MÁRCIUSI ELŐZETES
Március 5.-én, kedden a felújított Szépművészeti Múzeumba
szervezünk látogatást.
Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárikánál a klubban.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

Március 23.-án, szombaton tartjuk Farsangi bálunkat a Művelődési Házban. Bővebb információ a márciusi híradóban lesz.
A vendéglátás részvételi díja: 500,- Ft/fő.
Zene saját DJ.

2019.

Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő
Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!

Március utolsó hetére tervezünk Vác-Acsaújlak úti céllal kastély
kirándulást. Az időpont és részvételi díj a busz biztosításának
függvénye.

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.

SZIPORKÁK
- A szöszi átmegy a barátnőjéhez és csodálkozva látja, hogy egy
majom is van a lakásban. (A majmot a barátnő Bélától kapta pár
napra megőrzésre, amíg Béla elutazott.)

Így várjuk a langyos tavaszt,
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.

- De cukiiii! Kitől vaaan?
- A Bélától.
- Nem védekezteteeeek?
------------Egy alkoholista szakadt ruhában, lyukas cipőben betér a kocsmába:
- Gyorsan egy felest! Megöl a másnap – fordul a pincérnőhöz.
- Jóember, inkább venne magának egy cipőt! – válaszol a pincérnő.
- Mire a részeg: Az egészség fontosabb!

február

Név:

JANUÁRI PROGRAMJAINK

FEBRUÁRI PROGRAMJAINK

Pótszilveszter

Február 21.-én (csütörtökön) – talán már hagyományosnak is
nevezhető – autóbuszos kirándulást szervezünk Lovasberénybe, a
Szilas pincészetbe. Részvételi díj: 3 500,- Ft/fő (borkóstoló+buszköltség).
Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárikánál a klubban.
Indulás: 9 órakor, felszállás a megszokott helyeken.

2019. január 5.-én tartottuk a hagyományos pótszilveszterünket a
Művelődési Házban.
A szokásokhoz híven Kertész János szakácsunk lelkes segítőivel
csülkös lencselevest készített, először a leves, majd a főtt csülök lett
tálalva. Köszönet a szakácsnak a főzésért és a felajánlott vörösborért, valamint segítőinek és a felszolgálóknak! Elnök asszonyunk
köszöntötte a csapatot az újévben, majd felköszöntöttük a kerek
születésnapos Jánosunkat, aki immár ingyen utazhat, majd
köszöntve lettek aktuális névnaposaink: Teréz, Gabriellák, Évák,
Piroskák, Ágnesek, Istvánok és Jánosok. Ebéd után következett a
zene, melyet Pali szolgáltatott, ezúton is köszönet érte, gyorsan
megtelt a tánctér, jó kis mulatozás kezdődött.

HÍRDETÉS
Felhívjuk kedves tagjaink figyelmét, hogy február 19-től
március 5-ig tüdőszűrés lesz a klubhelyiségünkben, ezért február
15.-én a nagytermet és a belső helyiséget át kell adnunk, ki kell
pakolnunk. A teendőket előtte megbeszéljük. A jelzett időszakban
a klubfogadás az egészségügyi szobában lesz (tagdíjbefizetés,
kirándulás befizetés, egyebek).

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik februárban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Köszöntő
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik februárban ünneplik
SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget,
hogy családjuk körében tudják eltölteni!
a baráti kör vezetősége

