MÁJUSI ELŐZETES
Május 23.-ra autóbuszos kirándulást szervezünk TarMátraverebély-Szentkút úti céllal.
Jelentkezni a keddi klubnapokon lehet, a részletes programról és
a részvételi díjról érdeklődjetek Paulovicsné Klárikánál, illetve a
májusi híradóban tesszük közhírré.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2019.

április

Május 25.-én a klubunk udvarán Májusfadöntés lesz. Részletek a
májusi híradóban lesznek olvashatók.

Petőfi Sándor: Ki a szabadba
Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet színpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.

Minden kedves klubtagunknak
kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

A természetnek pompás színpadán
A primadonna a kis fülemile:
Ki volna, énekesnők! Köztetek
Merész: versenyre kelni ővele?

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

Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben ülnek ifjú ibolyák.
Miként figyelmes hölgyek....hallgatván
A primadonna csattogó dalát.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik áprilisban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem...
A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

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

Vác-Acsaújlak – kirándulás

Látogatás a Szépművészeti Múzeumba

Március 29-én a meghirdetett kirándulásra indultunk kellemes időben.
Vácon találkoztunk az idegenvezetőnkkel, aki a városnézést a
Székesegyház megtekintésével kezdte. Részletesen elmondta
építésének történetét, majd a téren körülvevő épületeket mutatatta
meg: Püspöki palota és egyéb épületek, mindenről tájékoztatást adott.
Ezután indultunk Vác főterére, ahol híres épületek és templomok
megmutatása következett. A városnézés után a Tragor Ignác Múzeum
Memento Mori kiállítását tekinthettük meg, a pincében a két évtizede
megtalált múmiákkal. A sok látnivaló után buszra ülve indultunk
Pencre ahol megpihentünk, megebédeltünk. Ebéd után irány
Acsaújlak. A felújított kastélyt - két csoportban – jártuk körül, illetve
a pincétől az emeletig.. Élményekkel telve, vidáman jöttünk haza.
Reméljük mindenki jól érezte magát!

Március 5-én a Szépművészeti Múzeumba látogattunk
el. 10 órára voltunk bejelentve, és a tárlatvezető
segítségével a Michelangelo teremben kezdtük sétánkat,
ahol is Van Dyck képeit tekintettük meg. Ezután az állandó
kiállításon lévő képekről kaptunk tájékoztatást. A
tárlatvezető ismertetője után ki-ki egyénileg, a neki tetsző
kiállításokat, illetve a felújított Román Csarnokot nézhette
meg. Aki elfáradt, kicsit pihenhetett, kávézhatott. Kellemes
időtöltés után indulhattunk haza kisvárosunkba.

Farsangi bál
Március 23-án tartottuk farsangi bálunkat a Művelődési Házban.
Délután 2 órára megtelt a terem. Szereplőink vidám műsorral
kedveskedtek, ezúton is köszönet a fellépőknek, akik szabadidejüket
áldozták fel a sok-sok próbára. Felköszöntöttük a kerek évfordulós
születésnaposainkat és aktuális névnaposainkat. Névnapos Sándorjaink
finom fánkkal, a szülinapos lányaink képviselőfánkkal kínáltak, de a
többiek is sok-sok finom süteményt hoztak. Uzsonnára franciasaláta
lett tálalva fasírttal. Mulatozás, tombolázás következett. Ezúttal is
köszönet a terem berendezőinek, a süteménysütőknek, franciasaláta és
fasírt készítőinek, konyhásoknak, büféseknek, mosogatóknak,
fuvarozóknak és egyéb fel nem sorolt segítőknek. Külön köszönet
Palinak a zenéért, Marikának a fényképezésért. Reméljük mindenki jól
érezte magát.

ÁPRILISI PROGRAMJAINK
Április 26.-án 14-16 óráig tartjuk az

2018. évi beszámoló közgyűlésünket
Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon.
Kérjük kedves tagjainkat, hogy pontos megjelenésükkel
tiszteljék meg a tisztségviselőinket, akik egész évben értünk
végezték feladatukat.

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

Ezúton is megköszönjük azon tagjaink munkáját és segítségét,
akik részt vettek a tüdőszűrés előtt a termek kirámolásában,
valamint a befejezés utáni takarításban és visszarámolásban!

