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Májusi előzetes

Május 13-ra buszos kirándulást szervezünk Léva-Zseliz 
útvonalra Szlovákiába. Bővebb tájékoztatás és jelentkezés a 
klubban Paulovicsné Klárinál.

SZIPORKÁK

Az üzletközpont egyik boltjában hatéves egypetéjű ikerunoka-
húgaimat lenyűgözte a számukra elérhető magasságban elhelyezett sok 
színes hajpánt és csat. Egyiket a másik után próbálták fel, de hamarosan 
csalódottan állapították meg, hogy nincs tükör, amiben megnézhetnék 
magukat. Végül egyikük ráadott az ikertestvérére egy ugyanolyan 
csillogó hajpántot, amilyet már a saját fejére is föltett. Aztán azt mondta: 
- Maradj nyugton, hadd lássam, hogy áll nekem.

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 áprilisban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik áprilisban ünneplik 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége

Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép

s féllábon elszalad.

Ó április, ó április,

a nap se süt, nem bomlanak

a folyton nedvesorrú kis rügyek se még

a füttyös ég alatt.
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MÁRCIUSI PROGRAMOKRÓL

Farsangi bál

Március 4-én tartottuk a farsangi bálunkat a Művelődési 
Otthonban. A bál előtt 1 órával a meghirdetett rendkívüli közgyűlés 
is megtartásra került, melyen elnök asszonyunk  a törvény szerint 
előírt Alapszabály módosítást ismertette. A tagok a módosítást 
egyhangúan elfogadták. A módosított alapszabály a Pest Megyei 
Bíróság felé továbbításra került.

Ezután következett a farsangi buli. Szereplőink gitárosok, 
táncosok, nyugdíjas „kisdobosok” , a  60 éves hajadonos, idős 
házaspár jelenete és a kocsmai férfikórus szórakoztató  műsort  
adtak elő. Következett a zene, tánc, tombola. Tagjaink és meghívott 
természetjáró tagok finom süteményeket hoztak. Mindenki jól 
érezte Magát. Köszönet a berendezőknek, süteménysütőknek, 
dekorációt készítőknek, a műsorban fellépőknek, és azoknak, akik 
bármilyen módon hozzájárultak a bál sikeréhez.

Festmény kiállítás

Március 10-én klubtagunk Rosenberg Mária kiállítása volt a 
Művelődési Otthonban. A klubból jó néhányan részt vettek ezen a 
szép eseményen. Gratulálunk Marikának a kiállított képekhez és a 
sikeres rendezvényhez!

Március 14-én a keddi klubnap keretében az aktuális 
névnaposokat és kerek évfordulós születésnaposainkat 
köszöntöttük. Szigeti Sanyi tagtársunk finom halászlével, az 
ünnepeltek finom palacsintával (volt vagy ötszáz palacsinta) és 
süteménnyel kínáltak bennünket. Köszönjük a megvendégelést!

Minden segítőnek köszönjük a tüdőszűrés előtti és utáni 
rendezést és takarítást.

Éves beszámoló közgyűlés

tartottunk március 24-én a Dózsa György Művelődési Otthonban. 
Értékeltük az elmúlt évet, és a 2017. évi hátralévő programokat, 
ötleteket beszéltük meg.

2016-ban közel 30 programot szerveztünk, illetve vettünk 
részt mások által rendezett programokon. A 2016-os évet a 
pótszilveszteri mulatsággal köszöntöttük. Azután voltunk 
kirándulni egy illetve több napig is hazánk különféle tájain, 
eljutottunk Erdélybe és Szlovákiába is. Meglátogattuk a Csontvári 
kiállítást, versenyeztünk a városi sportshow-n, felléptünk városi 
rendezvényeken, a Liget téren, az ESE-ben, Szolnokon a Strand-
fesztiválon, és persze a saját műsorunkat nézhettük farsangkor és 
karácsonykor is. Vendégül láttuk a zselizi és a zsámbéki 
nyugdíjasokat, és főztünk a Liget téren, az ESE kertjében és több 
születés- és névnapi köszöntés alkalmával is.

Idén is hasonlóan gazdag programok várnak ránk: a 
pótszilveszterünknek és a farsangi mulatságunknak idén is nagy 
sikere volt. Utazunk majd Debrecenbe, Sopronba, Zsámbékra, 
Tokajba, valamint külföldre: Zseliz környékére (Szlovákia), 
Dobronákba (Szlovénia), és Sopronból Ausztriába is. Az idén is 
lesz szalonnasütés az unokákkal, szüreti bálunk, és mikulás-kereső 
túránk.

A vezetőség ezúton is köszöni mindazok munkáját, 
szereplését, közreműködését, akik nélkül ezek a tervek 
megvalósíthatatlanok lennének.

ÁPRILISI PROGRAMJAINK

Április 2-4-ig debreceni kirándulás a korábban meghirdetettek 
szerint.

Április 20-án délelőtt 10 órakor szereplőink a farsangi műsort 
mutatják be az ESE-ben a bennlakó ápoltaknak.


