ÁPRILISI ELŐZETES
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Április 24.-én (pénteken) 14 órai kezdettel tartjuk az éves
beszámoló közgyűlésünket a Művelődési Házban.

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
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március

- A nárcisz fesztiválra látogatás a nárcisz nyílásától függően

lesz, érdeklődjetek a klubban

Hajnal Anna: Tavaszi himnusz
SZIPORKÁK
Miről lehet megismerni a kezdő tűzoltót? – Elég könnyen.
Miért csukták le a narkós papot? – Szertartásért.
Egy betűs rokon. Ki az? – Nagy-i.
Miért van az ózonlyuk? – Mert lelőtték a nagy varázslót.
Mit söpörnek a hangárban? – Airport.
i az orvos kedvenc étele? – Sebe-sült.

Tágul a fény édes köre,
délben az árnyék rövidül,
egyre élőbb mosoly süt rám
mind áttetszőbb napok mögül,
ragyogás, ki az éjszakán
is átsütsz, úrnő, égi lány,

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik márciusban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

hogy aludtad át télidőd
a kemény, fagyos nyoszolyán?

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

Név:

FEBRUÁRI PROGRAMOKRÓL
Kirándulás a lovasberényi Szilasi pincészetbe
Február 19.-én autóbusszal indultunk Lovasberénybe, a Szilasi
pincészetbe. Érkezésünkkor a szokásos pálinkával kínált bennünket
Péter és fia, majd elfoglaltuk a helyünket. Először borkóstolás
következett, majd finom babgulyást fogyasztottunk. Ezután még az
asztalra kerültek a szokásos disznótoros ételek, hurka, kolbász,
szalonna és egyéb finomságok. Természetesen az italok sem
maradtak el. Vidám hangulatú beszélgetés következett, majd
szokásunkhoz híven jól bevásároltunk a finomságokból. Reméljük
mindenki jól érezte magát.

Farsangi bál
Február 29.-én tartottuk a farsangi rendezvényünket a
Művelődési Házban. Délelőtt Szigeti Sanyi – a közreműködő
kukták segítségével – megfőzte a finom parasztgulyást.

hisz sajnos már nincs közöttünk. A vetítés után következett a fánk,
amelyet Erzsike készített, majd következtek a finom sütemények,
melyeket tagjaink sütöttek. Ezután köszöntöttük a kerek évfordulós
születésnaposainkat és az aktuális névnaposainkat.
Kicsit visszafogottabb volt most a rendezvény. Kis tánc, majd
tombola következett, akik nem táncoltak, jót beszélgettek.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik valamilyen formában
segítettek (főzés, sütés, fuvarozás, teremberendezés, tálalás,
kávéfőzés, mosogatás és egyéb fel nem sorolható segítség).

MÁRCIUSI PROGRAMOK
Március hónapra terveztük a Budapesti Zsinagóga
látogatását. Jelenleg még nincs érdeklődés iránta. A látogatást
vonattal terveztük, a belépődíj 5 000,- Ft/fő.
Amennyiben nincs érdeklődés, akkor elmarad, de
folyamatosan érdeklődjetek a klubban.

Március 19.-én csütörtökön 16 órakor a Falumúzeumban
folytatódik a Szenior Akadémia Dr. Jászberényi József előadá–
sával. A téma: „Merre tart a világ? Hogyan alakítják át a
generációk életét a technikai változások?”
A múlt évi előadások is érdekesek voltak, érdemes részt venni
rajta.

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

A bál 14 órakor kezdődött a gulyással felszolgálásával. Ezután
Gyula által összeállított vetítés következett a korábbi
rendezvényeinkről, amelyeken „Ani” szerepelt, így emlékezve rá,

Április hónapra terveztük a Kaposvári kirándulásunkat a
nárcisz fesztivállal egybekötve, amennyiben az időjárás miatt
előbb nyílik a nárcisz lehetséges, hogy március végén lesz ez a
kirándulás, ez március közepe felé tisztázódhat. Érdeklődjetek a
klubban. Az utazás vonattal történne.

