
Márciusi előzetes

Vonatos kirándulást tervezünk Győrbe. A pontos időpont iránt február 
második felében érdeklődjetek a klubban, illetve a márciusi híradóban 
részletesen közöljük. 

Sziporkák

A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája:
 Hallja, kend, mit áll itt hajadonfővel ebben a hidegben?
 A házban ráncba szedtem az asszonyt, de most kéne egy bátor ember, 

aki ki merné hozni a kucsmámat.

A számítógépek sohasem fogják az emberi hülyeséget pótolni.
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HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2015.                                                                február

Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.

Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.

Addig tart tehát, míg
akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.

De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.

Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.

Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.

Kányádi Sándor: Február

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik februárban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik februárban ünneplik 

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

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



EZ TÖRTÉNT JANUÁRBAN
Pót-szilveszter és évnyitó rendezvény

2015. február 2-án 12 órakor megtelt klub-helységünk a meghir-
detett pót-szilveszter és évnyitó rendezvényre. Tagjaink finom 
süteményeket és italokat hoztak, ezúton is köszönjük. Indulásként kis 
pálinkával koccintottunk, majd elnök-asszonyunk köszöntötte a 
megjelenteket. Ezután Kertész János finom füstölt-csülkös lencselevese 
lett feltálalva, mely nagyon ízlett a vendégeknek, köszönjük János 
szakácsunk és a segítők munkáját. A finom ebéd után pezsgőbontás 
következett. Elnök-asszonyunk nagyjából vázolta az elmúlt év 
eseményeit, majd megköszönte a vezetőség és a tagság segítségét. 
Kötetlen beszélgetés után vidáman tértünk otthonunkba.

Köszönettel elfogadjuk nyugdíjas barátaink aktív dolgozó 
családtagjainak az adójuk 1%-át, melyet a következő adószámra lehet 
ajánlani: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 18702800-1013.

FEBRUÁRI PROGRAMOK

Február 12-én látogatás a Szépművészeti Múzeumba Rembrandt 
kiállítás megtekintésére. Utazás a 8 óra 47 perckor induló  vonattal. 
Részvételi díj: 1300,- Ft/fő. 70 éven felülieknek ingyenes. Jelentkezni 
lehet Szabóné Piroskánál a keddi klubnapokon

FARSANGI BÁL

Február 14-én 14 órakor (délután 2 órakor) tartjuk a farsangi bálunkat a 
Művelődési Otthonban. 
Zenét a szokásoknak megfelelően Misi szolgáltatja, a műsort tagjaink 
mutatják be. Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható! 

Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

TEADÉLUTÁN

Február 24-én zsíros-kenyeres, boros-teás Teadélután a klubban. Belépő 
lehetőleg 8-10 szem fánk.
A teadélutánon vetélkedő, rejtvényfejtés, lottó. Játékvezető: Notter Béla. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Február 28-án lesz a Sportcsarnokban a város által rendezett

SPORT-SHOW  

A nyugdíjasok programja délután 13 órakor kezdődik. Klubunk részt 
vesz a vetélkedőkben és fellép a műsorban is.


