
NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL (folyt.) 

   Egy utolsó összejövetelt, amolyan évbúcsúztatót azért megtartunk 

november 19.-én 11 órától a Klubházban, ahol egy kis sültszalonnás,-

lilahagymás, boros-teás forralt-boros ebédfélével elbúcsúztatjuk az évet, és 

egy időre a klubnapokat is! Mindenkit szeretettel várunk. Ha esetleg 

megoldódna a klubhelység energiaellátása, értesítünk benneteket! Az ételt, 

italt a klub állja, de ha úgy gondolja valaki, sütiket hozhat! 

Kérjük kedves tagjainkat, hogy a 2023. 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. 

Végezetül ismét egy szomorú hír! Október 25.-én ismét egy 

kedves klubtagunktól búcsúztunk el. Mészáros Jánosné Magdika 

hosszú betegség után feladta a küzdelmet, eltávozott. Legyen 

könnyű Neki a föld, nyugodjon békében! 

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:                                                                                        

 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,  

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.  

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,  

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.  

   

Emlékük, mint a lámpafény az estben,  

Kitündököl és ragyog egyre szebben  

És melegít, mint kandalló a télben,  

Derűs szelíden és örök fehéren.  

   

Szemünkben tükrözik tekintetük még  

S a boldog órák drága, tiszta üdvét  

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt  

És élnek ők tovább, szűz gondolatként.  

HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                november 

Juhász Gyula: Consolatio 



OKTÓBERBEN TÖRTÉNT 

Szüret Lovasberényben 

Előző számunkban már említettük, hogy október elején részt veszünk 

Lovasberényben, Szilas Péter barátunk szőlőjében, az idei termés 

szüretelésében. Az esemény október 11.-én meg is történt. 4 kocsival, 16 

fővel vettünk részt a szüreten, ahol 100 láda (mintegy 30-32 q szőlőt 

szedtünk le igen jó hangulatban, köszönhetőleg Péternek, aki finom 

pálinkával fogadott bennünket érkezésünkkor. Zengett a szőlőhegy, 

jókedvűen, énekelve szedtük a nagyon jól megérett, mézédes, piros szőlőt. 

A teljes területet nem tudtuk leszüretelni, mert sajnos elfogyott a láda, 

amibe szedtük volna, pedig már nem sok maradt hátra! Így aztán 

bevonultunk a pincészetbe, ahol házigazdánk nagyon ízletes ebéddel 

vendégelt meg bennünket.  

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

honlapunk Friss hírek vagy Archívum rovatában. 

Természetesen nem maradhatott el az aperitif sem ebéd előtt, és utána 

a borozás sem! Finom házikolbász, sonka, szalonna, hurka, disznósajt 

került az asztalra, amit aztán muszáj volt leöblíteni a nagyon jó bukéjú 

borocskával. Sajnos a négy sofőrünk csak némi színtelen, íztelen 

folyadékkal (szódavíz) tudta csak leöblíteni az ebédet. Igen vidám 

hangulatban indultunk haza „józankodó” sofőrjeinkkel! Jó kis 

kirándulás volt, nagyon élvezte mindenki! 

Színház-látogatás 

Alig pihentük ki a szüreti fáradalmakat, 15.-én Soroksárra 

látogattunk busszal, a Fedák Sári Színház előadására. A „Boeing-

Boeing, leszállás Párizsban” című fergeteges vígjátékot adták elő a 

művészek a teltházas színházteremben, óriási sikerrel! Vastapssal 

köszönte meg a közönség a nem mindennapi előadást! Gratulálunk a 

művészeknek, köszönet a szervezőknek az élményért! 

Kirándulás Budapestre 

Október 19.-én Budapestre kirándultunk vonattal. Megtekin-

tettük a Róth Miksa múzeumot, ahol megismerhettük a művész 

munkásságát: láttunk sokféle üvegmozaikot, valamint nagyon szép 

üvegfestményeket. Délután pedig ellátogattunk a zuglói Japánkertbe, 

ahol megcsodáltuk a gyönyörű Japán cserjéket, cseresznyefákat, virá-

gokat, a kis tavakon kecsesen átívelő fahidakat, ízelítőt kaptunk a keleti 

(Japán) életstílusból. Mindenhonnan áradt a nyugalom, egy kicsit úgy 

éreztük magunkat, mintha Japánban lennénk! Csodálatos élmény volt! 

NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL 

November 10.-ére tervezünk még egy kirándulást Budapestre. 

11 órai kezdettel a Vajdahunyadvárban megnézzük az idei őszi 

orchidea kiállítást és vásárt, délután 1 órától pedig ellátogatunk a 

Néprajzi Múzeumba. Indulás a 9:52-es vonattal Isaszegről, a két 

belépő: 1500-1500,- forint. Bárki jöhet, de ha tudsz, jelentkezz 

Klárinál! 👉🏻 Tel.: 06-70-6171970 

Sajnos elég rossz hírről tudunk beszámolni, nemcsak 

novemberről, hanem az év további részéről, illetve a jövő év elejéről 

is! Az energiatakarékosság miatt az Önkormányzat minden társadalmi 

célú intézményt bezár november 15.-e és március 1.-e között. Egyedül 

a Humánszolgáltató, és – részlegesen, csökkentett fűtéssel – a 

Művelődési Otthon fog üzemelni. Talán a karácsonyi ünnepélyünket 

meg tudjuk tartani, erről majd értesítést küldünk. 

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

