
ÁPRILISI ELŐZETES

Vonatos kirándulást szervezünk április 2-4-ig (3 nap, 2 éjszaka) 
Debrecenbe. Az előrelátható költség 10 000,- Ft, mely a szállást és 
két reggelit foglal magában.

Jelentkezni lehet és a részletes programról tájékozódni keddi 
klub–napokon a klubban Paulovicsné Klárinál.

Sziporkák
- Ki az abszolút papucsférj?
- Akinek otthon keveset szabad, de amit szabad, azt muszáj.

- Ki az abszolút naiv kismama?
- Aki a szülőszobában kinyittatja az ablakot, hogy be tudjon repülni a 

gólya.

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 márciusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik márciusban ünneplik 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége

                                                                                                         

 Név:                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.                                                               március

Szolgaságunk idejében A földet, mely koporsó volt
Minden ember csak beszélt, S benn egy nemzet a halott,
Mi valánk a legelsők, kik Megillettük, és tizennégy
Tenni mertünk a honért! Miljom szív földobogott.

Mi emeltük föl először Egy szóvá s egy érzelemmé
A cselekvés zászlaját, Olvadt össze a haza,
Mi riasztók föl zajunkkal Az érzelem „lelkesülés”,
Nagy álmából a hazát! A szó „szabadság” vala.

Petőfi Sándor: A márciusi  ifjak (részlet)



EZ TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN

Névnaposok köszöntése

Február 7-én a klubnapon köszöntöttük aktuális névnapo–
sainkat (Ágnes, Piroska, Julianna, Zsuzsanna, Pál), valamint a kerek 
évfordulós születésnaposainkat (65 éves ingyen utazók, és 75 éves).

Az ünnepeltek szendvicsekkel, süteményekkel valamint 
italokkal kedveskedtek. Kellemes beszélgetéssel telt el a délelőtt.

Farsangi Maszk Parádé

Február 11-én részt vettünk a Mozdulj Velünk Egyesület 
rendezvényén a városi Sportcsarnokban. Klubunk lelkes tagjai 
(mintegy 20 fő) öltözött fel jelmezbe. Megnéztük a kicsik 
(óvodások, kisiskolások jelmezeit), meghallgattuk a meghívott 
együttesek zenéit, tombola, majd a felnőttek jelmezes felvonulása – 
melyből mi nyugdíjasok voltunk a legtöbben – következett. Jól 
éreztük magunkat.

Városi Sportshow

Február 18-án rendezték meg a 20. farsangi sportversenyt, 
amelyen csapatunk 2. helyezést ért el. 6 fős csapatunk mindent 
bevetett: nem kímélték a tollat, énekhangjukat és fizikai erejüket, 
miközben többször megnevetették szurkolóinkat.

Az eredmény hirdetés után az Ezüstgitár együttes Shadows és 
Ventures számokat adott elő, amikre jót táncoltunk.

  

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

MÁRCIUSI PROGRAMOK
Március 4-én (szombaton) Farsangi bál  a Művelődési Otthonban.

A bál előtt du. 1 órától 2 óráig RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 
lesz, melynek témája a törvény szerint előírt új Alapszabály 
jóváhagyása. Kedves tagjaink megjelenésére feltétlenül számítunk.

14 órától Farsangi bál  – Műsor – zene – tombola!
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk.

Sütemény szokás szerint hozható!

Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Március 10. (péntek) 17 órakor Rosenberg Mária klubtagunk 
festmény kiállítása a Művelődési Otthonban.

Március 14-én klubnap keretében  névnaposok (Sándor, József, 
Ildikó, Gábor, Irén) valamint aktuális kerek évfordulós születés-
naposok köszöntése.

Március 24-én pénteken 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk
a 2016. évi beszámoló közgyűlésünket, melyen 

a 2017. évi tervünket is ismertetjük.
Minden kedves klubtagunk megjelenésére számítunk!

Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon

Felhívjuk tisztelt tagtársaink figyelmét, hogy 2017. február 20-tól 
március 2-ig tüdőszűrés lesz a klubhelyiségünkben, ezért a tagdíj befi-
zetés és egyéb ügyintézés az egészségügyi szobában lesz lebonyolítva.

http://www.cuma.hu/nybk

