MÁJUSI ELŐZETES
Május 10.-én egy napos autóbuszos kirándulás lesz:

HÍRADÓ

Garamszentbenedek – Malonya (Szlovákia)
a rododendronok virágzásának idejében.
Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárikánál a klubban. (Már alig
van hely a most jelentkezőknek, de elegendő jelentkező esetén
2 busszal megyünk).
Részvételi díj: 3 500.- Ft/fő (az ebéd árát nem tartalmazza, amit
mindenkinek euróban kell kifizetnie).

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.

április

Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez (részlet)
Május 19.-én (meghívásra) vonatos kirándulás lesz Révfülöpre a

VIII. Országos Nyugdíjas Találkozóra

Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,

Érdeklődni és jelentkezni Paulovicsné Klárikánál lehet a klubban.

és közben milyen nagyra nőttetek!
Hüvelyknyire!... Kilombosodtatok

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

és ezer könnyű és friss fodrotok

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik áprilisban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat, és táncol és örül.

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

Név:

MÁRCIUSI PROGRAMOKRÓL

ÁPRILISI PROGRAMJAINK

Farsangi bál

Április 20.-án 10-12 óráig tartjuk az

Március 3.-án tartottuk farsangi bálunkat a Művelődési Otthonban.,
melyre meghívtuk az Isaszegi Természetbarát Klub tagjait is. Műsor
helyett az idén „Jelmezes felvonulással” kezdődött a bálunk. Jó sok
nyugdíjas barátunk és ITK-s vendégünk öltözött különféle ötletes
jelmezbe. Jutalmul mindenki sorsolással kapott egy jelképes
ajándékot. Kevéske főtt kolbásszal kínáltuk a résztvevőket, és
természetesen a hozott süteményekkel. Vidám mulatozás kezdődött, és
természetesen a tombola sem maradhatott el.
Köszönet a fuvarozóknak, berendezőknek, konyhásoknak, büfének
és mindenkinek, aki segített a rendezésben. Reméljük, mindenki jól
érezte magát.

Színházlátogatás
Március 18-án kisbusszal indultunk Budapestre a Fedák Sári
Színházba. Ezúttal a Mária Főhadnagy c. operettet néztük meg. A
hangulat emelkedett, az ülések viszont nagyon kemények voltak.

Születésnapos, névnapos köszöntések
Március 20.-án a klubban köszöntöttük az aktuális névnaposokat és
születésnaposokat (Sándorokat, Józsefeket, Zsuzsannát, Irént,
Gáborokat, Bélákat), akik finom zúzapörkölttel (Szigeti Sanyi főztje)
és nokedlival (Kovács Margitka főztje), valamint finom süteményekkel láttak vendégül bennünket. Köszönjük a vendéglátást,
mindenki jól érezte magát.

Kérjük tagjainkat, hogy a klubnapokon érdeklődjenek esetleges
éves programon kívüli eseményekről, ami az éves programban nem
szerepel (pl. színházlátogatás stb.).

Éves beszámoló közgyűlésünket
a Művelődési Otthonban. Kérjük kedves tagjainkat, hogy pontos
megjelenésükkel tiszteljék meg a tisztségviselőinket, akik egész
évben értünk végezték feladatukat.

Az Isaszegi Tűzoltó Egyesület április 28-án 17 órától tartja

Jótékonysági Bálját
melyre klubunk szereplőit (táncosait) és tagjait is meghívták.
Helyszín: Gábor Dénes Iskola aulája.
Részvételi díj: 3 500,- Ft/fő vacsorával.
Tagjaink jelentkezhetnek a klubban (vagy telefonon: 28/782-907
vagy 70/617-1970) Paulovicsné Klárikánál, aki majd intézi a
jegyeket.

KÖSZÖNET!
Ezúton is megköszönjük azon tagjaink munkáját és segítségét,
akik a tüdőszűrés előtt a raktárhelyiségeinkben rendet teremtettek
és kitakarították. További köszönet azoknak, akik részt vettek a
tüdőszűrés előtt a termek kirámolásában, valamint a befejezés utáni
takarításban és visszarámolásban!

