MÁJUSI PROGRAMOK
Május 8-9-10.-én Hajdúszoboszlón részt veszünk az Országos
Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjén.
Május 16.-án 14-16 óráig tartjuk éves Közgyűlésünket a Művelődési
Otthonban, melyen beszámolunk a 2014. év eseményeiről, a pénzügyi
helyzetünkről. Rövid tájékoztatás a 2015. évi további programokról.
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk, várjuk véleményeiket
kérdéseiket!

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2015.

Május 20.-án szerdán Budapesten panoráma buszos városnézés lesz
fülhallgatós idegenvezetéssel, melynek időtartama 2,5 óra.. Utazás
Budapestre vonattal.
Részvételi díj: 3000,- Ft/fő. A vonatindulás a befizetéskor lesz
pontosítva.
Jelentkezni lehet a keddi klubnapokon Szabóné Piroskánál, vagy a
28/816-792, 20/536-4296 telefonszámokon

május

Radnóti Miklós: Május
Szirom borzong a fán, lehull;

Május 30.-án szombaton Májfa döntés a klub udvarán. A süteménysütés és vendégvárás a szokásoknak megfelelően, a rendezvény
pontosítását, és a feladatokat a keddi klubnapokon beszéljük meg!
A májusfaállításhoz férfi klubtársaink ügyeletét biztosítjuk május 1-én.

fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

Pénzügyi tájékoztató
Klubunk pályázatot adott be az önkormányzathoz 60 000,- Ft értékben
a Szolnoki Strand Parti buszos utazásának hozzájárulásához. A pályázatot
elbírálták, és 30 000,- Ft-ot kap a klubunk.
70 000,- Ft adományt kaptunk Markel István klubtársunktól, melyet
ezúton is megköszönünk a klub nevében.

Anyák napja alkalmából szeretettel
köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat és
dédmamákat!
A Baráti Kör Vezetősége
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EZ TÖRTÉNT MÉG MÁRCIUSBAN
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Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány konferenciája

Tűzoltóbál
Klubunk szereplő tagjai meghívást kaptak az Önkéntes Tűzoltók
báljára, melyet április 11-én tartottak a Művelődési Otthonban. A
„Rabbi-tánccal” és az „Őrült karnevál” tánccal léptünk fel, melyre nagy
tapsot kaptunk.

Az Alapítvány 2015. március 27-29-én tartotta meg VI.
Nemzetközi konferenciáját a Gábor Dénes Szakközépiskolában. A téma
az 1848-49-es Szabadságharc eseményeit mutatta be részletesen. Az
előadók nagyon felkészült, részletes előadásokat tartottak, minden évben
tanulunk és hallunk újat a Szabadságharc eseményeiről. Vendégek voltak
Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból és Vajdaságból. Klubunk önkéntes
tagjai a szokásoknak megfelelően nagyon sok süteményt sütöttek a
vendégeknek, valamint a reggeli – ebéd – vacsora felszolgálását végezték
el, majd a mosogatást is.
Köszönettel tartozunk a munkában résztvevőknek. Ezen túlmenően
a 27-i kulturális műsorban is szerepeltünk. Köszönet a szereplőknek.

Júniusi előzetes
Június végére tervezzük, a nagyszülős-unokás szalonnasütést a Sápi
út végén lévő erdei pihenőhelyen.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik áprilisban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Köszöntő
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik áprilisban ünneplik
SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget,
hogy családjuk körében tudják eltölteni!
a Baráti Kör vezetősége

Kirándulás Mátraderecskére és környékére
Április 19-én szép napsütéses, kissé hűvös napon indultunk a
meghirdetett kirándulásra. Utunk első részében megtekintettük a Recski
emlékhelyet és a dokumentumok alapján felállított barakkot, ahol a
politikai foglyok voltak elhelyezve 1950-53 évi időszakban.
Megdöbbentő és szomorú volt látni, hogy egy elnyomó rendszer milyen
megalázó és embertelen helyzetbe hozott embereket. Ezután indultunk
Mátraderecskére a mofettába. Először tájékoztatást hallhattunk a feltörő
CO2 gáz felfedezéséről, hogyan és mikortól kezdtek foglalkozni ezzel
Mátraderecskén. A feltörő széndioxid gáz és vele együtt a radon
koncentráció nagyon sokféle gyógyhatást fejt ki. Tájékoztatót is kaptunk
róla, mely a klubban megtekinthető. Ezután részt vettünk egy 25 perces
szárazfürdő kezelésben, kicsit megtapasztalhattuk a gáz hatását, éreztük
ereinkben és vérkeringésünkben a hatást. Az igazi gyógyhatás eléréséhez
legalább 15 kezelés szükséges, amit orvosi beutalóval és TB
támogatással igénybe lehet venni. A mofetta látogatás után indultunk
Parádra, ahol megtekintettük a Tájházat, melyben a régi palóc viseletek
és használati tárgyak vannak kiállítva. Ezután elsétáltunk Asztalos Johák
fafaragó múzeumához, megcsodáltuk a szép faragványokat. Következett
a szalmatetős Palóc ház, mely az 1770-es években épült, a szomszédban
a kosárfonást tekintettük meg. Kirándulásunk utolsó célpontja a Parádi
Gál Kristály és Kiállítóhely volt, ahol egyedi, kézzel csiszolt termékeket,
valamint az üvegcsiszolás menetét néztük meg. Vidám hangulatban,
élményekben gazdagon térhettünk haza. (Az útról készült fényképek
megnézhetők honlapunk[www.cuma.hu/nybk] „Aktualitások” rovatában)

Köszönettel elfogadjuk nyugdíjas barátaink aktív dolgozó
családtagjainak az adójuk 1%-át, melyet a következő adószámra lehet
ajánlani: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 18702800-1-13.

