AUGUSZTUSI PROGRAMOK
Ingyenes színházlátogatási lehetőség!
Augusztus 16.-án a Gödöllői Egyetemi Szinpadon: „Indul a
bakterház” című ingyenes előadásra Klárinál lehet jelentkezni a
klubban. A résztvevők létszáma 50 fő lehet.
Közlekedés: egyénileg.

Augusztus 21.-én vendégül látjuk a zsámbéki nyugdíjas
klubbeli barátainkat, a Sportcsarnok mögötti Pallovics Kúria fedett
teraszán. A program: ebéd, zene, tánc, uzsonna.
Jelentkezni lehet még augusztus 10.-éig Klárinál. Részvételi
díj: 2500,- ft/fő. Süteményeket a szokásos módon hozzatok!
Kezdés: 11 óra.

Várható még: Nyárbúcsúztató rendezvény a Liget-téren
augusztus 27.-én, melyen a klubunk részt vesz. Konkrétumokat a
klubban megbeszéljük!

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

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2021.

augusztus

Szabó Lőrinc: Tóparton
Rigós erdőben bujdosó nap,
itt a tó, fekszem csöndesen,
a part ring, mintha vinne csónak,
a kék vizet nézegetem,
és most közelről még a fű is,
bármily kicsi és egyszerű is,
éppoly gyönyörű, mint a tónak
vizéből visszakacagó nap.

Figyelem! Kedves Klubtagok!
Szeretnénk a jövőben – a lehetőségekhez igazítva – a
„Híradó”-t elektronikusan küldeni.
Kérünk mindenkit – akinek van – adja meg e-mail címét és a
telefonszámát.
Aki Facebookozik, és van Messengere, jelölje ismerősnek
Szigeti Sanyit, visszaigazolva már ezen küldjük a „Híradó”-t, és
minden értesítést.
Szigeti S. e-mail címe: dasfa32a@t-online.hu (Elérhetőségeiteket ide küldhetitek). Előre is köszönjük.
Üdvözlettel: Palicska Katalin

JÚLIUSBAN TÖRTÉNT
Kirándulás Felcsútra és Lovasberénybe
Július 14.-én buszos kirándulásként pótoltuk a pandémia miatt
elmaradt téli kiruccanásunkat Lovasberénybe, a Szilas-pincészetbe.
Délelőtt megtekintettük kívülről a Puskás Arénát Felcsúton. Sajnos
nem tudtunk bemenni, mert egyéb okok miatt visszamondták a
látogatási lehetőséget. Ezért aztán a felcsúti kisvasúttal 1,5 kört
vonatoztunk (kb. 3 km). Ezt is kipróbáltuk.
Délben már a Szilas pincében a szokásos vendégfogadó
pálinkázás után elfogyasztottuk a finom disznótoros ebédet, majd
4-5 féle bort kostoltunk. Amelyik a legfinomabb volt, abból sokat
kóstoltunk, így aztán nagyon jó kedvünk lett, a nótaszótól az egész
szőlőhegy hangos volt.
Hazafelé a Nullás híd dugója miatt egy kicsit hosszú és
kacifántos volt az út, de túléltük. Este 7-kor már otthon voltunk.
A kiránduláson készült képek a honlapunkon megnézhetők. (A
böngésző címsorába pötyögd be a www.cuma.hu/nybk címet, majd
kattints az Archívum szóra!)

Unokázós szalonnasütés
Július 21.-én megtartottuk a szokásos „unokázós”
szalonnasütést az erdei pihenőben. A 30 fős társaság az
unokákkal jól szórakozott. Volt többféle nyereményjáték a
gyerekeknek, szalonnasütés, játékok, és a nehéz sültszalonnát is
le kellett öblíteni némi folyadékkal. Jól sikerült, jól éreztük
magunkat. Még a felnőttek is játszottak, és díjakat is nyertek
(nyalókát)! A képek megtekinthetők a honlapon!

SZEPTEMBERI ELŐZETES
Az idei szüreti bálunkat a Dózsa György Művelődési
Otthonba tervezzük megtartani, ha a járványhelyzet nem
akadályozza meg. További információk a szeptemberi híradóban
lesznek olvashatók.

