
PROGRAM ELŐZETES 

A javaslataitok szerint tavasszal az alábbi programokat tervezzük: 

Február 9.-én buszos kirándulást szervezünk Lovasberénybe, a 

Szilas Pincészetbe. Odafelé útba ejtjük a dinnyési makettvárakat, majd 

dél körül érünk a pincészetbe, ahol disznótoros ebéd, pálinka és bor-

kóstolás, egy kis DAJ-DAJ vár bennünket! Részvételi díj: 7000,- Ft. 

 

Április 6-7-ikére tervezünk egy kirándulást Szigetvárra vonattal. 

Egy éjszaka, félpanziós ellátással. Megnézzük Szigetvár nevezetességeit, 

délután fürdőlátogatás. Részvételi díj: 12000,- Ft. 

 

Május 11-12-13-ikára tervezünk egy zempléni körutazást busszal. 

A program részletei most vannak alakulóban. Amennyiben megvalósul, 

a Híradóban és a hirdetőtáblán értesítünk benneteket. 

 

Minden programunkra Paulovicsné Klárinál lehet jelentkezni 

(telefon: 06-70/617-1970). 

 

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 

 

                                                                                                  

                                     

                                                                                                

 
 

   

  

                                                                                                        

   Név:                                                                                            

 

Farsangi fánk, pufóka, 

teremben áll a móka. 

Kéményseprő, Piroska, 

a szakács meg a kukta 

ropják együtt a táncot, 

mind megeszik a fánkot.  

 

Farsang napja ma vagyon, 

Tyúkot üssenek agyon. 

Bor legyen az asztalon, 

Hogy a vendég ihasson. 

Tyúk, ide húsos, 

Kalács, ide fonatos, 

Rétes, ide mákos, 

Garas, ide páros!  

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                        február 

Czeglédy Gabriella: Áll a bál 

 



JANUÁRI PROGRAMOKRÓL 

 

Január 4-ei klubnapunkon tartottuk a szokásos pótszilveszteri 

összejövetelünket a klubházban. Szépszámmal vettünk részt az 

eseményen, ahol jóféle virsli mustárral, fűszeres forraltbor, sör, üdítő 

némi sütemény is került az asztalokra. Egy kicsit beárnyékolta a 

hangulatot egy szomorú esemény, ugyanis aznap délben volt Apágyiné 

Annuska temetése is. Jó pár tagunk is részt vett a temetésen, így a pezsgős 

újévi koccintás csak a temetés után történt meg, miután tagjaink 

visszatértek a temetőből. Sokat beszélgettünk, visszaemlékeztünk a 

múltév eseményeire, tervezgettük az idei év programjait. Elég sok 

javaslat hangzott el, ezek alapján fogjuk összeállítani az idei 

programokat, kirándulásokat, eseményeket. 

 

Január 14-15-16-ikán 27-en vettünk részt a Hódmezővásárhely-

Szeged kiránduláson, ahova vonattal utaztunk. A Hon-Travel 

rendezvénye egy elit szállodában volt Hódmezővásárhelyen, félpanziós 

ellátással. 

Első nap délután Szegedre vittek bennünket busszal, ahol az utazási 

iroda már jól ismert idegenvezetője – Zoli barátunk – megismertetett 

bennünket Szeged legfőbb nevezetességeivel. Kicsit hosszúra nyúlt a 

városnézés, de csak azért, mert - 15 °C-ban nem egy kellemes érzés egy 

nagyváros nevezetességeivel ismerkedni! 

Estére egy Tiszaparti halászcsárdában nagyon finom szegedi 

harcsahalászlét kaptunk, megtetézve egy igazi sültszalonnakockás 

túróscsuszával. Az egészet leöblítettük egy-egy pohár borral, így aztán 

mindenki elfagyott tagja felengedett kellőképpen. Jó hangulatban 

buszoztunk vissza a szállodába. 

Másnap egy kiadós svédasztalos reggeli után Hódmezővásárhely 

nevezetességeit ismerhettük meg szintén Zoli barátunk vezetésével. A 

délutáni szabadprogram keretében volt, aki a szálloda wellness részlegét, 

volt, aki a város melegvízű termálfürdőjét vette igénybe a fáradalmak 

elmúlasztásához. 

Este aztán egy fergeteges pótszilveszteri bulin vettünk részt, 

vacsorával, borral, sörrel, éjfél utáni pezsgős koccintással, virslivel és 
nem utolsósorban vidám zenével, tánccal, mulatással zártuk a napot. 

Másnap aztán ismét egy svédasztalos reggeli után indultunk hazafelé a 

vonattal. Nagyon jól sikerült kirándulás volt, nagyon jól éreztük 

magunkat. 

 

Január 26.-án 22 tagunk részvételével felutaztunk a Budavári 

Palotába, ahol először megnéztük a Szinnyei Merse Pál kiállítást a 

Magyar Nemzeti Galériában egy remek idegenvezetővel, majd utána 

átmentünk a csodálatosan felújított Szent István termet megcsodálni. 

Nagyon szép élményekkel gazdagodva vonatoztunk haza. Igazán szép 

program volt! Köszönjük a szervezőknek. 

 

FEBRUÁRI PROGRAMOK 

Mint már szó volt róla, február 9-én megyünk Lovasberénybe a 

Szilas Pincészetbe borkóstolóra. Évek óta járunk hozzájuk minden évben, 

nagyon jó kapcsolatot tartunk a pince tulajával, Szilas Péter-rel, aki 

mindig nagyon szívesen látja vendégül klubunkat. Az ősszel klubtagjaink 

besegítettek neki a szüretben is! Úgy 15-20 mázsa szőlőt leszedtek 

tagjaink! Majd most leellenőrizzük, hogy elég érett volt-e, és hogy milyen 

bor készült belőle! Mindig nagyon hangulatos, vidám napot töltöttünk 

ott! Remélhetőleg most is igy lesz, hála a sokféle pálinka és bor 

kóstolásának, no meg a finom disznótoros tálnak, amivel Péter 

megvendégel minket, valamint nem utolsó sorban a részt vevők éneklős 

kedvének! A részvételi díj 7000,- Ft. 

 

Február 26.-án, 12 órai kezdettel tartjuk az idei 

Farsangi Bálunkat 
a Dózsa György Művelődési Házban. Ebéd (csülkös bableves, farsangi 

fánk) élőzene Várnai Attilával, tombola, mulatás, tánc, DAJ-DAJ.  

Klárinál lehet jelentkezni, a részvételi díj: 1200,- Ft. Vendégeket 

is hívtunk, a TáMeTo csoportot, és természetjárók is lesznek ott. 

Reméljük, jó buli lesz megint! 


