
JÚLIUSI PROGRAMOK 

Július 14.-ére, szerdára terveztük a Szilasi borpince 

meglátogatását autóbusszal, immár a hatodik alkalommal. Előtte 

felkért idegenvezetővel megnézzük a Felcsúti stadiont. A részvételi 

díj 3 500,- Ft/fő, a busz díját a klub fizeti. Jelentkezni lehet 

Paulovicsné Klárikánál. Indulás 7 óra 15 perckor, felszállás a 

szokott helyeken. 

 

Július 21.-én, szerdán tervezzük megtartani a szalonnasütést 

az unokákkal, (de unokák nélkül is lehet jönni), szokásunk szerint 

a Sápi út végén lévő pihenő helyen. Szalonnát, kenyeret, hagymát 

a klub biztosítja. Indulást Paulovicsné Klárikával egyeztessétek. 

 

 

Szeretettel köszöntjük azokat 

a barátainkat, akik júliusban 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT!  

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük 

azokat a klubtagjainkat, akik 
júliusban ünneplik 

SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

Kívánunk nekik hosszú életet, 
egészséget, hogy családjuk 

körében tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 
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Lelkemben áll a boldog Annabál,  

Örvénylő vágyak táncoló csapatja.  

Ma nincs enyészet, mélabú, halál,  

Ma zászlaját a mámor fölragadja  

S a szív, vert életem haló patakja  

Ma megdagad száz zsongó látomással  

S a szerelem mély tengerébe áthal.  

   

Ma újra koszorút fon az öröm  

És nászi fáklyát lenget a dicsőség,  

S a jövendőség kapuját töröm  

S látom magam, győzelmek ifjú hősét  

És vár a nagy, a holdasan zengő rét,  

Hogy sírva a gyönyörtől ráfeküdjem  

Alélva boldog nyáréji derűben. 

 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2021.                                                           július 

Juhász Gyula: Anna-bál 



JÚNIUSBAN TÖRTÉNT 

Kirándulás: Harkány-Siklós-Pécs-Villány 
Június 11.-én 35-en indultunk a Harkány-Pécs 4 napos 

kirándulásra a Hontravel Kft. szervezésében. Pécsre vonattal 

mentünk kicsit kalandosan, mivel az 1 órás átszállásra nem volt 

időnk a vonatunk kimaradása illetve késése miatt, végül is 10 percet 

várt ránk az IC vonat a Keleti pályaudvaron. A 4 nap a programban 

meghatározottak szerint telt el, első nap a Siklósi vár és a 

Máriagyűdi kegytemplom meglátogatása volt. Második nap a har-

kányi gyógyfürdő melegvizét, harmadik nap Pécs látványosságait, 

majd Villányban a borkóstolót élvezhettük. Mindhárom este 

buliztunk, a második este léptek fel szereplőink: táncosaink, egy 

vers és egy ének számmal. Köszönet a fellépőinknek, öregbítették 

klubunk hírnevét. Kellemes emlékekkel tértünk, haza. 

 
Közgyűlés 

Június 29.-én tartottuk a közgyűlésünket klubunk udvarán. 

Elnök-asszonyunk, valamint a bizottsági elnökök beszámoltak az 

elmúlt év eseményeiről, és az idei év további rendezvényeiről. 

Sajnos a járvány miatt a tavalyi évben sok eseményünk elmaradt, 

de az idei évet sem tudtunk eddig tervezni. Harmadik napirendi 

pontunk a Vezetőség és a Felügyelő Bizottság megválasztásáról 

szólt. Balázsy Katalin megköszönte az elmúlt négy év résztvevői-

nek munkáját, majd a vezetőség lemondott. Titkos szavazással új 

elnökségi és felügyelő bizottsági tagokat választottunk. 

 

Elnökség: Balázsy Katalin (elnök) 

 Szigeti Sándor (elnökhelyettes) 

 Nagy Béláné (pénzügyi vezető) 

 

Felügyelő bizottság: Palásti Katalin (elnök) 

       tagok: Tóthné Bagyin Márta 

 Megyes Jánosné 

Elkövetkezendő munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

Közben az elmaradt kerek évfordulós szülinaposokat is 

köszöntöttük, és a klub kedveskedett finom fasírttal, kovászos 

uborkával, üdítővel, sörrel. 

  
A harkányi kirándulás és a közgyűlés képek megtekinthetők honlapunkon 

(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban) 

 

 

AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL 

Augusztus 21.-én, szombaton a Gábor Dénes iskola 

fedett teraszán látjuk vendégül a Zsámbéki Nyugdíjas 

barátainkat, mivel a tavalyi évben ez elmaradt. Részletek az 

augusztusi híradóban lesznek olvashatók majd, illetve a 

klubban lehet érdeklődni. 

 


