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A Baráti Kör vezetősége
 megköszöni mindazok munkáját,  akik az év folyamán bármilyen
segítséget nyújtottak a rendezvények lebonyolításában (fotózás,
takarítás,  sütés, főzés, fuvarozás,  terem berendezés,  műsorok
összeállítása  –  betanítása),  és  minden előbb fel  nem sorolt
segítséget.   Külön  is  köszönjük  az  egészségügyi méréseket 
végzők egész évi munkáját.  Köszönjük  továbbá  a tárgyi  és 
pénzbeli adományokat!                                                                    

A 2019. évi programjainkhoz továbbra is kérjük 
javaslataitokat, ötleteiteket.

FEBRUÁRI ELŐZETES
A Lovasberényi Szilasi Pincészet ismételten megkereste 

klubunkat, hogy látogassunk el a pincészetükbe. Megfelelő 
érdeklődés és létszám esetén ismételten szerveznénk egy 
kirándulást február közepén.

Teadélutánt szerveznénk a klubhelységbe. A pontos időpontot a 
februári híradóban közöljük.

Adjon Isten minden jót

Ez új esztendőben:

 Jobb időt, mint tavaly volt,

Ez új esztendőben;

Jó tavaszt, őszt, telet, nyarat

Jó termést és jó vásárt

Ez új esztendőben!

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2019.                                                                  január

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik januárban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik januárban ünneplik 

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

Köszöntő

a baráti kör vezetősége

Adjon Isten minden jót (népköltés)



DECEMBERI PROGRAMOKRÓL

Karácsonyi ünnepségünk
2018. december 8.-án tartottuk a karácsonyi ünnepségünket a 

Művelődési Házban.
A szokásoktól eltérően kicsit kevesebben jöttünk össze, mint 

máskor, talán annak tudható be hogy ütközött más eseményekkel. 
Műsor előtt megemlékeztünk azokról a tagjainkról, akik már nem 
lehetnek velünk. Énekes lányaink és fiúnk, valamint két gitáros 
fiúnk kis műsort állítottak össze karácsonyi énekekkel és versekkel. 
A műsor után felköszöntöttük kerek évfordulós születésnaposunkat, 
Marikát. Majd segítőink kiosztották a kürtős kalácsot és kis 
ajándékként a kulcstartókat. Ezután meghitt beszélgetés 
következett. Jó volt az ünnepek előtt találkozni tagjainkkal.

Karácsonyi szereplésünk az ESE-ben
December 14.-én szereplőink az ESE-be látogattak, hogy kis 

karácsonyi műsorral kedveskedjenek a bentlakóknak. Ez már régi 
hagyomány klubunk részéről. A bentlakók szeretettel fogadták 
műsorunkat. Megható számunkra hogy kis örömet tudtunk vinni 
részükre.

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

SZIPORKÁK

Az első napon Isten megteremtette a kutyát. És mondá az Úr: Ülj 
egész nap házad ajtaja előtt és morogj meg mindenkit, aki elhalad vagy 
bejön. Húsz évnyi életet adok neked. - Húsz év? - kérdezte a kutya. Az 
túl sok morgás. Adj nekem csak tízévnyi életet, a másik tízet visszaadom 
Neked. És beleegyezett az Úr.

Második napon Isten megteremtette a majmot. És mondá: 
Szórakoztasd az embereket, majomkodj és nevettesd meg őket. Ehhez 
húsz évnyi élettartamot adok neked. - Húsz év ehhez túl sok - mondta a 
majom. Én nem majomkodnék annyit. A kutya visszaadott Neked tíz 
évet, én is ezt teszem. És ebbe is beleegyezett az Úr.

Harmadik napon Isten megteremtette a szarvasmarhát. És mondá: járj 
ki a földekre a gazdáddal nap, mint nap, izzadj a Nap heve alatt, fialj 
borjakat, és adj tejet a gazdádnak. Hatvan évnyi élettartamot adok neked 
mindehhez. - Azt mondja a marha: Ez meglehetősen kemény sors hatvan 
éven keresztül. Inkább vállalnék csak húszat és visszaadnék Neked 
negyvenet. És lőn: ebbe is beleegyezett az Úr.

Negyedik napon Isten megteremtette az embert. És mondá: Egyél, 
aludj, játssz és élvezd az életet. Minderre húsz évet adok neked. - Azt 
mondja az ember: Mi? Csak húsz év? Ha lehet, kérem még azt a 
negyvenet, amit a szarvasmarha adott vissza Neked, meg azt a tízet, amit 
a majom és azt a tízet is, amit a kutya utasított vissza. Legyen! - mondá 
az Úr.

Hát így esett, hogy életed első húsz évében eszel, alszol és játszol, a 
következő negyven évben izzadsz a nap alatt és gürcölsz, hogy eltartsd a 
családod, a következő tíz évben majomkodsz, hogy szórakoztasd az 
unokáidat és az utolsó tíz évben csak üldögélsz a kapu előtt és 
megmorogsz mindenkit, aki a közeledbe jön.

Minden kedves 
klubtársunknak és családjának

Békés, Boldog Újesztendőt 
Kívánunk!

a Baráti Kör Vezetősége

http://www.cuma.hu/nybk

