JÚLIUSI ELŐZETES
Július 22-én a Zsámbéki Nyugdíjas Klub meghívására Zsámbékra
megyünk busszal.
A részletekről a júliusi híradóban olvashattok.
Július első felében egy napos egri strandolós kirándulást tervezünk
elegendő jelentkező esetén. Jelentkezni és a részletek megbeszélése
végett Paulovicsné Klárinál – a 28/782-907 vagy 70/617-1970
telefonszámon, illetve keddenként a klubban – lehet.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.

június

SZIPORKÁK
A hajótörött - összeszedve utolsó erejét - kiúszik a lakatlan szigetre.
Partot érve a fáradtságtól elájul. Arra tér magához, hogy ott áll mellette a
felesége és üvölt:
- Hol voltál, Józsi?! A hajó már tegnap elsüllyedt!

Radnóti Miklós: Június

Először a neveket felejti el az ember, aztán az arcokat, aztán
elfelejti felhúzni a sliccét, aztán lehúzni felejti el a sliccét.

most dél van és csodát látsz,

Nézz csak körül,
az ég derűs, nincs homlokán redő,

Két csöves csavargó beszélget.
- Tudod, volt idő, amikor saját kocsim volt.
- Hogyne - tudom, anyád tologatott benne!

utak mentén virágzik mind az ákác,

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik júniusban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

s a fényes levegőbe villogó

a csermelynek arany taréja nő
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.

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

Név:

MÁJUSI PROGRAMOKRÓL

JÚNIUSI PROGRAMOK

Kirándulás Lévára (Szlovákia)

Június 10-én a Mozdulj Velünk Egyesület rendezvénye lesz a
Liget téren. A főzőversenyre szándékunk van benevezni. Akik részt
szeretnének venni, kérjük jelzésüket június 6-ig Paulovicsné Klárinál
a klubban, hogy az étel mennyiséget meg tudjuk határozni. Ételadag:
500,- Ft/fő

Május 13-án kellemes szép napon 55 fővel indultunk busszal
Lévára. 10 óra felé megérkeztünk és a Lévai várhoz indultunk.
Megtekintettük a XIII. században épült, ma már romos állapotban lévő
várat, majd a vár melletti épületben lévő Barsi Múzeumba mentünk,
ahol idegenvezetővel megtekinthettük egyebek között a régészeti,
gyógyszerész történeti, vártörténeti, népi kultúra, népviselet, valamint
az 1968. augusztusi események történeti kép-kiállítását. Ezután
városnézés következett. Kis gyaloglás után beértünk a városközpontba,
ahol a református templomot kívülről, a katolikus templomot belülről
is megtekintettük. Az idegenvezetőnk részletes tájékoztatást adott a
városról. Három és fél órás program után buszra szálltunk és indultunk
Zselizre, ahol az étteremben finom kacsasültet ebédeltünk, majd
vidáman indultunk haza. Reméljük, mindenki jól érezte magát.

Június 15-16-án buszos kirándulás Dobronába (Szlovénia). Akik
jelentkeztek, azoknak bővebb információ az indulásról Paulovicsné
Klárinál a klubban.
Június 28.-án (szerdán) rendezzük meg a szokásos nagymamás nagypapás - unokás napot, amikor is szalonnasütéssel (akinek van
nyársa, az hozzon magával), játékokkal és kötetlen beszélgetéssel
köszöntjük a beköszönő nyarat. Szeretettel várjuk minden tagtársunkat
és az unokákat! Kérjük, hogy akik részt kívánnak venni ezen az
alkalmon, azok a keddi klubnapokon június 21.-éig jelentkezzen
Paulovicsné Klárinál! És természetesen kíváncsiak vagyunk arra is,
mennyi unokára számíthatunk.
A rendezvény helye a Sápi utca végétől a Honvéd-sírok felé
vezető út mellett található erdei pihenőhely lesz. Gyülekezés és
indulás 1/2 10 órakor a klub bejáratánál.

SZIPORKÁK
Két nő beszélget.
- Képzeld kihíztam a férjemet.
- Hogy-hogy???
- Nem jön rám.

A képek és filmek megtekinthetők honlapunkon
(http://www.cuma.hu/nybk az Archívum rovatban)

Színésznövendék meséli az apjának:
- A vizsgadarabomban igen nehéz szerepem lesz. Egy olyan férfit
kell játszanom, aki 20 éve nős.
Mire az apja:
- Legközelebb olyan szerepet válassz, amiben meg is szólalhatsz!?

