
JÚNIUSI ELŐZETES

Június 5.-én szerdán 20 fő részvételével részt veszünk a Ceglédi 
Szépkorúak Sportfesztiválján, melyre az utazást a Művelődési ház 
szervezi.

Június 14-17-ig a Hontravel szervezésében a „Hetvenkedő 
Hatvanasok” 4 napos rendezvényén veszünk részt, akik jelentkeztek erre 
az eseményre. A Déli pályaudvarra busszal megyünk, melynek költsége 
1 000,- Ft/fő, visszafelé 17.-én is busszal jövünk a Déli pályaudvarról 
Isaszegre, melynek költsége szintén 1 000,- Ft. Plusz költség még odafelé 
gyorsvonati, visszafelé IC helyjegy összesen 600,- Ft.

Az indulás időpontja a júniusi híradóban lesz, illetve érdeklődni lehet 
Paulovicsné Klárikánál.

Június 22-én a Mozdulj Velünk Egyesület szervezésében a Liget téri 
ÍZCSATA rendezvényen veszünk részt, főzéssel egybekötve a 
szokásoknak megfelelően.

Június végére tervezzük a szokásos unokás szalonnasütést. Az 
időpontját a júniusi híradóban pontosítjuk.

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2019.                                                                  május

                                                                                                         

 Név:                                                                                            

Megjöttél végre májusi eső,
Aranyat érő, langyos éltető.
Az ablakomban hangosan kopogsz,
Jelzed, hogy itt ma locsolkodni fogsz.

A naptárat eddig miért nézted el?
Egy ország várta, mikor érkezel.
Mosdass utcákat, teret, háztetőt,
S főleg a zöldet mindenekelőtt!

Hisz szomjas fű-fa, város és vidék
Hogy esett ősszel, elfeledték rég.
Most mohón isszák minden cseppedet,
S a föld, a termés hálás lesz neked.

Szöllősi Dávid: Májusi eső (részlet)

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 26.-án tartottuk éves beszámoló közgyűlésünket. Elnök 
asszonyunk és a bizottsági elnökök beszámoltak a 2018. évi 
eseményekről, pénzügyi helyzetünkről, majd a 2019. évi várható 
rendezvényekről, és várható pénzügyi helyzetünkről. A beszámo-
lókból tájékozódhattunk, hogy az elmúlt évünk is sikeresen telt el. 
A rendezvényeink, kirándulásaink, kulturális eseményeink jól 
sikerültek. A városi rendezvényeken is minden esetben képvisel-
tettük magunkat. Nagy Katalin írásban kérte lemondását a 
Felügyelő Bizottság tagjaként. Ezúton is köszönjük sok éves 
munkáját! Helyette Tóthné Bagyin Márta lett megválasztva 
Felügyelő bizottsági tagnak.

A további képek hamarosan megtekinthetők lesznek a hon-
lapunkon: www.cuma.hu/nybk/archivum

MÁJUSI PROGRAMOK

Május 8.-án szerdán 17 órakor Isaszegi Szenior Akadémia 2. 
előadása a Falumúzeumban: Novák Mária: Mozgás és tánc 
időskorban témában. A következő előadás május 22.-én (17 óra) 
lesz: Kovács György: Svindlerek nyomában, avagy az idősek 
átverési kísérletei. Javasoljuk a részvételt, hasznos dolgokat 
hallhatunk.

Május 23-án autóbuszos kirándulás Tar-Mátraverebély útvonallal. 
Indulás: 7 óra 45 perckor. Felszállás a szokott helyeken Gödöllő 

útvonal irány szerint (ugyanúgy mint a Váci kirándulásnál).

Május 25.-én szombaton Májusfa döntés lesz a klub udvarán a 
városi rendezvényhez kapcsolódóan. A vendéglátás megbeszélését 
a keddi klubnapokon a klubban tartjuk.

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

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

A Baráti Kör vezetősége

http://www.cuma.hu/nybk/archivum

