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MÁRCIUSI ELŐZETES
Március 4-én (szombaton) Farsangi bál  a Művelődési Otthonban.

A bál előtt du. 1 órától 2 óráig RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 
lesz, melynek témája a törvény szerint előírt új Alapszabály 
jóváhagyása. Kedves tagjaink megjelenésére feltétlenül számítunk.

14 órától a  Farsangi bál. Műsor – zene – tombola!
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk.

Sütemény szokás szerint hozható!

Március 24-én pénteken 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk
a 2016. évi beszámoló közgyűlésünket, melyen a 2017.évi 

tervünket is ismertetjük.
Minden kedves klubtagunk megjelenésére számítunk.

ÁPRILISI ELŐZETES
Vonatos kirándulást szervezünk április 2-4-ig (3 nap, 2 éjszaka) 

Debrecenbe. Az előrelátható költség 10 000,- Ft, mely a szállást és két 
reggelit foglal magában.

Jelentkezni lehet és a részletes programról tájékozódni keddi klub–
napokon a klubban Paulovicsné Klárinál.

FEBRUÁRI PROGRAMJAINK
Február 11-én (szombaton) 14 órától a Mozdulj Velünk Egyesület 

rendezésében MASZK Parádé lesz a Városi Sportcsarnokban. A 
jelmezes felvonulás 18 órakor kezdődik.

Február 18-án 14 órától rendezik meg a hagyományos farsangi   
SPORT Showt a városi sportcsarnokban. (Ezen a városi rendezvényen, 
minden évben részt veszünk.)

Február 24-én, pénteken előadás lesz az Életmentésről a Művelődési 
Otthonban a Polgárőrség szervezésében. A pontos kezdésről a klubban 
lehet érdeklődni

Zelk Zoltán: Hóvirág

Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje, Ám tél után egy reggelen,
Sehol egy árva virág - Csoda történik a hegyen: Öröm rezzen ágról ágra:
zúzmarás a fán az ág. kibújik a hóvirág, itt a tavasz nemsokára,

s megrezzen a fán az ág. kizöldülnek mind a fák -
Isten hozott hóvirág!

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.                                                                  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
Január 3-án a meghirdetett pót-szilveszterre gyűltünk össze a 

klubhelységünkbe.
Szakácsunk, Kertész János már főzte a finom csülkös lencselevest. 

Névnaposaink, kerek évfordulós születésnaposaink és tagjaink hozták a 
finom süteményeket. Köszöntöttük a kerek évfordulós (85, 75, 65 éves) 
születésnaposainkat valamint az István, János, Éva névnaposainkat. 
Pezsgőbontás, majd vidám tereferével telt a délután. Reméljük mindenki 
jól érezte Magát.

 

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

Disznótoros Lovasberényben
Január 26-án hajnali fél 10-kor indultunk Lovasberénybe, a már jól 

ismert Szilasi Pincészet vendégváró pincéjébe. A vendégfogadás szilva-,

barack- vagy szőlőpálinka kóstolással kezdődött, majd gyomrunkat is 
megtömhettük sonkával, szalonnával, kolbásszal és disznósajttal, 
miközben a pincészet borait fogyaszthattuk, köztük a különlegességnek 
számító „Jeruzsálem” szőlőfajtából készült fehérbort is.

Miután már ettünk is, ittunk is, a kedvünk is magasra hágott, és olyan 
jókedv kerekedett, hogy majd szétvetette a pince falát. A csoportunk egy 
része azonban kint dolgozott a teraszon, hogy legyen mit enni este is: 
darálták a kolbásznak valót, illetve felszeletelték a szalonnát, amiből 
lassú tűzön sült ki a zsír, s alakult át töpörtyűvé. A zsírba aztán a 
kolbászok ugrottak, hogy végül – a töpörtyűvel együtt – a bendőnket 
töltsék meg. Aki akart, vihetett haza kóstolót a szalonnából, kolbászból 
és a töpörtyűből is. Hogy a zsírt lemossuk, felöntöttünk a garatunkra 
forralt bort és pálinkát, s miután elfogyott minden, hazaindultunk.

A képek hamarosan megnézhetők a honlapon.
(http://www.cuma.hu/nybk  Archívum rovatban)

HÍRDETÉS
Február 17-től március 3-ig tüdőszűrés lesz a klubhelyiségeinkben. Az 

erre az időszakra eső keddeken a klubfogadás az egészségügyi szobában 
lesz.

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

