
Decemberi előzetes

December 8-án, szombaton 14 órától l8 óráig tartjuk

Karácsonyi ünnepségünket
a Művelődési Házban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Kérjük, kedves tagjainkat, hogy a 2019. évi programunk 
összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat a keddi 
klubnapokon.

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik novemberben 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik novemberben 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége

Nyugaton, keleten vörös az ég alja.
Régtől nem kelepel kéményen a gólya.

Csóka- s varjúsereg lepi el a fákat,
véget a szél sem vet a nagy csárogásnak.

Pedig fúj, ahogyan fújni tud November,
birkózik a csupasz hegyekkel, vizekkel.

Bömböl a szél, süvölt, dühében már jajgat,
túlcsárogják dühét a csókák és varjak.

Kányádi Sándor: Novemberi verselő

                                                                                                         

 Név:                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.                                                            november

Halottak Napja megemlékezés
November 2-a Halottak napja. Ilyenkor kimegyünk a 

temetőbe, virággal, mécsessel gondolunk elhunyt 
szeretteinkre, barátainkra, klubtársainkra. A kegyelet 
mécsesei égjenek Értük.



OKTÓBERI PROGRAMOKRÓL

Zirc-Bakonybél kirándulás
 

Október 3.-án kora reggel 49 fővel indult autóbuszunk a 
meghirdetett kirándulásra. Délelőtt a megbeszélt időpontra 
érkeztünk a Zirci Ciszterci Apátság színhelyére. Először az 
Apátsági templomot tekintettük meg idegenvezető ismertetésével, 
bepillantást nyerhettünk a gyönyörű barokk freskócsodák világába. 
A templom megtekintése után a Ciszterci Műemlékkönyvtárakat 
tekintettük meg, mely 65 000 kötet könyvet tudhat magáénak. 
Ezután még az Apátság múzeumába látogattunk.

A programok után kicsit megpihenve megebédeltünk, majd az 
apátság arborétumát látogattuk meg, jó nagy sétát megtéve, ahol 
sokféle fafajtát ismerhettünk meg az idegenvezetőnk segítségével.

Kissé megfáradva, teli élményekkel buszra szálltunk és indultunk 
Bakonybélbe a szálláshelyünkre a Vadszőlő Szállodába. Az 
elhelyezkedés után vacsorára gyűltünk össze.

Másnap reggel kisvonatra szállva először a Borostyán kút (Szent 
kút) mellett lévő kápolnát tekintettük meg, majd a Stáció egy részét. 
A kápolna mellett kis lépcső vezetett egy sziklahasadékban, ahol a 
Lurdes-i Szűz Mária szobor másolatát nézettük meg. A kápolna 
előtt három forrásból fakadó víz mellett szép kis tavacska terül el.

Visszaszállva a kisvonatra a Vadászati és Trófea kiállítás helyére 
utaztunk, itt megtekinthettük a Bakonyban élő állatvilág kitömött 
állatait, valamint különböző állatok trófeáit. Következett a 
Hubertlaki-tó (Gyilkos-tó), mely egy mesterséges tó, a tóból kiálló 
facsonkok emlékeztetnek az erdélyi Gyilkos-tóra. Megnéztük a 
vadászok védőszentjének, Szent Hubertusnak az emlékművét is. Az 
erdőben tett 800 m-es séta mindenkinek jól esett. Szállodánkba 
visszaérkezve ebéd következett, majd teli élményekkel indultunk 
haza. Reméljük mindenki jól érezte magát!

NOVEMBERI PROGRAMOK

Névnapos, születésnapos ünnepség

November 6.-án (kedden) 10-14 óráig tartjuk a szeptember- 
október-novemberben ünneplő névnaposok, valamint a kerek 
évfordulós születésnaposaink ünneplését a Művelődési Házban. 
Vendéglátók a névnaposok és születésnaposok. Szeretettel várjuk 
tagjainkat!

Bakancsos Bál

Az Isaszegi Természetbarát Klub 2018. november 24.-én tartja a 
hagyományos Bakancsos bálját a Művelődési Házban, melyre mi is 
meghívást kaptunk. A belépési díj: 500,- Ft/fő + vacsora költség. A 
pontos kezdési időpontról és a vacsora költségéről november elején 
érdeklődjetek a klubban.

Jelentkezni november 13.-áig Paulovicsné Klárinál (28/782-907 
vagy 70/617-1970), vagy személyesen a klubban lehet.

Hetvenkedő Hatvanasok
Felhívás

Értesítjük kedves tagjainkat, hogy 2019. június 14-17. között 
4 napos kirándulást tervezünk a Hontravel szervezésében Balaton-
szárszóra. A részvételi díj: 39 850,- Ft, mely magába foglalja a 
3 éjszakai szállás, 3 reggeli, 3 vacsora, a balatonszárszói múzeumi 
belépő, egy tihanyi kirándulás, a Tihanyi apátsági belépő, az Igali 
fürdőbe való utazás és belépő, egy sétahajózás és borkóstoló árát. 
A szállás 2-3 ágyas szállodai szobákban lesz.

Jelentkezni Paulovicsné Klárikánál lehet a klubban. Továbbá 
december 10.-ig 4 000,- Ft/fő előleg befizetése szükséges.


