MÁJUSI PROGRAMOK
Május 13-án (szombaton) busz kirándulás lesz Lévára
(Szlovákia, Zseliz érintésével), az ottani nyugdíjasok meghívására.
Ezzel a tavalyi látogatásukat viszonozzuk.
Indulás: 7 órakor. Felszállni a szokott helyeken lehet.
Mindenki hozzon magával 10 eurót az ebédre (+ költőpénz egyéni
célokra).

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.

Júniusi előzetes

május

Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag (részlet)

Június 10-én a Mozdulj Velünk Egyesület főzőversenyt rendez
a Liget téren, melyre szándékunk van benevezni. Akik részt
szeretnének venni, kérjük jelentkezésüket június 6-ig Paulovicsné
Klárinál a klubban. Ételadag: 500,- Ft/fő

Az orgona kezdte! Szinte csobbant,

Június 15-16-án buszos kirándulás Dobronába (Szlovénia). A
programról bővebbet Paulovicsné Klárinál lehet megtudni a
klubban.

éj tavába, a völgybe, ahogy

mikor a kertben megcsapott:
fűszere gázként gyűlt a roppant
nyomta a párás ég: nehéz
volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz,

Június 28-án a hagyományos szalonnasütés az unokákkal a
szokott helyen a Sápi út végi erdőben lévő pihenőhelyen.

de mint tündér meglepetés
lengett körül, mint álmodott hang
vagy holdfényfátylas csillagok.

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

Név:
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Rendkívüli közgyűlés

Debreceni kirándulás

A Budapest Környéki Törvényszék a március 5-én
jóváhagyott – civil szervezetekre előírt – módosított
Alapszabályunkat nem fogadta el, visszaküldte hiánypótlásra, ezért
április 25-re rendkívüli közgyűlést hívtunk össze. A közgyűlés
jóváhagyta az Alapszabályba pótlólag bekerült paragrafusok
szerinti kiegészítésünket. Ezt követően a részt vevők újraválasztották tisztségviselőinket. Köszönjük a tagságnak, hogy a
határozatképes közgyűlést meg tudtuk tartani, mivel bőven meg
volt az 50 % + 1 fő. A módosítást továbbítjuk a Törvényszékre.
A válaszról majd tájékoztatjuk a tagságot.

Április 2-a és 4-e között Debrecen nevezetességeivel ismerkedtünk.
Vasárnap reggel vonattal utaztunk a Gödöllő-Füzesabony útvonalon
Debrecenbe. Bár az utolsó szakasz meglehetősen zötykölődő volt, azért a
„szíverősítő” nem lötykölődött ki. Szállásunkon, a Zsuzsanna panzióban
éppen elegendő hely volt a pótágyakkal kibővítve. A szállásadók
gulyáslevessel fogadtak, ami igen finom volt és nagyon jól esett. A kedd
délig tartó időszakban megnéztük Debrecen központját: a Nagy
templomot, a fő utcát, a Városházat, a Kossuth szobrot, a Szent Anna
székesegyházat, a Déri múzeumot (ahol Munkácsy trilógiáját
életnagyságban csodálhattuk meg). A Bika szállóban ebédelhettünk
nagyon elegáns környezetben, svédasztalról válogatva, igazán kedvező
áron. Esténként pedig jót mulattunk, ettünk, ittunk, táncoltunk. Szép
emlékekkel, fáradtan érkeztünk haza. Köszönjük a szervezőknek.

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!
Az élménybeszámolókhoz kapcsolódó fényképek és filmek
megtekinthetők majd a http://www.cuma.hu/nybk honlapunk Friss hírek
rovatában.

Fellépés az ESE-ben
Április 20-án az ESE-be látogattunk. A gondozottak részére a
farsangi műsorunkat adták elő szereplőink. Egy kis tavaszi vidámságot és
jó hangulatot teremtettünk részükre, melyet nagy tapssal jutalmaztak.
Köszönet a táncosoknak, énekeseknek, egyéni szereplőknek és nem
utolsósorban a gitáros fiúknak!

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

