AUGUSZTUSI PROGRAMOK
Augusztus 7-én pénteken Jászberénybe megyünk kirándulni
autóbusszal. Akik jelentkeztek és befizettek az indulás 7 óra 15
perckor lesz. Felszállás a szokott helyeken. Aki bővebbet akar tudni,
érdeklődjön Paulovicsné Klárikánál.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

Változás! A Hontravel értesített bennünket, hogy a járvány miatt a
szeptember 3-6-ra hirdetett kirándulásunkat három részre osztják, hogy kevesebb létszám legyen egyszerre az Ifjúsági táborban és a szobák is 1-2-3
ágyasak lesznek. Így klubunk az alábbi időpontban vesz részt:
Augusztus 31-szeptember 3-ig 4 napos kiránduláson veszünk részt
a Hontravel szervezésében Békéscsaba melletti Doboz-Szanazugi Ifjúsági
Üdülőközpontban. A részletes programról már többen kaptatok
információt. További információ Paulovicsné Klárikánál. Békéscsabára
vonattal megyünk, a vonatindulás időpontját augusztus második felében
pontosítjuk, szintén a klubban érdeklődjetek. A részvételi díj teljes
befizetését kérjük augusztus 25-ig.

SZEPTEMBERI ELŐZETES
Szeptember 26-án tartjuk a szüreti bálunkat, melyre meghívjuk a
Zsámbéki Nyugdíjas klub tagjait. A helyszín és további információk a
szeptemberi híradóban lesznek pontosítva.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik augusztusban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

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

2020.

augusztus

Radnóti Miklós: Augusztus
A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.

Közgyűlés
Június 23.
A járvány miatt elmaradt közgyűlésünket június 23-án tartottuk
a klub udvarán megfelelő távolságot betartva. Mivel az elmúlt időben
(márciustól június elejéig) minden programunk elmaradt, a
közgyűlésen tagjaink nagy létszámmal jelentek meg. Elnökasszonyunk, valamint az bizottsági elnökök beszámoltak az elmúlt év
eseményeiről, ami tartalmas volt, tele programokkal, minden
rendezvényünk és kirándulásunk jól sikerült, sikeres évet zártunk.
Nem így az idei év, amikor is a programjainkat és kirándulásainkat
le kellett mondani a járvány miatt. Reméljük, a jövő évben bepótolhatjuk az elmaradt kirándulásokat. Az idei év hátralévő részében
lesz egy kirándulás Jászberénybe augusztus 7.-én, pénteken, majd
szeptember elején (3-6-ig) (a rendezők kérésére augusztus 31-től
szeptember 3-ig, hétfőtől csütörtökig lesz) a Doboz-Békéscsaba 4
napos kirándulásunk a Hontravel szervezésében, majd szeptember
26.-ára tervezzük a szüreti bálunkat, amikor is a Zsámbéki Nyugdíjas
Klub tagjait látjuk vendégül. Természetesen a járvány keresztülhúzhatja ezeket, de reméljük, nem jön közbe semmi.

A közgyűlés után köszöntöttük az aktuális és elmaradt
névnaposainkat, kerek évfordulós születésnaposainkat, akik

megvendégeltek bennünket. Mivel régen találkoztunk már
mindenkinek jól esett elbeszélgetni egymással.

Kirándulás Lakitelekre
Július 30.-án az Emberi erőforrások Minisztériuma (EMMI)
szervezésében autóbusszal indultunk Lakitelekre. Valami
szervezési hiba következtében csak 46-an tudtunk elutazni a
megérkezett két kisbusszal.
Délelőtt Karádi Katalin életéről láthattunk egy zenés
monológot. Ezt követően megebédeltünk, majd a buszok átvittek
a Nemzeti Művelődési Intézethez. Fiatal idegenvezetőnk be- és
megmutatta az épületet kívülről-belülről. Láthattuk a lélekharangot (amelyet minden nap pontosan 15 óra 13 perckor megkondítanak egy civil szervezetért), a Bartók- és a Kodály termet.
Ezután átsétáltunk a Népfőiskola parkjába, ahol megismerkedhettünk a korábbi és a legújabb létesítményekkel is. Szép
kilátás nyílt a lovarda teraszáról, bekukkanthattunk a jurták
belsejébe, és megcsodálhattuk az összegyűjtött fafaragásokat. A
nagy meleg ellenére sok élménnyel gazdagodva indultunk haza.

