
JANUÁRI ELŐZETES 

Jelenleg egyetlen programról tudok beszámolni, ami biztos. Január 

10.-én 11 órától tartjuk a szokásos pótszilveszteri összejövetelünket a 

klubházban. A menü: a szokásos csülkös lencseleves – amit szakácsaink 

készítenek –, megalapozzuk némi pálinkával, majd leöblítjük sörrel, 

borral, pezsgővel, kinek mi ízlik! Szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

 

Kérjük kedves tagjainkat, hogy a 2023. év programjaihoz adjatok 

ötleteket és javaslatokat, mit szeretnétek, hová szervezzünk kirándulást, 

mit szeretnétek megnézni? A keddi klubnapokon várjuk a javaslatokat. 
 

Még egy kérés! 

   Nosztalgiaalbum összeállításához keresünk régi fényképeket 

esküvőkről, eseményekről, amik Isaszegen történtek, készültek. Ha van 

otthon valakinek, kérjük, adjátok le, ha nincs rá szükségetek, vagy 

másoljátok le ha tudjátok. 

 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik decemberben 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik decemberben 

ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, 

egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 
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Advent van, s átjárja lelkem 

a szeretet és az emlékezés. 

Rájövök ismét – tán ezredszer –, 

hogy szépen élni gyakran túl kevés. 

Szeretni szóban és tettekben, 

hinni, remélni szüntelen. 

Táplálni kell mosollyal, öleléssel, 

hogy emléked hibátlan legyen. 

 

Most visszarepülök gondolatban 

gyermeki önmagamba újra … 

látom, amint jancsi-kályha mellett 

anyám fagyos lábujjamat gyúrja. 

Hársfateát tölt poharamba – 

„Idd meg! Nem fogsz fázni majd!” 

Átmelegedett a testem, valóban 

s én azt hittem a tea tette azt. 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                    december 

Kassák Lajos – Advent van 



NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL 

Kirándulás Budapestre 

10.-én először az új Népművészeti Múzeumba látogattunk el, 

ami a régen volt felvonulási téren épült. Az ultramodern épület, amely 

nagyon sok milliárdba került, tulajdonképpen talán egyetlen igazán 

szép kerámiagyűjteményt kínált látnivalónak (átmenetileg). Nagyon 

érdekes építészeti megoldásokat felvonultató, impozáns, modern, 

óriási termeket láthattunk, amelyek a művészi építészeti tervezést, 

A további képek hamarosan megtekinthetők a honlapunk 

http://www.cuma.hu/nybk címén az Archívum rovatban. 

kivitelezést ötvözi az emberi képzelőerővel, gondolkodással. Különös 

tekintettel a kültéri homlokzatra, amely tulajdonképpen egy zenei 

kottát mintáz! Nekem (talán többeknek is) túl modern volt! 

Délután ellátogattunk (átsétáltunk) a Vajdahunyad Várba az idei 

őszi orchidea kiállítás és vásárra. Nem győztünk gyönyörködni a 

szebbnél-szebb virágokban. Nagyon sok, ismeretlen orchideában 

gyönyörködhettünk, amelyekről nem is sejtettük, hogy léteznek! 

Nagyon sok tagtársunk vásárolt is a termesztők által hozott közkedvelt 

virágokból. Nagyon szép kiállítás volt! 

Évbúcsúztató 
19.-én megtartottuk az idei – a fűtéskorlátozás miatti – 

szezonzáró, évbúcsúztató összejövetelét a klubházban. Finom ebédet 

tálaltunk fel sültszalonnával, lilahagymával, forraltborral, teával, 

süteményekkel. Felköszöntöttük a kerek évfordulós születésnapos 

tagjainkat is egy csokor virággal, egy üveg borral. Sajnos csak 60 fő 

vett részt az összejövetelen, de így is sikeres és vidám délutánt 

töltöttünk el együtt! A fűtést saját gázpalackkal működő szieszta 

kályhával oldottuk meg. A továbbiakban is ez a fűtési mód lesz, amíg 

nem lesznek nagyon hidegek. Így nem zár be a klub egyelőre! A 

későbbieket majd meglátjuk! 

DECEMBERI PROGRAMOKRÓL 

A Vásárcsarnok megnyitója 
December 2.-3.-4.-én részt vettünk a város új vásárcsarnokának 

a megnyitóján. Három napos program volt, különféle árusokkal, 

műsorral, megjött a Mikulás is a kicsiknek, ajándékokat osztott. 

Asszonytagjaink finom házisüteményt sütöttek, amit aztán a csarnok 

egyik standján dobozolva árultak mikulás ruhában a résztvevőknek. 

Szép kis summát gyűjtöttek be. A kicsiknek, nagyoknak zsákbamacs-

kát készítettünk, amit aztán szétosztottunk a gyerekek között. Nagyon 

örült mindenki, kiváncsian bontották ki a zacskókat, Sajnos az idő már 

elég hideg volt, fel kellett öltözni melegen, de azért jó kis buli volt! 

Karácsonyi ünnepség 
December 17.-én 13 órai kezdettel tartjuk az idei 

karácsonyi ünnepélyünket a Művelődési Házban. 
Nagy szeretettel hívunk mindenkit, hogy vegyen részt az 

összejövetelen, hogy ezt a szép napot együtt köszöntsük meghitt 

hangulatban. Készülünk egy kis meglepetéssel is tagjainknak! 
 

 

Minden egyes klubtagunknak és családjuknak  
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket, és  

sikerekben gazdag, erőben, egészségben telő Boldog Újévet kíván 
a klub vezetősége! 

http://www.cuma.hu/nybk

