok várták tagtársainkat. Az idén
nem volt műsorunk, mivel korábban sűrű volt a programunk. Fél
egyre megérkezett a Csata vendéglőből a megrendelt étel, melyet
ügyes lányaink gyorsan felszolgáltak. A jó ebéd után köszöntöttük
az aktuális kerek évfordulós születésnaposainkat, Juhászné Katikát,
Sziki Irmát, Nagy Istvánt, Tihanyi Istvánt, majd köszöntöttük a
Máriákat és Rozáliát. Köszönjük az ünnepeltek süteményeit és az
italhoz történő hozzájárulásukat. Utána következett a tánc, és aki
nem táncolt jókat beszélgethetett asztaltársaival. Tombola is volt
közben. Köszönet a terem berendezőinek, felszolgálóknak,
mosogatóknak és nem utolsó sorban azoknak, akik mindig autóikkal
segítenek az eszközök szállításában valamint köszönet a büfés
lányoknak és a zeneszolgáltatóknak. Reméljük mindenki jól érezte
magát.

Idősek világnapja
Szeptember 27.-én 1 órára gyülekeztünk a Sportcsarnokban
a város által rendezett Idősek Világnapja rendezvényre.
Klubunkból szép számmal jelentünk meg. Az üdvözlő beszédek
után polgármesterünk a 90 év feletti nyugdíjasokról köszöntötte,
akik szép számmal élnek városunkban, részükre üdvözlőlapot
küldenek. Köszöntötte a nyugdíjas klub vezetőit majd az ebéd
következett. Az ebéd után következett a műsor, mely során a
Csata Táncegyüttes különféle csoportjai, a TÁ-ME-TO együttes
és az óvodások adtak elő.
A műsor után kezdődött a mulatozás. Reméljük mindenki
jól érezte magát.

Előadás a Szenior akadémián
Szeptember 12.-én a Falumúzeumban a Szenior Akadémia
előadásán vettünk részt, Dr. Jászberényi József tartott előadást
Időskori pszichológiai és pszichiátriai problémákról. Sok új
ismerettel lettünk gazdagabbak a témával kapcsolatban.

NOVEMBERI ELŐZETES
November 7.-én csütörtökön 17 órakor lesz a Szenior
Akadémia következő előadása a Múzeumban.
A címe: Mr.Google, Mr. Facebook: Meg is gyógyítanak?
Pataky Enikő előadása.

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

Köszönjük azon tagjainknak, illetve hozzátartozóiknak,
akik az adójuk 1 %-át felajánlották klubunk részére. A befolyt
összeg 60 779,- Ft.

