
SZEPTEMBERI ELŐZETES 
Az erdélyi szeptemberi kirándulásra jelentkezetteknek 

augusztus 15.-éig be kell fizetni az előleget Klárinak: 30 000,- Ft + 

50 euró + 120 lej! Kérünk mindenkit, minél előbb fizessétek be a 

jelzett összeget, mert az utazási Iroda szeretné a szállást és a 

programokat lefoglalni! 

 

 

 

Szeptember 24.-én tartjuk a 2022. évi  

Szüreti Bálunkat 

a Művelődési Házban 13 órától. Jelentkezni lehet Klárinál!  

Részvételi díj: 1 500,- Ft. 

Program: Zene: Kovácsik Misi 

Ebéd, (Temesvári tokány tésztával), sör, bor, tánc, tombola, 

meglepi műsor. Süteményeket a szokásos módon várunk! 
 

 

 

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  

2022.                                                        augusztus 

Vargha Gyula: Aratás felé (részlet) 

Legszebb a táj így aratás felé, 

Hőség, aszály ha el nem perzselé; 

Az élet teljét csillogtatja már 

Teljes pompában a királyi nyár. 

 

A széna már boglyákban, de a rét 

Zsendíti újra gyenge friss füvét, 

Minden fűszálon harmatcsepp remeg, 

Zománcba játszó drága gyöngyszemek. 

 

Napfényben úszva tündököl a táj, 

Olyan, mint egy gazdag, kevély király. 

Diszül reá az érő gabonák 

Már föltevék az arany koronát. 



JÚLIUSBAN TÖRTÉNT 

 
A július 2.-án megrendezett „Liget-téri“ ízcsatáról előző 

számunkban már beszámoltunk. Jó visszaemlékezni rá! 

Július 7.-én tartottuk a már hagyománnyá vált „unokázós partit“ az 

erdei pihenőben, ami ismét nagyon jól sikerült. Kár hogy kevesen jöttek ki 

az erdőbe, pedig a szalonnasütést is megoldottuk az országos tűzgyújtási 

tilalom ellenére is. Igaz, nem nyárson sütöttük a szalonnát, hanem 

„tárcsán“, üstházban, de így még nagyobb sikere volt, mintha nyársaltuk 

volna. Nagyon ízlett mindenkinek lilahagymával, zöldpaprikával, 

paradicsommal. Leöblítettük egy kis sörrel, üdítővel. Az unokák majdnem 

többen voltak, mint a Nagyik. Komoly vetélkedőket, ügyességi játékokat, 

versenyeket szervez-

tünk Nekik több kate-

góriában is. Külön a 

kicsiknek, külön a 

középkorúaknak és 

külön a 15 éven felü-

lieknek, mert azok is 

voltak szép számmal! 

Minden résztvevő uno-

ka valamilyen díjazás-

ban, ajándékban 

részesült, természete-

sen az ügyesség, az 

eredmény függvényé-

ben, amit nagy 

örömmel fogadott min-

den gyerek. Nagyon jó 

kis program volt, jól 

éreztük magunkat, kár, 

hogy kevesen jöttek el! 

Az idő is kegyes volt 

hozzánk: nem esett, de 

nem volt túl meleg sem!  

Alig hevertük ki az unokázós parti fáradalmait, 9.-én ellátogatott 

40 fős csapatunk Zsámbékra, az ottani barátaink meghívásának eleget 

téve. Igen szívélyes barátsággal fogadtak bennünket, az 

elmaradhatatlan „wellcom drink“ (pálinka, likőr), sör, bor, finom ebéd 

desszerttel és nem utolsósorban egy kitűnő zenész hivatott 

gondoskodni a jókedvről, a táncról, a mulatásról, amiben azért nem 

vagyunk az utolsók! Fáradhatatlanul táncolt mindkét társaság egész 

délután. Este 6 órakor az idősek himnusza eléneklése után Isaszeg 

búcsút mondott zsámbéki barátainknak, és hazabuszoztunk. Nagyon 

emlékezetes buli volt, egyre jobban elmélyül a két klub közti barátság. 

Reméljük, jövőre ismét találkozunk, de Isaszegen! 

Július 27-én Egerbe vonatoztunk 30 fővel. Egy jó ki fürdős napot 

tartottunk az egri termálfürdőben. Nagyon élveztük a kellemes vizű 

medencéket, az erős napsütésben egy kicsit mindenki lepirult, de azért 

nem bántuk. Kellemesen elfáradtunk. 

 

AUGUSZTUSI PROGRAMOK 

Mint már előző számunkban említettük augusztusban a 

VÁROSI NAPOK rendezvényeken szeretnénk részt venni 5.-6.-án, 

szombat-vasárnap délután kettőtől kezdődnek a programok a 

sportpályán: különböző rendezvények, kicsiknek, nagyoknak 

egyaránt. Lesz focimeccs, több koncert a fiataloknak, az idősebbeknek 

táncprogramok, az isaszegi asszony kórus műsort ad, a TáMeTó 

csoport táncbemutatója, este filmvetítés a szabadban (MammaMia) és 

tűzijáték. A részletes program ki van plakátolva, de a város honlapján 

is megtekinthető. Jó lenne, ha tagságunk minél nagyobb létszámmal 

képviselné klubunkat! UNOKÁKKAL együtt! 

 

F I G Y E L E M!!!  F O N T O S  T Á J É K O Z T A T Ó !!! 

 

Augusztus 25.-én tervezünk egy budapesti kirándulást vonattal. 

25 fős lehetőség van! 11 órakor megtekintjük a Gül Baba Türbéjét, 

majd ebéd után 14 órakor egy dunai kishajóról ismerkednénk 

Budapest látványosságaival. Indulás Isaszegről: 9:22-es vonattal. 

Részvételi díj: 1500,- Ft. Klárinál lehet jelentkezni augusztus 16.-áig! 

 


