OKTÓBERI ELŐZETES
Október 2.-án (szombaton) tartjuk a

HÍRADÓ

SZÜRETI BÁLUNKAT
a Dózsa György Művelődési Otthonban. Reméljük a pandémiával

kapcsolatos szigorítások nem szól közbe!

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2021.

––––––

szeptember

––––––

SZIPORKA
Egy vevő belép az órásüzletbe, és az eladó rögtön oda lép hozzá,
és kínálni kezdi a portékáját:
- Üdvözlöm kedves uram! Miben segíthetek? Van itt egy falióra,
itt ez szép karóra, vagy tán egy homokóra, melyiket adhatom, mire
lenne szüksége?
Vevő: Nekem egy pásztorórára lenne szükségem, a pénztáros
hölggyel...
––––––

Juhász Gyula: Szeptember aranya
Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,
A hold bőség-szarujában
Szeptember aranya van.
Ez a nyár volt a legszebb,
Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.

––––––

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik szeptemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Mert ez az én sorom, üdvöm,
Tűnőben szép nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén
Szeptember aranya van.

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

Név:

AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL
Színházi előadás Gödöllőn
Augusztus 16.-án megnéztük a Gödöllői Egyetemi Szinpadon,
az „Indul a bakterház” című fergeteges darabot Mikó István
főszereplésével. A majdnem 50 fős csoportunk igazán jól
szórakozott a remek előadáson. Köszönet érte Mészáros Piroskának,
aki az előadás jegyeit ingyen biztosította tagjainknak.

Itt voltak a zsámbéki nyugdíjasok
Augusztus 21.-én vendégül láttuk a Zsámbéki Nyugdíjas Klubbéli barátainkat, akik 31 fővel képviselték klubjukat, Tormai Klári
Elnökasszony vezetésével. Nagyon jól sikerült nap volt, a Paulovics
-Kúria kerthelyiségében, amit klubunk kölcsönkapott a Gábor Dénes
Gimnázium igazgatónőjétől erre az alkalomra. Köszönet érte az
igazgatónőnek! A finom ebédet (csontleves, sült csirkecomb
petrezselymes krumplival) a Csata Vendéglő készítette, a klubunk
jeles amatőr szakácsai pedig az uzsonnát készítették (főtt füstölt
csülök ecetes tormával). Degeszre ettük magunkat. Utána a szokásos
süteménykavalkád következett klubtagjaink jóvoltából. De volt
aperitif, sör, bor, ásványvíz is. Egész nap szólt a talpalávaló
Kovácsik Misi „zenedobozából”. Nagyon jól éreztük magunkat, jót
mulattunk. Zsámbéki barátaink is maximálisan elégedettek voltak,
nagyon szép köszönőlevelet küldtek másnap klubunknak. Minden
segítőnek, szervezőnek nagyon sok köszönet a nem kevés munkáért,
segítségért!

Liget téri mulatság
Augusztus 27.-én részt vettünk a Liget téren tartott
„Nyárbúcsúztató” rendezvényen. Többféle műsorral szórakoztatta a
résztvevőket a Mozdulj Velünk Egyesület. Este pedig a „Mamma
Mia” című filmet vetítették a közönségnek. Nagyon sok játék volt a
gyerekeknek, akik szintén nagyon jól szórakoztak.

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember elején több klubtagunk nevezett be egyénileg a
Dombóváron meghirdetett wellness hétvégére. Reméljük, jól érzik
majd magukat, kiáztatják fáradt tagjaikat a jó meleg termálfürdőben.
––––––

––––––

Szeptember 15.-én buszos kirándulást szervezünk a Cegléd melletti

„Attila Dombra”
és egy nyárbúcsúztató fürdést a ceglédi strandfürdőbe.
Részvételi díj: 4 000,- Ft., ami tartalmazza a buszköltség egy
részét, és a belépőt (a klub hozzájárul a buszköltséghez). Indulás: Fél
kilenckor, felszállás a szokásos helyeken.
––––––

––––––

Szeptember 18.-án tartják az

Idősek Világnapját
a Liget Téren. Az önkormányzat egy finom babgulyással
megvendégeli az időseket. Aki tud, vegyen részt a rendezvényen.
––––––

––––––

Szeptember 23.-án lesz a

Senior Akadémia
következő előadása a Művelődési Otthonban. A részvétel ingyenes!
Az előadás címe: A Covid-19 utáni állapot.

