
ÁPRILISI ELŐZETES

Április 26.-án, pénteken 14-16 óráig tartjuk
a 2018. évi beszámoló Közgyűlésünket.

Minden kedves klubtagunk megjelenésére számítunk!
Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon

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

Nőnap alkalmából köszöntjük minden kedves 
hölgytagunkat! Sok örömet kívánunk!

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

2019.                                                               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

Kirándulás a lovasberényi Szilasi Pincészetbe

Február 21.-én kellemes időben indultunk busszal 
Lovasberénybe, a Szilasi borpincébe, immár negyedik 
alkalommal. Péter – a szokásokhoz híven – a teraszon várt 
már   bennünket különféle (szilva, körte, őszibarack) 
pálinkákkal, majd a benti helyiségben elfoglaltuk helyünket a 
megterített asztaloknál. Hurka, kolbász, szalonna, sonka, 
disznósajt, valamint töpörtyű hagymával és savanyúsággal várt 
az asztalon. Kis tájékoztatást és kóstolót kaptunk a termelt 
borokról, közben falatozgattunk a finomságokból. Megle-
petésben is volt részünk: egy fiatal bűvész mutatványain 
szórakoztunk, majd jött a danolászás. Bevásároltunk a 
finomságokból és a borokból, majd vidám hangulatban 
indultunk hazafelé.

  
A további képek hamarosan megtekinthetők honlapunkon.

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

MÁRCIUSI PROGRAMOK

Március 5.-én a Szépművészeti Múzeumba látogatunk el.
Buszindulás: 9 óra
A felszállási helyeket Paulovicsné Klárikával egyeztessétek!

EMLÉKEZTETÉS

Március 23.-án 14 órakor (du. 2-kor) tartjuk

Farsangi bálunkat.
a Művelődési Otthonban.

Műsor – tombola- zene – tánc
Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható.

Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Március 29.-én autóbuszos kirándulás lesz Vác - Acsaújlak úti 
céllal. Vácon városnézés lesz idegenvezetővel, majd a Tragor Ignác 
Múzeumban lévő múmiákat nézhetjük meg. Ezután ebéd, majd 
indulás Acsaújlakra a kastély megtekintésére.

Részvételi díj: 4 200,- Ft/fő, mely a buszköltséget, az ebédet és a 
belépők árát tartalmazza.

Buszindulás: 8 órakor
A felszállási helyeket Paulovicsné Klárikával egyeztessétek!

A március 2.-ai Tűzoltó Bálon klubunk is vállalt szereplést 
(a fiúk az „Idősotthoni megszorítások”, a Kővágó házaspár a 
„Nézését meg a járását” produkciókkal lépnek fel. A bálon részt 
lehet venni a plakáton lévő hirdetés szerint.

http://www.cuma.hu/nybk

