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OKTÓBERI ELŐZETES

Október 3-4-ig Zirc-Bakonybél céllal kirándulunk. Költsége 
9 000,- Ft/fő, mely magában foglal 1 éjszaka szállást, 1 vacsorát, 2 
ebédet, kisvonattal való utazás költségét Bakonybélen. Megnézzük a 
Zirci Apátságot, valamint az Arborétumot. Az idegenvezetés valamint 
az oda- és visszautazás költségét – busszal utazunk – a klub fizeti.

Borkóstoló a domoszlói Bánszki-pincészetben
ITK program

Korlátozott létszámban részt vehetünk az ITK programjában 
(idézet az ITK pogramjából):

„A kóstoló előtt egy rövid (6 km) kirándulást teszünk Kisnánáról 
indulva” (ezen nem kötelező részt venni). „A borkóstoló pörköltből 
(nokedlivel, vagy krumplival – a jelentkezők szavazhatnak, hogy 
melyik legyen) és 6-8 féle bor kóstolásából áll. A pincészet nevezetes-
sége, hogy saját borain felül olyan borokat kóstoltat, amelyek – a 
Fajtakísérleti Állomással történt együttműködés következményeként – 
még a piacon nem jelentek meg.

Árak: a komplett borkóstoló 2 500,- Ft-ba kerül, + a létszám-
függő buszköltség.”

Csendes, kévébe kötött reggel
Zsömle-zizegésű világ,
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát.

Ím, a könnyű szél elősurran,
tereget szép búzamezőt,
tovaringatja lágy fodorban 
a zümmögő időt.

József Attila: Csendes kévébe

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.                                                          augusztus

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik augusztusban 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik augusztusban 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



JÚLIUSI PROGRAMOKRÓL

Szalonnasütés az erdőben az unokákkal

Július 12.-én a szokásos unokás szalonnasütésre indultunk a 
Sápi út végében lévő erdei pihenőhelyre. Fél tízkor ügyes 
férfitagjaink felpakolták a sátrat, padokat és asztalokat az 
utánfutóra, melyeket a pihenőhelyen elrendeztek. Köszönet 
nekik. Felnőttek unokákkal (30+15 fővel) mentünk az erdőbe. A 
kiscsoportosok 5 fővel, a nagycsoport 10 fővel kezdte meg az 
ügyességi játékokat. A gyerekek élvezték a megmérettetést. A 
felnőttek addig tüzet gyújtottak, elkészítették a nyársakat. 
Díjkiosztás után elfogyasztottuk a megsült szalonnát – ki-ki 
kolbásszal és egyéb dolgokkal dúsította a nyársakat. A gyerekek 
élvezték a szaladgálást, és a játékokat. Az jó erdei levegőtől 
mindenki kicsit elfáradt, kellemes élményekkel indultunk haza.

Szolnoki strand-parti

Július 21-én autóbusszal kellemes időben indultunk 
Szolnokra a Tisza-ligeti strandra.

Az idén nem jelentkeztünk szerepléssel, így nézhettük a 
műsort, illetve aki fürödni akart, több medencét is kipróbálhatott. 
Ismét jó élményekkel térhettünk haza. Miután a fürdőt átépítik, 
több évig erre a nyugdíjas találkozóra nem kerül sor.

Nyári születés- és névnaposok köszöntése

Július 18.-án tartottuk az aktuális (június, július, augusztus) 
hónapokban tartott illetve tartandó névnaposok, valamint kerek 
évfordulós születésnaposunk köszöntését a klubban. A fiúk 
felállították a sátrat, lányok berendezték. Elkészült a mindent 
bele („nyugger”) pörkölt, kifőtt a tészta, a születésnaposunk és 
névnaposaink megvendégeltek bennünket, finom süteményeket 
sütöttek, biztosították a torkok öblítésére az italokat. A 
névnaposok 1-1 szál virágot, születésnaposunk csokrot, a fiúk 1-1 

üveg bort kaptak. Kellemesen éreztük magunkat ezen a napon.

AUGUSZTUSI PROGRAMOK
Augusztus hónapban a városi ünnepségsorozatokat figyeljük 

és vegyünk részt bennük.

SZEPTEMBERI ELŐZETES
Szeptember 7-8-9-10-én a Hontravel szervezésében Nagyvis-

nyóra utazunk. Akik jelentkeztek az útra, érdeklődjenek a hónap 
végén Paulovicsné Klárikánál a vonatindulás felől. A részletes 
program a klubban kapható, illetőleg megtekinthető.

Szeptember 22.-én Szüreti bált tartunk a Művelődési 
Otthonban. Bővebb információ a szeptemberi híradóban lesz.

A műsorhoz jó ötleteket várunk!


