
EZ TÖRTÉNT MÉG FEBRUÁRBAN

Farsangi Sport Show

Klubunk ismételten meghívást kapott a 2016. február 27-én a városi 
sportcsarnokban rendezett Sport Show-ra. Délután gyülekeztünk a 
Sportcsarnokban, ahol az idősek számára is elkezdődtek a sorversenyek. 
A 6 fős csapatunk igyekezett az előírt mókás feladatokat megoldani, 
eszperente nyelven írt versük nagyon jól sikerült, és a többi feladatot is 
kiemelkedően oldották meg. Este 6 órakor elkezdődött a műsoros rész, 
lányaink a „Tavaszi nagytakarítás” táncot adták elő, mely a nézők  
körében   nagy sikert aratott. Nagyon sok jó műsor volt az idősek, fiatalok 
és az ifjúság részéről egyaránt. Köszönet a csapat tagjainak, és a fellépő 
táncosoknak!

Májusi előzetes

Május 7-ére (szombat) vonatos kirándulást szervezünk Miskolc – 
Diósgyőrbe. 

Május 23-ára (hétfő) autóbuszos kirándulást szervezünk Lovas-
berénybe, a Szilasi Pincészetbe. Előtte Székesfehérváron városnézéssel 
kezdünk. Érdeklődni és jelentkezni a keddi klubnapokon lehet 
Paulovicsné Klárinál.

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

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

Aztán gondol egyet,
fülig ér a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
Mire észrevennéd.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit
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Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
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Kányádi Sándor: Április hónapja



MÁRCIUSI PROGRAMOKRÓL

Farsangi bál

Március 5-én tartottuk farsangi bálunkat a Művelődési Házban, 
melyre meghívást kaptak az Isaszegi Természetbarát Klub tagjai is. A 
meghirdetett időpontra megtelt a terem, mintegy 140 fő érkezett a 
szépen megterített asztalokhoz. Elkezdődött a műsor, melyet a 
meghívott vendégeink és klubunk tagjai szolgáltattak, amivel 
mindannyian nagy tetszést nyertek. A műsor megnézhető honlapunkon 
(http://www.cuma.hu/nybk/). A műsor után kis szendvics falatkák és a 
tagok által hozott sütemények lettek feltálalva. Ezután következett a 
zene, tánc, tombola. Felköszöntöttük az akkori kerek évfordulós 
születésnaposainkat.

Köszönet a műsor kitalálójának, elnök asszonyunknak, a 
műsorban fellépőknek, a berendezőknek, a büféseknek és a többi 
felsorolhatatlan segítőinknek!

Szavaló verseny
Március 16-án Jakusné Terike tagunk részt vett a szadai Művelődési 
Házban tartott „Hóvirág szavalóverseny”-en, melyen sikeresen 
szerepelt, különdíjat és a sikeres szereplésért Emléklapot kapott. 
Gratulálunk!

Március 22-én aktuális névnaposaink és kerek évfordulós 
születésnaposunk vendégeltek meg bennünket a klubban.

Minden segítőnek köszönjük a tüdőszűrés előtti és utáni 
rendezést és takarítást.

Köszönettel elfogadjuk nyugdíjas barátaink aktív dolgozó 
családtagjainak az adójuk 1%-át, melyet a következő adószámra 
lehet ajánlani: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 18702800-1-13.

ÁPRILISI PROGRAMJAINK

Április 6-án vendégül látjuk a zselizi nyugdíjas klub  (Szlovákia)  
Isaszegre látogató tagjait. Délelőtt kis tízóraival várjuk őket, ismertetjük 
klubéletünket. Fél kettőkor a Csata vendéglőben vendégül látjuk Őket, 
majd a Városházán részt veszünk a koszorúzáson. Ezután indulunk a 
Szobor hegyre a hagyományos csatajelenet megtekintésére. 

Április 12-én (kedden) du. 14 órakor (2 óra) tartjuk

ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSÜNKET

a Művelődési Otthonban. Értékeljük az elmúlt évet, és a 2016. évi 
hátralévő programokat, ötleteket beszéljük meg. Kérjük tagjainkat, hogy 
vegyenek részt ezen a fontos eseményen!

Április 21-re (csütörtök) autóbuszos kirándulást szervezünk 
Szarvas–Cserkeszőlőre. Szarvason rövid séta az arborétumban, majd a 
„Mini Magyarország” megtekintése. Utána Cserkeszőlőre indulunk a 
fürdőbe, ahol egyénenként megebédelhetünk. Jelentkezni lehet keddi 
klubnapokon Paulovicsné Klárinál, akinél megtudható a pontos indulás 
és befizethető a részvételi díj.

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány köszönetét 
fejezi ki azon baráti köri tagoknak, akik a március 18-20-i konferencia 
lebonyolításában bármilyen módon segítettek (süteménysütés, kávé-, ital 
adomány, tálalás, mosogatás, regisztráció, ünnepi műsoron való 
szereplés).

Révász Tiborné alapítvány elnöke


