MÁRCIUSI ELŐZETES
Március hónapra a budapesti Zsinagóga-látogatást szeretnénk
megszervezni. Az utazás vonattal történne. Február hónap vége
felé pontosítjuk az időpontot.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2020.

Az éves programunkat csatoljuk. Kérjük, ha feltételesen is
jelezzétek részvételi szándékotokat, hogy a szervezés időben
megtörténhessen.

Zelk Zoltán: Hóvirág

BÖLCS MONDÁSOK
-

Tél eleje, tél közepe:
Havas a hegyek teteje,
Sehol egy árva virág Zúzmarás a fán az ág.

Igaz barát az, aki a kezedet fogja, de a szívedet érinti.
Ne sírj, ha elmúlt, ám nevess, mert megtörtént!
Ne hajtsd magad túl, mert a legjobb dolgok akkor
történnek, amikor azt a legkevésbé várjuk.
A csönd az ötletek legjobb forrása, nem a zaj.
Az élet egy rajz - radírgumi nélkül.

Ám télután egy reggelen,
Csoda történik a hegyen:
Kibújuk a hóvirág,
S megrezzen a fán az ág.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik februárban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Öröm rezzen ágról ágra:
Itt a tavasz nemsokára,
Kizöldülnek mind a fák Isten hozott, hóvirág!

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

február

Név:

DECEMBERI PROGRAMOKRÓL
Pótszilveszter
2020. január 10.-én tartottuk a hagyományos pótszilvesz–
terünket a Művelődési Házban. 12 órára megtelt a terem. A menü
a szokásos lencseleves és füstölt főtt csülök volt, melyet Kertész
János klubtársunk készített segítőivel (kuktáival), köszönet Neki és
segítőinek! A süteményről és italokról a kerek évfordulós
születésnaposaink, az aktuális névnaposaink gondoskodtak. Ebéd
előtt pezsgővel köszöntöttük az újévet, majd következett az ebéd.
Ebéd után felköszöntöttük a kerek évfordulós születésnaposainkat
és az aktuális névnaposainkat. Ezután zene következett, melyre a
társaság vidám táncot lejtett. Köszönet a teremberendezőknek, az
autós szállítóknak, felszolgálóinknak, büfés lányainknak és a
mosogatóknak és a zene szolgáltatónak. Reméljük mindenki jól
érezte magát.

Tutanhamon kiállítás
Január 15.-én kisebb létszámmal indultunk vonattal
Budapestre, a Tutanhamon kiállítás megtekintésére. A kiállítás
Howard Carter 1922-ben a Királyok Völgyében feltárt
Tutanhamon sírkamrájában feltárt tárgyak másolatát mutatta be a
sírkamrákban eredetileg feltárt formában. Kitűnő tárlatvezető
segítségével megtudhattuk a felfedezés történetét, melyet
grafikonokon illetve vetítésen is láthattunk. A kiállítás tárgyai
olyan elrendezésben voltak, ahogyan a felfedezéskor a
sírkamrákban találták meg. Élmény volt a kiállítás megtekintése,
és nagyon sok ismerettel lettünk gazdagabbak.

FEBRUÁRI PROGRAMOK
Február 19.-én autóbuszos kirándulás lesz a lovasberényi
Szilas pincészetbe. Részvételi díj: 2 500,- Ft/fő mely magában
foglalja a hideg disznótoros étkezést és a borkóstolást, +
buszköltség 2 100,- Ft/fő. Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárinál a
klubban a keddi klubnapokon. Felszállás a szokott helyeken. Az
indulás pontos időpontjáról érdeklődjetek a klubban!

Február 29.-én szombaton 14 órától 19 óráig tartjuk a

Farsangi bálunkat

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

a Dózsa György Művelődési Házban. A belépő 500,- Ft,
melyből parasztgulyással vendégeljük meg a résztvevőket.
Műsor – zene – tombola.
A műsor: RETRÓ FARSANG! Hogy mi lesz benne? Ott kiderül!
Meghívtuk a Természetbarát Klub tagjait is, azonban a
programjuk miatt nem tudnak részt venni. Sütemény a
szokásoknak megfelelően hozható. Minden kedves klubtagunkat
szeretettel várjuk!

