
JÚNIUSI PROGRAMOKRÓL 

Június hónapban egyetlen programot tervezünk, mégpedig egy 

nosztalgia kirándulást Budapestre. 

A tervezett program nagy vonalakban: vonattal a Keletiig, 

metróval a Déli pályaudvarig, fogaskerekűvel a Szabadsághegyre, 

Úttörővasúttal a Hűvösvölgybe, (séta, ebéd), vissza kisvasúttal a 

János-hegyre, egy negyedórás séta fel a kilátóhoz, majd a libegővel 

lejövünk, busszal a Déli pályaudvarig, és hazavonatozunk. 

Paulovicsné Klárinál lehet jelentkezni a kirándulásra. A pontos 

dátumról a klubnapokon, vagy telefonon lehet értesülni. 

 

JÚLIUSI ELŐZETES 

A július 9.-re tervezett Zsámbéki látogatásra lehet még jelentkezni. 

 

Július első felére tervezzük az unokás „Szalonnasütést” az 

erdőben a szokott helyre, az unokáknak különféle ügyességi 

játékokkal színesítve, a korábbi évekhez hasonlóan. 

Kérjük, aki részt szeretne venni, előzetesen jelentkezzék 

Paulovicsné Klárinál. 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik júniusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!  

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik júniusban 

ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

Kívánunk nekik hosszú életet, 

egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 
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Egy kislány kék lepkét fogott. 

Szebb volt, mint egy szálló madár. 

Fénylő szárnyát szétnyitotta, 

azt mondta, ő lepkekirály. 

 

"Nem koronámat adom én, 

a szabadságért kevés, tudom, 

de ha röptömben felkiáltok, 

a hangom megül az arcodon." 

 

Lepke táncol a szélben, 

a tó ezüst tükör. 

Egy kislány játszik a réten, 

s az arca tündököl. 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                          június 

Pinczési Judit: Nyári dal 



MÁJUSBAN TÖRTÉNTEK 

Rósenberg Mária kiállítása 

Május 6.-án klubtagunk, Rósenberg Mária amatőr festő 

képkiállításának megnyitóján vettünk részt az Isaszegi Művelődési 

Házban. Nagyon sok klubtagunk volt kíváncsi a kiállított képekre. 

Mindenkinek nagyon tetszettek a kiállított képek. Gratulálunk a 

lelkes, igen tehetséges „piktorkodó” klubtagunknak! Csak igy 

tovább! 

 

Kirándulás a Zemplénben 

Május 11-12-13.-án buszos kiránduláson vettünk részt a 

Zempléni Hegységben 42 fővel. Megnéztük a Regéci várat. a 

hegytetőn (már aki fel tudott kapaszkodni a meredek hegyoldalon). 

Nagyon szép kilátás nyílt a zempléni hegyekre, igazán csodálatos 

panoráma tárult elénk. Majd Vizsolyban a nyomdamúzeumot 

tekintettük meg, ahol az első magyarnyelvű biblia fordítást 

nyomtatták ki 1590-ben. Láttuk a korabeli nyomdamasinákat, sőt 

nyomtattunk is vele, amit aztán emlékbe hazahozhattunk! Ez a 

magyarnyelvű Biblia boritólapja volt. Igazán szemléletes, vicces 

előadás keretében ismerhettük meg a korabeli nyomdászok 

munkáját. Tanmesébe illő módon, tagjaink közül kiválasztott és 

kinevezett személyek közreműködésével ismerhettük meg az első 

magyar nyelvű Biblia kinyomtatásának körülményeit. Jót 

szórakoztunk, sokat nevettünk a korabeli jelmezbe öltöztetett, 

különböző eszközökkel ellátott klubtagjainkon (Rákóczi Zsigmond 

erdélyi fejedelem, Plach úr, a főnyomdász, aki férjhez adta szép 

kislányát Mazsenkát, veje, aki egyben a segédje is volt, és 9 

unokával ajándékozta meg őt). Nagyon jót szórakoztunk. Azóta is 

cukkoljuk a szereplőket! 

Estére Telkibányára értünk, ahol a csodálatos hegyoldalon 

épült Ezüst Fenyő Hotelban egy finom vacsora után nyugovóra 

tértünk. Másnap reggel Füzérradványba buszoztunk, ahol 

idegenvezetéssel megnéztük a Károlyi kastélyt, ami a maga 

hihetetlen pompájával, gazdag díszítésével, korhű berendezésével 

mindenkit elkápráztatott. A kastély egy része ma is luxusszállóként 

üzemel. Óriási, több mint 100 hektáros arborétummal, halas-

tavakkal, csónakázótóval, gyönyörű kastélyparkkal rendelkezik. 

Hááát, ez igen! Régen is voltak gazdag emberek. Csodálatos volt 

minden. 

Másnap Telkibánya környékével és nevezetességeivel 

ismerkedtünk meg idegenvezető segítségével, sőt behatolva az 

erdőbe, az idegenvezetőtől kapott szerszámokkal hegyi kristályt 

bányásztunk a földből elég nagy sikerrel. 

  Ebéd után pedig a Pálvölgyi kisvasúttal tettünk egy 

felejthetetlen túrát. Gyönyörű helyeken, a sűrű erdőben, 

páfrányokkal benőtt hegyi patak partján kanyargott a kisvasút 

pályája, óriási égerfák és fenyőfák között. A majdnem 40 perces 

vonatozást mindenki nagyon élvezte, gyönyörködtünk a nem 

mindennapi látványban. Aztán visszabuszoztunk a szállásunkra. 

Másnap reggel Sátoraljaújhelyre buszoztunk, ahol egy városi 

„kisvasúttal” körbe utaztuk a várost, idegenvezetőnk ismertetőjét 

hallgatva menetközben. Ezt is nagyon élveztük. Nagyon sok 

élménnyel gazdagodva, jókedvűen indultunk haza. Rendkívül szép 

és tartalmas kirándulás volt. Köszönet érte a szervezőknek Balázsy 

Katinak és Paulovicsné Klárinak. Külön köszönet 

buszsofőrünknek, aki igazán megdolgozott azért, hogy 

kényelmesen utazzunk! 

 

 

Egy szomorú hír! Ismét eltávozott közülünk egy 

klubtagunk, Tihanyi István. Nyugodjon békében. 

Részvétünk a családnak! 


