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OKTÓBERI PROGRAMOK
Kirándulás Zircre (október 3-4.)

Szerda reggel indul a csapat vonattal. Ha valakinek szüksége van 
még információkra, keresse Paulovicsné Klárit!

NOVEMBERI ELŐZETES
November 6.-án (kedden) 10-14 óráig a Művelődési Házban 

tervezzük megtartani a szeptember-novemberi névnapokat, az 
októberi-novemberi kerek évfordulós születésnapokat. Az 
érdekeltek (névnaposok, születésnaposok), akik részt vesznek a 
klubban, érdeklődjetek októberben a vendéglátással kapcsolatban.

Közérdekű hírdetés
Az Isaszegi Ezüstkehely Patika – igény esetén – Isaszeg területén 

kedden és pénteken ingyenes kiszállítást vállal.
Az igényeket  nyitvatartási időben személyesen és telefonon is le 

lehet adni. 
A telefonszám: 06-28-582025

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra (részlet)

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.                                                               október

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik októberben ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik októberben ünneplik 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL

Négynapos kirándulás Szilvásvárad-Nagyvisnyó
Hetvenkedő-Hatvanasok

2018. szeptember 7-10-ig részt vettünk a Hontravel Kft. által 
szervezett nyár végi táborozáson. 7-én reggel 58 fővel indultunk az 
isaszegi állomásról Egerbe, majd átszálltunk a Szilvásváradra 
induló kisvonatra. Klárika jóvoltából a MÁV + 1 vagont csatla-
koztatott, így kényelmesen el tudtunk helyezkedni. Szilvásváradra 
értünk jöttek busszal és megérkeztünk a Nagyvisnyói Boróka 
Táborba. Ebéd, kipakolás, majd délután rövid sétával meglátogattuk 
a völgy elején lévő vendéglőt – természetesen sörözés, illetve egyéb 
ital fogyasztására. Este ismerkedési esten buliztunk.

Másnap reggel, illetve harmadik reggel ébresztő után zenés 
reggeli tornán vettünk részt, melyen csapatunk nagy létszámmal 
mutatta meg az egyen pólónkat.

Második nap Szilvásváradra kirándultunk. A Szalajka völgyi 
fátyol vízeséshez kisvonat vitt fel, akiknek fájós volt a lábuk, azok 
vonattal jöttek vissza, a többiek jó egy órás sétával lesétáltak és 
gyönyörködtek a természet szépségeiben. Ki-ki tetszése szerint 
ebédelt, majd visszaindultunk a táborba. Délután a fiúk pár lány 
közreműködésével segítettek a főszakácsunknak, Szigeti Sanyinak a 
bográcsos főzőversenyen, melyen a klub részére babgulyás készült 
(nagyon finom lett!). Vacsora után a résztvevők bemutatták 
műsorukat, melyek jól sikerültek, köszönet a fellépőinknek! Utána 
buliztunk megint!

Harmadik nap Egri kirándulásra indultunk: vár, városnézés, majd 
miután kifáradtunk a bogácsi gyógyvizes strandon áztathattuk 
meggyötört lábunkat. Fürdőzés után a Szépasszonyok-völgye 
következett, finom borokat kóstoltunk illetve vásároltunk. Este 
ismét későig tartó tánc, buli volt.

Utolsó nap élményekkel telve vidáman indultunk haza, igaz 
többszöri átszállással tudtuk megoldani a hazautazást, de úgy érzem 
megérte!

A zsámbéki nyugdíjas klub köszöntése
15.-én szombaton kora délelőtt indult 20 fős csapatunk 

Zsámbékra az ottani nyugdíjas klub meghívására, akik most 
ünnepelték a klubjuk 40 éve történt megalakulását. Az ünnepségre 
nem csak mi voltunk meghívva, hanem Diósról, Piliscsabáról, 
Törökbálintról és Érdről is jöttek a baráti klubok tagjai.

A hivatalos és személyes köszöntések után minden meghívott 
klub rövid műsorral köszöntötte a meghívókat, majd össztánccal 
folytatódott az ünneplés.

Jól éreztük magunkat, ezért nehéz volt abbahagyni a bulit fél 8-
kor, és felszállni a buszunkra.

Szüreti bál
22.-én délután kettőkor kezdődött a szüreti báli műsorunk. A 

szüreti hangulat beállítására és fokozására először gitáros zenét 
hallgathatunk, majd egy retro divatbemutatón csodálhattuk meg 
fiatalkorunk öltözeteit, és nem utolsó sorban a manökeneket! 
Ezután vidám történeteket hallgathattunk S. Mari előadásában, 
majd egy újabb gitáros muzsikálást követően megismerkedhettünk 
azzal, hogy milyen az élet az öregek otthonában a nemrég 
bekövetkezett megszorítások után. Végül Juhász Péter és csapata 
tánccal csalogatott minket a parkettra, hogy kövessük példájukat.

A bál további részében Misi zenéjére roptuk a táncot. Senki sem 
maradt ülve, még Feri is velünk lépegetett mulatós zenére. Hét óra 
körül be kellett fejezni a mulatságot, gyorsan elpakoltunk, és 
hazamentünk ápolgatni fájó testrészeinket.

Sok-sok köszönet mindazoknak, akik részt vettek a szerve-
zésben, a díszítésben, a terem berendezésében, a műsorban 
valamint az elpakolásban, és nem utolsó sorban azoknak, akik 
finom süteményekkel kényeztették hasunkat.

Idősek Világnapja
28.-án 11 órakor kezdődött egy rövid programmal és pezsgős 

köszöntésekkel. Utána pörköltös nokedlivel és borral vendégelték 
meg a jelenlévőket, majd Misi zenéjére táncolhattunk.


