MÁJUSI ELŐZETES
Május 6.-án este 18 órakor Rósenberg Mária amatőr festő tagtársunk kiállítási megnyitója lesz a Művelődési Házban. Reméljük, minél
többen eljönnek a kiállítás megnyitójára, és megnézik a kiállított képeket. A kiállítás május 26.-áig lesz megnézhető a Művelődési Házban.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

Május 11-13.-ra tervezzük a már múlt hónapban is említett buszos
kirándulást a Zempléni hegységbe kb. 42 fővel, 2 éjszakás szálással,
félpanziós ellátással Telkibányán. Kőrbejárjuk a környéket, megismerkedünk a nevezetességekkel. Reméljük jó és érdekes kirándulás lesz, és
jót fogunk szórakozni!
Íme az úti cél (újra): Regéc, Vizsoly, Füzérradvány, Pálvölgyi
kisvasút. A busz reggel 6 órakor indul, felszállni a Csata-vendéglővel
szemben, a Sportcsarnoknál, a buszfordulónál (Madách utca végénél), a
Béke térnél, a Dózsa Gy. úti COOP üzletnél, a postánál, a Klapka Gy.
(középső) iskolánál és a Géza kocsmai buszmegállóban lehet.

2022.

Ady Endre: Május
Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,

Május 30.-án Budapestre szervezünk vonatos kirándulást.
Megnézzük a felújított Operaházat, majd utána a Füvészkertet
látogatjuk meg. A részvételi szándékot Klárinál jelezzétek! A két
belépő ára: 2 400 Ft. Indulás: Isaszegről a 7:52-es vonattal.

Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó…
Járok a korzón, szívembe’ mámor:

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik májusban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet…

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

május

Fél óra múlva – zuhog a zápor…

Név:

ÁPRILISBAN TÖRTÉNT
Szigetvári kirándulás
Április 6-7.-én kétnapos kirándulást szerveztünk Szigetvárra
vonattal. Mintegy 30 fővel vettünk részt a kiránduláson, ahol a szigetvári
vár meglátogatása közben idegenvezetőnk ízes magyar tájszólással régi
történelmi eseményeket idézett fel. Megtekintettünk a várban törökkor
béli élethelyzeteket, melyeket viaszbábukkal szemléltettek, korabeli
fegyvereket, használati tárgyakat, és színvonalas előadás keretében
megismerkedtünk az 1500-as évek történelmével, a mohácsi vésztől
kezdve Szigetvár ostromáig, annak lezajlásával. Korabeli fegyverhasználati bemutatón is részt vettünk, ahol egy férfi korhű öltözetben,
eredeti fegyverekkel szemléltette azok használatát. A bemutató után
Szigetvár nevezetességeivel ismerkedtünk meg, szintén idegenvezetőnk
segítségével. Az éjszakát az Aranyoroszlán szállodában töltöttük.
Másnap a város kitűnő termálfürdőjében áztattuk ki tagjainkat, majd
délután hazavonatoztunk. Tartalmas, érdekes, nagyon jól sikerült
kirándulás volt. Köszönet érte a szervezőknek!

kértünk mindenkit, hogy jöjjenek el a közgyűlésre. Sajnálatos módon
nem volt foganatja a kérésünknek.
Így az új időpontban megtartott közgyűlés három napirendi
pontjáról azok szavaztak, akik megjelentek. Visszatekintettünk az elmúlt
egy(-két) évre, és meghallgattuk, hogy az idénre milyen események,
utazások szervezése folyik. Természetesen a váratlan lehetőségeket
megragadva további programokkal egészülhet az éves programunk.
Az eredményesen befejezett gyűlés után megkóstolhattuk a frissen
sült pogácsát és süteményeket.

A NYÁRI PROGRAMOKBÓL
Zsámbéki barátaink meghívásának eleget téve, július 9.-én
Zsámbékra tervezünk kirándulást, A részvételi szándékot Klárinál
jelezzétek!
A szeptemberre tervezett Erdélyi kirándulásra is kérjük, hogy minél
előbb jelentkezzetek, hogy a szállást és minden mást, ami szükséges, le
tudjuk foglalni!!!

Közgyűlés
Április 29.-én tartottuk a 2022-es évi közgyűlésünket az Isaszegi
Művelődési Házban. Sajnos a tagságunk fele sem jelent meg a kiírt
időpontig, így új időpontot kellett kiírni 1/4-ed órával későbbre, hogy a
közgyűlés határozatképes legyen. Pedig az előző híradóban külön

Tisztelettel kérünk minden dolgozó tagtársunkat és hozzátartozójukat, hogy adójuk 1 %-ával támogassák klubunkat, melyet a
következő névre, és adószámra lehet küldeni:
Név: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
Adószám: 18702800-1-13
Előre is köszönjük!

Végül egy sajnálatos, szomorú hír azoknak, akik nem hallották.
Áprilisban elbúcsúztunk két tagtársunktól is:
Köves Sándor

A többi kép megtekinthető a honlapunkon (www.cuma.hu/nybk/)
Archívum menüpontjában.

Legyen könnyű Nekik a föld!

és

Tóth Mihály

