
JÚNIUSI ELŐZETES

Június 23-án fogadjuk a Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület tagjait, 
és egyben hagyományőrző „lakodalmat” tartunk ebéddel, 
vacsorával.

Kérjük jelentkezéseteket segítésre a főzéshez, sütéshez 
berendezéshez.

Étkezési hozzájárulás: 2 000,- Ft/fő
Kérjük mielőbbi jelentkezéseteket, hogy a főzéshez szükséges 

hozzávalók mennyiségét kalkulálni tudjuk.
Jelentkezési határidő: június 12-ig

Június 30-án a szokásos Liget téri főzőverseny a Mozdulj Velünk 
Egyesület rendezésében, melyen részt szeretnénk venni. 

Aktuális havi színházlátogatásról, illetve lehetőségről és 
műsorról a klubban lehet tájékozódni.

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.                                                                  május

                                                                                                         

 Név:                                                                                            

Almavirággal Füttyöget olykor,
futkos a szellő, mintha ő volna
akár egy kócos a kertek kedves
semmirekellő. sárgarigója.

Kócosnak kócos, Meghintáztatja
de nem mihaszna, ágon a fészket,
okot nem ád ő leszáll a földre
soha panaszra. fűhegyen lépked.

Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen
elüldögél egy
kék nefelejcsen.

Kányádi Sándor: Májusi szellő

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik májusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik májusban ünneplik 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



ÁPRILISI PROGRAMOKRÓL

Beszámoló közgyűlés

Április 20-án tartottuk éves beszámoló közgyűlésünket a 
Művelődési Otthonban.

Elnök asszonyunk és a bizottságok vezetői beszámoltak a 2017. 
évi munkáról, kulturális, egészségügyi és pénzügyi helyzetünkről. 
A Felügyelő Bizottság tájékoztatott a vizsgálatokról, melyben 
mindent rendben találtak. A 2017. évünk sikeres volt mivel az éves 
programjaink megvalósultak, sőt időközben még kibővültek 
eseményekkel. Elnök asszonyunk és gazdasági vezetőnk 
tájékoztatott még a 2018. év feladatairól, anyagi helyzetünkről.

Az egyebek pontban a közeli napokban kerek évfordulós 
születésnaposainkat köszöntöttük, akik vendégül láttak bennünket.  
Köszönet a vezetőségnek a munkájáért!

Köszönjük a tagságnak a részvételt, érdeklődésüket, hogy a 
közgyűlésünk határozatképes volt. 

Április hónapban kérvény adtunk be az Isaszeg Egészségügyéért 
Alapítványhoz Dr. Horváth Anna részére, egészségügyi tesztcsíkok 
biztosítására (cukorméréshez, koleszterinméréshez). Az 
alapítványtól rövid időn belül kaptunk tesztcsíkokat, melyért 
köszönetünket fejezzük ki!

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

MÁJUSI PROGRAMOK

Május 10-én kirándulás Garamszentbenedek - Malonya (Szlo-
vákia) úti céllal. Érdeklődjetek a buszindulásról!

Május 19-én (meghívásra) vonatos kirándulást tervezünk 
Révfülöpre az

VIII. Országos Nyugdíjas Találkozóra.
Jelentkezés és bővebb információ Paulovicsné Klárinál a klubban.

SZIPORKÁK
 
     A téli hidegben megkérdezi a fiú a lányt:
   - Megnézhetlek meztelenül?
   - Jó, de nem fogsz fázni?
 
     Bíró a vádlotthoz:
   - Kéri a következő kérdést, vagy megáll három évnél?

Honlap címünk: www.cuma.hu/nybk

Anyák napja alkalmából 
szeretettel köszöntjük az 
Édesanyákat, Nagymamákat és 
Dédmamákat! 

A Baráti Kör vezetősége


