
Buszos kirándulás Mátraderecskére
2015. április 19-re autóbuszos kirándulást szervezünk Mátrade-

recskére, ahol a mofetta meglátogatását tervezünk (próbakezeléssel). 
Útközben megtekintjük a Recski munkatábort és emlékhelyet. Parádon a 
tájház és kézművesek látogatása (kosárfonó, üvegcsiszoló, üvegfúvó).

Részvételi díj: autóbusz és ebédköltség 3 000,- Ft. A belépők külön 
fizetendők. 

Jelentkezni lehet április 14.-ig Szabóné Piroskánál a keddi 
klubnapokon. Tel. szám: 20/536-4296, vagy 28/816-792. A busz indulása 
6 óra 30 perckor, felszállás a szokott helyeken.

Sziporkák
A róka és a holló meséje arról szól, hogy a húsevő róka és a rovarevő 

holló veszekednek egy tejterméken, amit mind a ketten utálnak.

Minden kedves klubtagunknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

A Baráti Kör Vezetősége
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HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2015.                                                                április

Vannak gyönyörű, messze kertek

És bennük tenger sok virág,

Az esti szellő hozza, hozza

Feléd e tenger illatát.

Ismerd és szeresd valamennyit,

E sok virágot, sok csodát,

De legjobban a mi csodánkat,

A kis erdélyi ibolyát.

Reményik Sándor:  Erdélyi ibolya



EZ TÖRTÉNT MÉG FEBRUÁRBAN
Farsangi Sport Show

Február 28-án klubunk részt vett a városi Sportcsarnokban 
rendezett Farsangi Sport Show eseményen. Délután 1 órakor kezdődtek a 
felnőtt és nyugdíjas versenyek. Rövid bemelegítő után felálltak a 
csapatok. A nyugdíjas korosztályból 3 csapat indult. Egyebekben a 
vetélkedő Isaszeggel kapcsolatos feladatokból állt. Isaszegi hímzés 
szerint kellett színezni a kinyomtatott mintát, rövid verset írni és 
különféle ügyességi játékokat megoldani. Csapatunk jó helyezést ért el. A 
felnőttek és nyugdíjasok vetélkedője után mindenki bemutatott egy rövid 
műsort. Klubunk az „Őrült farsang” tánccal lépett fel, nagy tapsot 
kaptunk. Akik eljöttek jól érezték magukat.

Májusi előzetes

Panoráma buszos városnézést tervezünk Budapesten. A pontos 
időpont iránt április második felében érdeklődjetek a klubban, illetve 
figyeljétek a honlapunkat! (www.cuma.hu/nybk)

MÁRCIUSI PROGRAMOKRÓL

Nyugdíjas Ki Mit Tud elődöntő

Március 8.-án Budapesten részt vettünk az V. Országos Nyugdíjas 
Ki Mit Tud elődöntőjén. Klubunk az arab tánccal és az „Őrült farsang” 
tánccal lépett fel. Értesítés alapján továbbjutottunk a középdöntőbe, 
amelyet Hajdúszoboszlón rendeznek, az időpont május 8-9-10. 

Kirándulás Győrbe

Március 18-án szép napsütéses időben 45 fős csapatunk kirándult 
Győrbe. Az IC vonaton kellemesen telt az idő, 10 óra előtt értünk a 
helyszínre. A Városháza előtt 10 órakor találkoztunk az idegenveze-
tőnkkel.  A Városháza neobarokk stílusban épült U alakú gyönyörű 
épület, melyet Bisinger József üvegesmester városnak adott hagyatékából 
építettek 1896-1898-ig. Az előtérben tájékoztatást kaptunk az építésről, 
Győr történelméről.  Ezután indultunk a belvárosi sétánkra, majd a 
Káptalandombon álló Bazilikát tekintettük meg. A Bazilika kápolnájában 
megnézhettük Szent László eredeti hermáját és Boldog Apor Vilmos 
püspök síremlékét, majd a bazilikát és az északi mellékhajó oltárát 
díszítő Szűzanya képet, mely Magyarország jelentős búcsújáró helyévé 
tette a templomot. A Gutenberg téren a barokk stílusban készített 
Frigyláda szoborcsoportot tekintettük meg. Elsétáltunk a Széchenyi térre, 
mely műemlékekkel körülvett tér: a Bencés templom, a gimnázium és 
kollégium, a régi városháza, a Mária oszlop. Nem soroltunk fel minden 
műemléket, amelyet sétánk során láthattunk. 3 órás városnézés után a 
csapat megebédelt, utána kis szabadidő, majd indultunk haza. Reméljük 
mindenki szép élményeket szerzett ezen a szép napon! 

Köszönettel elfogadjuk nyugdíjas barátaink aktív dolgozó 
családtagjainak az adójuk 1%-át, melyet a következő adószámra lehet 
ajánlani: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 18702800-1013.

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik áprilisban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik áprilisban ünneplik 

SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget, 
hogy családjuk körében tudják eltölteni!

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége


