
Áprilisi előzetes

Április 6-án vendégül látjuk a Zselizi Nyugdíjas klub (Szlovákia) 
Isaszegre látogató tagjait, valamint a városi rendezvényen való részvétel.

Éves közgyűlésünk április 12-én tartjuk a Dózsa György Művelő-
dési Otthonban. Minden érdeklődő tagunkat szeretettel várunk!

Április 21-ére autóbuszos kirándulás szervezünk Szarvas – 
Cserkeszőlőre

A pontos időpontok az áprilisi híradóban lesznek közölve.

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

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik márciusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik márciusban ünneplik 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége

                                                                                                         

 Név:                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.                                                               március

Langy, permeteg eső szemerkél,

új búza pelyhe ütközik.

Kéményre gólya, s a levert tél

jeges csúcsokra költözik.

Zöld robbanásokkal kitört

a kikeleti víg erőszak.

Asztalos műhelye előtt

remény legyint meg, friss 

fenyőszag.

József Attila: Március (részlet)



EZ TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN

Névnaposok köszöntése

Február 9-én, a keddi klubnapon az aktuális névnaposaink: 
Piroskák, Ágnesek, Pál láttak vendégül a klubhelységben. A 
névnaposokat egy szál virággal, fiúnkat pedig borral köszöntöttük. A 
névnaposok finom süteményeket sütöttek, italokat hoztak, köszönjük a 
vendéglátást, és sok boldog névnapot kívánunk!

Születésnapi köszöntés

A február 16-i klubnapon köszöntöttük születésnapja alkalmából a 
kerek évfordulós Gyöngyikénket, aki finom süteményekkel és itallal 
kínált bennünket. Másik két klubtagunknak is születésnapja volt (nem 
kerek évforduló) ők is megvendégeltek bennünket. Boldog születésnapot 
kívánunk!

Egri gyógyfürdőzés

Február 17-én, pár nyugdíjas barátunk vonattal ment Egerbe, a 
gyógyfürdőbe. Az idő kellemes napsütéses volt, a résztvevők nagyon jól 
érezték magukat.

Sziporkák

- A munkahely olyan, mint a sakk. Ha alacsonyabb beosztásban vagy, 
akkor csupa paraszt vesz körül és járhatsz gyalog. De ha 
előléptetnek, akkor egyből mindenki téged akar leütni.

- Mindig a főnök végzi a feladat oroszlánrészét: üvölt.

MÁRCIUSI PROGRAMOK

Március 5-én (szombaton) 14 órától (du. 2 óra) tartjuk

FARSANGI BÁLUNKAT

a Dózsa György Művelődési Otthonban.
Műsor – zene – tombola – szerény vendéglátás!

Bálunkra meghívást kaptak az Isaszegi Természetbarát klub tagjai is.

Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható.
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Március 18-20-ig a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért 
Alapítvány tartja a Konferenciáját a Szakközépiskolában. Az előadások 
témája, időpontjai plakáton lesz kihelyezve a klubban. A konferencia 
lebonyolításában klubunk süteménysütéssel és egyéb segítéssel (tálalás, 
mosogatás, felszolgálás) vesz részt.  A szombat esti műsort is klubunk 
adja a Művelődési Otthonban. Természetesen az előadásokat is 
meghallgathatjuk.

Megbeszélés szerinti klubnapon az aktuális névnaposaink köszöntése.

Felhívjuk tisztelt tagtársaink figyelmét, hogy 2015. február 24-től 
március 7-ig tüdőszűrés lesz a klubhelyiségünkben, ezért a tagdíj-
befizetés és egyéb ügyintézés az egészségügyi szobában lesz 
lebonyolítva.

Minden kedves klubtagunknak kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!


