
DECEMBERI ELŐZETES 

December 11.-én, 13 órakor a Művelődési Házban tartjuk az 

idei Karácsonyi Ünnepélyünket. Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

Kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát  jelezze Klárinál, hogy 

tudjunk a létszámmal kalkulálni. Köszönjük. 

 

Kérjük kedves tagjainkat, hogy a 2022. évi programunk 

összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat a keddi 

klubnapokon. 

 

Halottak Napja megemlékezés 

November 2.-a Halottak napja. Ezekben a napokban 

kimegyünk a temetőbe; virággal, mécsesekkel gondolunk elhunyt 

szeretteinkre, barátainkra, klubtársainkra. A kegyelet mécsesei 

égjenek Értük. 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik novemberben 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik novemberben 
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

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

a Baráti Kör vezetősége 

 

                                                                                       

                

 

    

 

                                                                                                    

   Név:                                                                                        

 

 

Fehér vagy, mint a habcsomó, 

nehéz vagy, mint a bánat, 

sokasodnak a csattogó, 

vicsorgó őszi árnyak.  

Krizantém, havas zivatar 

készül, s a föld lesz ágyad, 

isten haragja betakar, 

és vége a világnak.  

 

HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2021.                                                november 

Nagy László: Krizantém 



OKTÓBERBEN TÖRTÉNT 

Szüret Lovasberényben 

Október 14.-én beváltottuk a lovasberényi Szilasi Péternek tett 

ígéretünket, miszerint besegítünk neki az idei szüret munkáiba. Két 

kocsival, 10 fő érkezett a szőlőhegyre, ahol Péter nagy örömére 

körülbelül 20-21 mázsa szőlőt szüreteltünk le. Nagyon meg volt 

elégedve, bevallása szerint nem is számított rá, hogy beváltjuk 

ígéretünket. Természetesen a szüret után – a Tőle megszokott módon 

– megvendégelte kis csapatunkat. Étel, ital bőven volt! Nagyon hálás 

volt a segítségért. Jóleső érzés volt mindenkinek, hogy segíthettünk. 

Szenior akadémia 

Október 18.-án a Művelődési Otthonban a meghirdetett 

SENIOR AKADÉMIA előadásán vettünk részt egy kis csapattal. 

Ismét egy tartalmas, és érdekes előadást hallgathattunk meg, sajnos 

csak kevesen jöttek el. Sajnálhatjátok! Reméljük a következő 

előadásra már többen eljönnek. 

A következő előadás november 18.-án 17 órakor lesz a 

Művelődési Otthonban megtartva „Időskori lelki, fiziológiai 

mentálhigiéniai orvoslás” címmel. Jó volna, ha minél többen 

eljönnétek az előadásra! 

Kirándulás Majkra és Oroszlányba 

Október 20.-án buszos kirándulást szerveztünk Oroszlányba. 

Idegenvezetővel megtekintettük a KAMALDULI REND kolostorá-

nak (Majk) épületeit, a gyülekezeti teremben meghallgattuk a 

történetét. Bepillantottunk a némasági fogadalmat tett remeték 

szobáiba, kápolnájukba és megcsodáltuk az egyszerű, de mégis 

praktikus használati tárgyaikat, eszközeiket. Jó kis program volt. Egy 

kiadós ebéd elfogyasztása után szerettük volna megnézni a cölöpökre 

épült úszó falut a hőerőmű taván. Hosszas keresgélés után a tópartra 

érve egy félmeztelen férfi karikásostorral a kezében – amit bizony 

kitartóan csattogtatott – elzavart bennünket, mondván, hogy ez 

magánterület, semmi keresnivalónk itt. Hát vannak még 

ilyen  vendégszerető emberek. Így aztán felültünk a buszra, és 

hazajöttünk. De azért jót nevettünk az egészen, jól szórakoztunk!

 
A további képek megtekinthetők a http://www.cuma.hu/nybk/ 

című honlapunk Friss hírek vagy Archívum rovatában. 

 

November hónapra nem tervezünk előre semmi programot, 

de ha lesz valami, akkor azt a klubnapokon tudatjuk mindenkivel. 

 

Figyelem! Gödöllői programajánló: 

   November 7.-én 19 órakor, a Művészetek Házában Csepregi 

Éva és Hegyi Barbara főszereplésével a „Különterem, avagy a 

vágytól az asztalig” című darabra lehet jegyet venni a 

jegyirodában, szerdán 17 és 20 óra között, vagy online: 

https://muza.hu/jegyvasarlas-neil-simon-kulonterem-avagy-

vagytol-asztalig-2021-11-07-19-00-ora . 

http://www.cuma.hu/nybk/

