
ÁPRILISI ELŐZETES

Április 20-án, pénteken 10-12 óráig tartjuk
a 2017. évi beszámoló közgyűlésünket, melyen 

a 2018. évi tervünket is ismertetjük.
Minden kedves klubtagunk megjelenésére számítunk!

Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon

A tavaszi dicsőséges hadjárat

Április 6-án az isaszegi csata emlékére 
rendezvénysorozat lesz.

Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a tagjaink, 
képviselnénk a klubunkat az eseményeken, koszorúzásokon, főleg a 
honvédsíroknál. Aki teheti, vegyen részt a különböző helyszíneken 
tartott ünnepségeken! A keddi klubnapokon egyeztetünk a 
jelentkezőkkel.

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

2018.                                                               március

Kinyílott az idő, Sürögnek-forognak
mint egy virág szántóvetők,
barkázik, rügyezik juhnyáj lepi be a
a fűzfaág. tetőt.

Kék ég alatt kék füst Pipe virág között
tollászkodik, pipe tipeg.
bontja szárnyát föl a Kacagják a 
sárga napig. szőke vizek.

Kányádi Sándor: Március



EZ TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN

Maszkabál a Sportcsarnokban

Február 10-én részt vettünk a Mozdulj Velünk Egyesület 
rendezvényén. 3 órára jelentős létszámmal összegyűltünk a 
rendezvényre, természetesen a bálra hozott süteményeinkkel. 
Klubunkból jó páran beöltöztek jelmezbe (voltak cigányasszonyok 
és cigány vajda is), külön köszönet ezeknek a tagjainknak. 
Meghallgattunk Gryllus Vilmos kicsiknek előadott a Maszkabál 
című lemezéről való dalait. Ezután felvonultak a jelmezesek, a kis 
óvodások és iskolások nagyon aranyosak voltak, beöltözött tagjaink 
zárták a sort. A tombola után még jól megtáncoltattuk egymást. Jól 
éreztük magunkat.

Köszönjük Mészárosné Piroskának a meghívását.

Kirándulás a Korda Filmstúdióba és a Szilasi Pincészetbe

A február 22-ére meghirdetett kirándulásra nagy busszal 
indultunk. 10 óra előtt megérkeztünk Etyekre a Korda 
Filmstúdióba. Idegenvezetőnk tájékoztatott bennünket a névadó 
Korda Sándor életéről, majd a különféle filmezési technikákról 
mesélt sok érdekességet. Számunkra hihetetlen, hogy milyen film 
trükkökkel és technikákkal készültek és készülnek a filmek. Az 
ismertetés után fényképeket készíthettünk, majd következett a 
kültéri látogatás. Először New York utcarészletét néztük meg, majd 
egy középkori városba látogattunk el. A jól felkészült 
idegenvezetőnktől sok érdekességet, a filmcsillagokról rengeteg 
személyes titkot hallottunk. A látogatás végeztével buszra szállva a 
Lovasberényi Szilasi Pincészetbe vezetett utunk, ahol immár 
visszatérő vendégek voltunk (harmadszori alkalom). A bevezető 
pálinka után borkóstolás következett, majd a szokásos disznótoros 
ételek fogyasztása. Vidám hangulat kerekedett, ismételten 
bevásároltunk a borból és a különféle „disznóságokból”. Vidám 
hangulatban tértünk haza. Reméljük, mindenki jól érezte magát.

   
A további képek hamarosan megtekinthetők honlapunkon.

(http://www.cuma.hu/nybk  Archívum rovatban)

MÁRCIUSI PROGRAMOK

EMLÉKEZTETÉS
Március 3-án (szombaton) 14 órától a Művelődési Otthonban

Farsangi bál.
Műsor: jelmezes felvonulás

Zene – tombola!
Kérjük tagjainkat, akinek kedve van, öltözzön jelmezbe.

Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható.

Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Március 15-i ünnepség.
Kérjük tagjainkat, hogy vegyenek részt a Március 15-i városi 

ünnepségeken.

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

http://www.cuma.hu/nybk

