
ELŐZETES TOVÁBBI PROGRAMOKRÓL 

Május 11-13.-a között buszos kirándulást tervezünk a zempléni 

hegységbe, 2 éjszakás szállással, félpanzióval. 

Úticél: Regéc, Vizsoly, Füzérradvány megtekintése, Pálvölgyi 

kisvasúti utazás, különleges kőzetgyűjtés az erdőben (hozzatok 

temetői kiskapát!), stb.  

A kirándulás költsége: 35 000,- Ft jelentős támogatással (a 

buszköltséget a klub állja). 

   Szállás: Telkibánya, Ezüstfenyő Hotel. 

   Jelentkezési határidő: május 3. 

 

A tagság kívánságára kirándulást tervezünk ERDÉLY-be. 

Utazás busszal. 4 nap, 3 éjszakai szállás, félpanzió. Útvonal: 

Kolozsvár, Segesvár, Szováta, Farkaslaka, Békás-szoros-Gyilkos-tó, 

Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Déva. 

Időpont: 2022. szeptember 8-11, vagy 15-18. Részvételi díj: 

50 000,- Ft, + 50 euró. 

Kérjük, hogy Klárinál jelentkezzenek, akiket érdekel az út, hogy 

a részleteket tisztázni tudjuk minél előbb! Várhatólag május végéig 

20 000,- Ft-ot be kell fizetni előlegként. 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik áprilisban 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

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:                                                                                             

 

Ragyogó rügyre ült le most a nap 

s nevetve szamárfület mutogat. 

Madár fi erre eltátja csőrét, 

hunyorog feléje a nevető rét 

s a bárány is csodálkozik. Csoda, 

hogy nem billen ki száján fogsora. 
 
 

Ragyogó rügyön álldogál a nap, 

indulni kész, arany fején kalap. 

Fiatal felhő bontja fönt övét 

s langyos kis esőt csorgat szerteszét, 

a rügy kibomlik tőle és a nap 

pörögve hull le és továbbszalad. 
 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                          április 

Radnóti Miklós: Április I. 



MÁRCIUSBAN TÖRTÉNTEK 
Március 8.-án a gödöllői Művelődési Házban tartották a 

nemzetközi nőnapi ünnepséget, ahová klubunk nőtagjait is meghívták. 

Jó pár hölgytagunk részt is vett az eseményen, ahol a Gödöllői 

Önkormányzat dolgozói egy rövid, kedves műsorral lepték meg a 

hölgyeket, a végén megtetézve egy kis desszertédességgel. Nagyon 

szép gesztus volt az önkormányzattól! 

 

Március 22.-én, Budapestre szerveztünk kirándulást vonattal. A 

Városligetben megnéztük a nemrég elkészült több jelentős díjjal 

elismert, ultramodern Zene Házát. Neves japán épülettervező 

elképzelése   alapján   felépített   csodás   üvegpalota   igazán   szemet  

gyönyörködtető hatású volt mindenkire. Már a bejáratnál lépéseink 

hatására különleges zene szólalt meg, és a meglepetéshatás csak 

fokozódott a nagyszerű épület belsejében. Az óriási üvegtáblák, 

üvegfalak dőlésszögének látványa, amely a megfelelő akusztikai 
hatást hivatott biztosítani a hangversenyteremben, igazán lenyűgöző 

hatással volt ránk. Az ülések anyaga is a jó akusztikának van 

alárendelve, csakúgy, mint a meglévő drapéria is! Ez egy nagyon 

modern, csodálatos épület, amely külső megjelenésében is 

meghökkentő látványelemeket kínál a csak ámulni tudó, meghökkent 

szemlélőnek. 

 

Március 26.-án a Dózsa György Művelődési Házban a Spirit 

Szinház művészeinek előadását néztük meg jó pár tagunk 

részvételével. Nagyon hangulatos, érdekes előadásban volt részünk, 

köszönet érte a szervezőknek és az előadóknak. 

ÁPRILISI PROGRAMOKRÓL 

Április 6-7.-én Szigetvárra szervezünk kirándulást vonattal, 

egyéjszakás szállással, félpanzióval. Megnézzük a várat, a várost, 

valamint egy fürdőlátogatás szerepel a programban. 

   F I G Y E L E M ! A vonat indulása Isaszegről 6 óra 42-kor! 

Átszállás a Keletiben, majd 11 óra 30 körül érünk Szigetvárra. 

Reméljük minden jól sikerül! 

 

Április 29.-én tartjuk a 2022. évi közgyűlésünket a Dózsa 

György Művelődési Házban 11 órai kezdéssel. 

Napirendi pontok: 1.  A 2021-es évi működési beszámoló 

 2.  A 2022-es év tervei, feladatai 

Nagyon kérünk mindenkit, hogy lehetőleg mindenki jöjjön el, 

hogy a közgyűlés határozatképes legyen. Amennyiben nincs meg az 

50%+1 fős létszám, a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. április 

29., 11 óra 30 perc. 

ÚJABB PROGRAM A NYÁRRA 

Július 9.-ére meghívásunk van Zsámbéki barátainktól. A rész-

vételi szándékot Klárinál jelezzétek! 


