
MÁRCIUSI PROGRAMOK 

Március 8.-án Gödöllőn a Művelődési Házban tartják az idei 

Nőnapi Ünnepséget, ahol klubunk nőtagjai is részt vesznek. Az 

eseményre már elfogytak a jegyek! Ezúton is köszöntjük nőtársainkat! 

Minden jót és szépet kívánunk minden kedves nőtagunknak! 

 

Március 22.-én Budapestre szervezünk egy kirándulást vonattal. 

Megnézzük a Zene Házát, és a mostanában felújított Fasori 

Evangélikus templomot. Részvételi díj: 2 500,- Ft. Indulás: Isaszegről, 

a 9 óra 52-es vonattal. Klárinál jelentkezzetek minél előbb!!! 

 

Március 25.-én a Dózsa György Művelődési Házban színházi 

előadásra lehet jelentkezni. Este 7-kor kezdődik, címe: A nyitott 

házasság. A jegyigénylés miatt minél előbbi jelentkezéseket kérünk! 

Jegyárak: 2 700,- Ft. 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik márciusban 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik márciusban 

ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, 

egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 
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A Rózsadombon már tavasz van, 

Dőlnek az édes jó szagok, 

Az új madár a régi ágon 

Nem énekel még, csak dadog. 

 

Próbálja szárnyát, csiripelget, 

Kinéz a fészek peremén, 

Köröskörül hány friss rügyecske, 

Hány új kukac, hány új remény! 

 

Én, tollavesztett vén madár, ki 

Átdideregtem a telet, 

Talán utolszor ünnepellek: 

Szervusz, te kedves kikelet! 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                       március 

Heltai Jenő: Március 



FEBRUÁRI PROGRAMOKRÓL 

Kirándulás Dinnyés – Lovasberény útvonalon 
Február 9.-én buszos kirándulást szerveztünk Lovasberénybe, 

a Szilas Pincészetbe. Útban odafelé megálltunk a Velencei-tó 

nyugati végében található Dinnyés településen, ahol egy igazi 

ritkaságot, makett várakat tekintettünk meg a szabadtéri kiállításon. 

Nagyon sok, főleg erdélyi, de a környező országok várainak 

makettjeit építették meg itt kövekből, az eredeti kinézetük szerint. 

Európában egyedülálló, rönkfából épített templomot is 

megnézhettünk belülről is. Számtalan, már-már skanzenszerű 

épületegyüttest is megtekinthettünk, a Velencei-tavon aratott, 

nádból készült tetővel, felidézve a régi korok életét, a régi emberek 

életvitelét, használati tárgyaikat, stb. Igazi élmény volt ezt látni! 

12 órára értünk a Szilasi pincészetbe, ahol régi barátunk, 

Szilasi Péter a fiával pálinkás fogadtatásban részesített bennünket 

(barack-, szilva-, szőlőpálinkával). Aztán megkóstoltuk a tavaly 

ősszel szüretelt szőlőfajták kiforrt leveit is, majd Péter nagyon 

finom disznótoros hidegtáljainak estünk neki nagyon jó étvággyal.  

 
A további képek (hamarosan) megtekinthetők lesznek honlapunkon 

(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban) 

Volt a tálon minden finomság, szalonna, kolbász, sonka, sajt, májas, 

stb. Mindent felfaltunk nagyon nagy étvággyal, a legjobban ízlett 

borral aztán öblögettük, illetve nedvesítgettük a sok dalolástól, 

énekléstől kiszáradt torkunkat, mert nagyon jó hangulat kerekedett, 

olyannyira, hogy késő délután hazafelé a buszban is folytattuk a 

nótázást. Reméljük, hogy buszsofőrünk nem vette rossznéven a 

hangoskodásunkat! Nagyon jól sikerült kiruccanás volt! 

Farsangi bál 
Február 26.-án tartottuk az idei farsangi mulattságunkat a 

Művelődési Házban. A 151 fős tagságunkból (a vendégekkel 

együtt) 100 fő vett részt az eseményen. Az idén rendhagyó módon 

nem volt élő műsor, hanem a régi farsangi bálok műsorainak 

felvételeiből vetítettünk részleteket. Igen nagy sikere volt a 

felidézett műsoroknak. Jó volt nézni a 3-13 évvel ezelőtti arcokat. 

Meglepődve láttuk, hogy mennyire megöregedtünk. Sőt! Több, 

akkor még élő tagtársunk vidám alakját is láthattuk, akiket már 

sajnos nem láthatunk, eltávoztak közülünk. De őrizzük emléküket. 

A felvételeken is! 

Amatőr szakácsaink nagyon finom csülkös bablevest 

készítettek ebédre, amit aztán 1-1 farsangi lekváros fánkkal 

tetéztünk meg. Ebéd után aztán vidám farsangolás kezdődött, sokat 

táncoltunk, Kertész János tagtársunk igen finom vörösborával 

emeltük magasra a farsangi hangulatot. A talpalávalót Várnai Attila 

szolgáltatta élőzenével. Mindenki sokat táncolt, “bohóckodott“. 

Igazi farsangi hangulat volt! Köszönet érte a szervezőknek, a 

segítőknek, felszolgálóknak és mindenkinek, akik különféle 

süteményekkel kényeztették el a társaságot. Fergeteges BULI volt! 

ÁPRILISI ELŐZETES 

A következő kirándulásunk április 6-7.-én lesz a meghirdetés 

szerint Szigetvárra, vonattal, 1 éjszakás szállással, félpanzióval. 

Várlátogatás, városnézés, délutáni fürdőzés szerepel a programban!  

Részvételi díj: 12 000,- Ft. Klárinál még lehet jelentkezni! 

http://www.cuma.hu/nybk

