
                                                                                                         

 Név:                                                                                            

FEBRUÁRI PROGRAMJAINK
Érdeklődés esetén gyógyfürdős kirándulást szervezünk Egerbe 

vonattal. Az időpontról és az indulásról érdeklődjetek a klubban Szabóné 
Piroskánál vagy Paulovicsné Klárinál.

Február 27-én (szombaton) Sport-Show a Sportcsarnokban. A városi 
rendezvény pontos időpontjáról érdeklődjetek a klubban.

MÁRCIUSI ELŐZETES
Március 5-én (szombaton) 14 órától (du. 2 óra) tartjuk

FARSANGI BÁLUNKAT
a Művelődési Otthonban.
Műsor – zene – tombola!

Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható.
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Március 18-19-20-án a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Ala–
pítvány tartja a Konferenciáját a Szakközépiskolában.  A süteménysütés, 
egyéb segítés és a fellépés időpontját márciusban egyeztetjük.

Radnóti Miklós – Naptár
Február

Újra lebeg, majd letelepszik a 
földre

végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyár odakint,
tollát rázza felé s cserren már a 

veréb.

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.                                                                  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



JANUÁRI PROGRAMOKRÓL

Pót-szilveszter

2016. január 3-án tartottuk pót-szilveszterünket a klub 
helységünkben.  Tagjaink szép számmal (75 fő) jöttek el az 
összejövetelre. Kertész János klubtársunk (szakácsunk) finom 
lencselevest, füstölt csülköt főzött. Tagjaink finom süteményeket 
hoztak.  A teremben kicsit szűkösen, de annál vidámabban telt a 
délután. Pezsgővel köszöntöttük az újévet, továbbá köszöntöttük az 
István, János, Éva névnaposainkat. Baráti hangulatban telt a 
délután. Reméljük mindenki jól érezte Magát. Köszönet a 
szakácsunknak, segítőinek és a sütemény készítőknek!

 

A további képek megtekinthetők honlapunkon.
(http://www.cuma.hu/nybk  Archívum rovatban)

Teadélután

Január 19-én tartottuk teadélutánunkat a klubban. Ismét szép 
számmal jöttünk össze. Segítő kezű lányaink elkészítették a zsíros 
kenyereket, feltálalták a tagok által hozott finom süteményeket. 
Ezután Notter Béla irányításával lottó játékot játszottunk. A lottó 
játék után elnök asszonyunk irányításával szójáték következett. 
Vidáman elszórakoztunk, a nyertesek örültek a megnyert 
ajándékoknak. Reméljük mindenki jól érezte magát ezen a téli 
délutánon.

  
A további képek megtekinthetők (lesznek) honlapunkon.

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

Csontváry Kosztka Tivadar kiállítása

Január 20-án kis csapattal Budapestre indultunk a Budai 
várnegyed Honvéd Főparancsnokság épületében rendezett 
„Magányos cédrus – Csontváry Kosztka Tivadar” életmű 
kiállításának megtekintésére. Az épületben 17 teremben Csontváry 
képeit láthattuk, vetítésekkel és szöveggel kiegészítve. A képek 
több gyűjteményből kerültek kiállításra, ezért az ismerteken kívül 
ritkán látható festményekben is gyönyörködhettünk.  Közel két órás 
látogatásunk élmény volt számunkra!

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

