MÁJUSI PROGRAMOK
Május 7-re vonatos kirándulást szervezünk Miskolc – Diósgyőrbe
a felújított várba.
A vonat indulása Isaszeg állomásról Gödöllő felé 8 óra 6 perckor.
Gödöllőn átszállás a gyorsvonatra 8 óra 27 perckor. A pontos program és
a gyorsvonati pótjegy megvételével kapcsolatban Paulovicsné Klárinál, a
28/782-907 vagy 70/617-1970 telefonszámon, illetve a klubban lehet
érdeklődni. A gyorsvonati pótjegyet Paulovicsné megvásárolja (470,- Ft
oda-vissza).

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.

Május 23-ára autóbuszos kirándulást szervezünk Székesfehérvárra
városnézéssel. Ezután Lovasberénybe a Szilas pincészetbe látogatunk el
egy borkóstolóra. A részletes program iránt a klubban lehet érdeklődni
Paulovicsné Klárinál. Előrelátható költség: Pincészet + Székesfehérváron
kis-vonatos városnézés előreláthatóan 3 300,- Ft/fő.

Hajnal Anna: Májusnak első napjain

A kútkávára süt a nap,
a cseppek gyöngyként hullanak,
himbál a vödör láncain
májusnak első napjain.

Június-júliusi előzetes
Június második felében a szokásos nagyszülős – unokás
szalonnasütés az erdőben.

Az eltört köcsögön madár
kék füvön körbe-körbe jár,
új hajtást hajt rozmaring
májusnak első napjain.

Július 6–7–8-ra vonatos kirándulást szervezünk Nyíregyházára.
Már lehet előzetesen jelentkezni. 2 éjszakára a szállás 7.000,- Ft/fő.
Érdeklődni Paulovicsné Klárinál lehet.

Anyák napja alkalmából szeretettel
köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat és
dédmamákat!
A Baráti Kör Vezetősége

május

Név:

ÁPRILISI PROGRAMOKRÓL
Április 1-e a Liget téren
A Mozdulj Velünk Egyesülettől meghívást kaptunk az április 1-i
Liget téri „Nyitnikék tréfás tavaszköszöntő” rendezvényre. Táncos lábú
lányaink és Gyula fél 4-kor léptek fel a „Tavaszi nagytakarítás”
táncukkal, mely nagy tapsot kapott. Laci barátunk elmondta a „Norvég
mészégető balladáját”, mely szintén nagy tetszést nyert a közönség
körében. Természetesen több klubtagunk is részt vett ezen az eseményen.
Jól éreztük Magunkat. Köszönjük a fellépő táncosoknak és norvég
mészégető fiúnknak a szereplést!
Április 6, Zselizi Nyugdíjas Klub vendéglátása
Április 6-án meghívásunkra kisbusszal jöttek a Zselizi Nyugdíjas
Klub tagjai, hogy részt vegyenek az egész napos városi rendezvényen.
Délelőtt 9 óra körül érkeztek meg barátaink. Szépen megterített asztallal
kis itókával és szendviccsel vendégeltük meg Őket. Kölcsönös
bemutatkozás után kis beszélgetés, majd kimentünk a Katona-pallagra a
Honvédsírokhoz, itt röviden ismertetve lett az 1849-es tavaszi hadjárat
eseményei, a győztes Isaszegi csata. Ezután barátainkkal felmentünk a
Szoborhegyre a Honvédszobor megtekintésére, ahonnan is gyönyörű
kilátás nyílt szeretett városunkra. A Szoborhegy után következett az
Öreg-templom, ahová autós tagjaink szállították a vendégeket. Itt is rövid
ismertető és a templom megtekintése. Ezután visszatértünk a klubhelységbe kis pihenőre, majd következett a Falumúzeum, melyet
megmutattunk vendégeinknek. Részt vettünk az ünnepségen,
koszorúztunk. Következett a Csata vendéglőben az ebéd, majd ezután a
Városháza előtti ünnepségen vettünk részt, itt a vendégeink koszorúztak.
Ünnepség után felsétáltunk a Szoborhegyhez, ahol is a szokásos isaszegi
csatajelenetet tekinthettük meg. Visszatértünk a klubba, ahol süteménnyel
vártak szorgos lányaink. Kis beszélgetés, majd vendégeink tele
élményekkel indultak haza. Megállapodtunk, hogy ezen a találkozáson túl
lesz még közös rendezvényünk. Köszönet a süteménysütőknek,
szendvicskészítőknek, autósoknak és egyéb segítőknek!
Az élménybeszámolókhoz kapcsolódó fényképek és filmek
megtekinthetők a http://www.cuma.hu/nybk honlapunk Archívum
rovatában.

Éves közgyűlés
Április 12-én tartottuk éves közgyűlésünket, melyen elnökasszonyunk és a bizottságok beszámoltak az elmúlt év eseményeiről.
Megállapítható, hogy a tervezett programok nagy részben megvalósultak,
volt egy két elmaradt esemény, de közben több soron kívüli programunk
volt. A beszámoló után a 2016. évi további eseményekről volt szó. A
hozzászólások tartalmasak voltak.
A beszámolókat tagjaink egyhangúan elfogadták.
Kirándulás Szarvasra és Cserkeszőlőre
Április 21-én kora reggel – összesen 49-en – busszal indultunk a
meghirdetett kirándulásra. Az idő kellemesen szép, napsütéses volt. Elő–
ször a Szarvasi Arborétumban tettünk egy órás sétát a szép fák, bokrok,
növények között a jó levegőben. Majd ezután meglepetéskén a Körösfolyó „Nagyfoki” holtágán tettünk egy kis hajókirándulást, majd meg–
néztük a Mini-Magyarország szabadtéri kiállítást (Magyarország várai és
építményei maketten). Következett Cserkeszőlő a gyógyfürdő. Volt, aki a
kellemes délutánt városnézéssel töltötte, mások a gyógyfürdőben
élvezték a kellemes vizet. Reméljük, mindenki jól érezte Magát.

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

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik májusban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

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

