OKTÓBERI ELŐZETES
Kirándulás: Szombathely – Kőszeg
Október 18-19-én autóbuszos kirándulás lesz Szombathely Kőszeg útvonallal.
Szállás: Szombathelyen a Garda Hotelben.
Részvételi díj: 15 000,- Ft/fő, mely a szállást, (1 ebédet, 1 vacsorát
és a 2. napi reggelit), a buszköltséget és a belépőket foglalja magában.
A második napon Júlia-napi gasztro-fesztivál lesz Kőszegen, így az
aznapi ebédet mindenki egyénileg meg tudja oldani.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
2019.

SZIPORKÁK

Tóth Árpád: Őszi kérdés (részlet)

– A róka és a holló meséje arról szól, hogy a húsevő róka és a rovarevő
holló veszekednek egy tejterméken, amit mind a ketten utálnak.
– Barátok jönnek, mennek ..., az ellenségek meg gyűlnek.
– Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor és a "remekül
nézel ki".

Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor a csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?
És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstösfehér,
S hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik szeptemberben
ünneplik a NÉVNAPJUKAT!

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

a Baráti Kör vezetősége

Szeptember

Név:

AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL
Szolnoki strand parti
Augusztus 10.-én strandidőben indultunk autóbusszal Szolnokra a
Tiszaligeti strandra., ahol nyugdíjas csapatok fellépéseit nézhettük
meg, illetve ki-ki igényének megfelelő medencét választva
mártózhatott a gyógyvízbe. Kellemesen éreztük magunkat.

Kassai kirándulás
Augusztus 15.-én 50 fővel indultunk Kassára autóbusszal. Kis
késéssel 10 óra után megérkeztünk a Fő térre, ahol kedves
idegenvezetőnk bemutatta a belváros nevezetességeit, régi épületeit,
majd megtekintettük a Szent Erzsébet dómot. A kriptában
megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját. Rövid időnk volt
megtekinteni a dóm belsejét, mivel szentmise kezdődött. Ezután még
a tér nevezetes épületeit néztük meg, majd elsétáltunk a Rodostói-ház
felépített másolatának épületéhez. Itt II. Rákóczi Ferenc életéről
kaptunk tájékoztatást, sok új ismerettel lettünk gazdagabbak, majd az
épületben megtekintettük a kiállítást. Ezután következett a finom ebéd,
majd hazaindultunk. Reméljük mindenki jól érezte magát és
élményekkel tért haza.

Kerek évfordulós születésnaposok,
és elmúlt időszak névnaposainak köszöntése
Augusztus 20.-án az ünnepeltek megszervezték, hogy a klub
udvarán vendégül lássanak bennünket. Köszöntöttük a kerek
évfordulós születésnaposainkat, és az elmúlt és közelgő
névnaposainkat (Gizella, Margit, Anna, Ilona, Rózsa, Klára, Márta
Magdolna, Pál, Lajos). Finom volt a paprikáskrumpli, és a
sütemények. Köszönet a szervezőknek, és aki hozzájárult a
rendezvény sikeréhez.

Limonádé parti
Augusztus 24.-én a Mozdulj Velünk egyesület Limonádé partiján
vettünk részt a Liget téren. Segítő klubtagjaink kivitték a sátrat, asztalt,
padokat. Klubunkból Brigi készített limonádét, valamint a Csata
vendéglő is biztosított limonádét, amit Brigi és Magdi szolgált fel az
egész rendezvény alatt. Az Isaszegi Önsegélyező Nyugdíjas klub az
általuk sütött palacsintát kínálta. A limonádé és a palacsinta árát a
Mozdulj Velünk Egyesület adományládájába lehetett bedobni. A
rendezvény elején a megjelent civil szervezetek fákat ültettek,
melyben klubunk is részt vett. Köszönet a segítőknek és a
kiszolgálóknak!

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember 12-én, csütörtökön, 17 órakor a Falumúzeumban
a Szenior Akadémia 4. előadása lesz az Időskori pszichológiai és
pszichiátriai gondokról. Előadó Dr. Jászberényi József. Megjegyezzük, hogy a korábbi más témájú előadásokon is nagyon sok
érdekes ismerettel lettünk gazdagabbak.
Szeptember 21.-én a Dózsa György Művelődési Otthonban tartjuk
Szüreti Bálunkat. Kezdés 12 órakor, mivel a Csata Vendéglőből
hozatjuk az ebédet. A menü: malacsült, hagymás burgonya,
pároltkáposzta. Az ebéd ára: 1 700,- Ft/fő (az ebéd árához a klub is
hozzájárul, mivel 2000,- Ft lenne).
Kérjük mielőbbi jelentkezéseteket, hogy az ebéd rendelését időben
leadhassuk.
Szeptember 27.-én az Idősek világnapja városi rendezvény lesz. A
kezdés időpontját és helyét későbbi időpontban a klubban tudhatjátok
meg, illetve a kihelyezett plakátokon találhatjátok meg.

