
PROGRAM ELŐZETES 

Április 19.-én szintén vonatos kirándulást tervezünk, a 

Pannonhalmi Apátságba látogatnánk el. 

 

Május 10-11-12.-én egy buszos, két éjszakás kirándulást 

tervezünk az őrségbe. A kialakult program még csak vázlatos. (Jeli 

Arborétum meglátogatása, a közelben egy fürdőlátogatás stb.). A 

márciusi, áprilisi és májusi kirándulásokra Klárinál lehet jelentkezni! 

Részvételi díjat még nem tudunk mondani. 

 

Ennyit az első félévi tervekről! Persze még 1-1 napos spontán 

kirándulás lehetséges, ezekről a szokásos módon (Híradó, e-mail, 

klubnapokon személyes stb.) tájékoztatni fogjuk tagjainkat. Terveink 

között szerepel még egy kirándulás (esetleg unokákkal!) Pákozdra az 

emlékműhöz és az emlékparkba, a pákozdi csárdába egy jó kis 

velencei halételre. Ha már jobb idő lesz! 
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:                                                                                            

 

Gyertek, gyertek, gyerekek! 

Én veletek nevetek! 

Mosolyogjunk, kacagjunk, 

kacagtatók maradjunk! 

Néha úgyis rossz a világ: 

víg kedvünkből nyíljon virág! 

Szedjük gyorsan nagy csokorba! 

Nézzük meg, hogy ki mogorva! 

Adjuk néki ezt a csokrot, 

vidámságból termett bokrot… 

Ő se legyen szomorú, 

elkerülje őt a bú! 

Most mindenki nevessen; 

mosolyogva szeressen! 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2023.                                                        február 

Devecsery László: Bohóc-biztató 



JANUÁRI PROGRAMOKRÓL 

Január 10.-én tartottuk a klubban a szokásos pótszilveszteri 

összejövetelünket, ahol elég szép számban jelentek meg klubtagjaink, 

mintegy 70 fő. Amatőr szakácsaink már 11 órára készen voltak a nagyon 

finomra sikeredett ebéddel (csülkös lencseleves gazdagon), amit aztán a 

klubhelységben megterített asztaloknál jóízűen elfogyasztottunk. Hála  

tagjaink szorgalmának, mindenféle házilag sütött édességgel tetéztük 

meg a finom ebédet, végül 1-2 pohár pezsgővel koccintva kívántunk 

egymásnak sok sikert, szerencsét, jó egészséget, boldogságot az új évre. 

Aztán jófajta forralt vörösborral emeltük a hangulatot, úgyhogy jóked-

vűen, vidáman beszélgetve múlattuk a délutánba nyúló napot. Önzetlenül 

szorgalmas tagjaink közül egy páran rendet raktak, elmosogatták az 

edényeket, mindent elrámoltak az esemény után, nagyon nagy köszönet 

illeti meg őket! Reméljük mindenki jól érezte magát! 

 

Mint bizonyára sokan tudják, megoldottuk a klubhelység fűtését 

egyénileg, így minden kedden a szokásos időpontban meg tudjuk tartani 

a klubnapokat. Elég szép számban gyűlünk össze a klubnapokon! 

Folynak az idei tagdíjbefizetések, gyűlnek az idei évre a 

programajánlatok. A már kialakult, realizálódott programokról 

tájékoztatni fogunk mindenkit a szokásos módokon. (Híradó, e-mail, 

klubnapokon személyesen). 

FEBRUÁRI PROGRAMOK 

Február 8.-án Lovasberénybe, a Szilas Pincészetbe buszozunk el a 

szokásos borkóstolóra, disznótoros ebédre. A délelőtti órákban a 

közelben található agárdi Gyógyfürdőbe látogatnánk. Hozzatok 

fürdőruhát, törölközőt, papucsot (Aki nem akar fürdeni, az a város 

nevezetességeivel ismerkedhet). A busz 7 órakor indul, felszállás a 

szokott helyeken! A busz már megtelt, további jelentkezést már nem 

tudunk fogadni. 

 

Február 18.-án szintén buszos kirándulást szervezünk Mohácsra, a 

Busójárásra. Itt is megtelt a busz, nem tudunk jelentkezést elfogadni már! 

A busz 6 órakor indul, felszállás a szokott helyeken! 

MÁRCIUSI ELŐZETES 

Március 4.-én, 11 órai kezdettel tartjuk az idei 

Farsangi Bálunkat 
a Dózsa György Művelődési Otthonban. Ebéd (3 fogásos, a harmadik 

fogásra farsangi fánkot tervezünk, amely elkészítésére versenyt hirdetünk 

a klubtagok számára), tombola, mulatás, tánc, DAJ-DAJ.  

Klárinál lehet jelentkezni, a részvételi díj: 1500,- Ft. Reméljük, jó 

buli lesz megint! 

 
Március 22.-én tervezünk egy kirándulást Mosonmagyaróvárra 

vonattal. A programban városnézés, múzeumlátogatás és a helyi 

termálfürdőben egy fürdés szerepel. 

EMLÉKEZTETŐ 

A Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület egy 

Hungaricum pályázat keretében isaszegi képes helytörténeti kiadványt 

készít. A kötet Isaszeg 1950 előtti életét szeretné megjeleníteni, döntően 

korabeli fotók, illetve képeslapok formájában. A meglévő múzeumi és 

magángyűjteményi anyag mellett örömünkre szolgálna, ha további 

családi fotógyűjteményekből is kerülnének be olyan képek információk-

kal együtt, amelyek a helytörténeti kiadvány tematikájába illeszkednek. 

A képek ábrázolhatnak isaszegi épületeket, közterületet, ünnepi, 

egyházi és iskolai eseményeket, családi alkalmakat, a településünk 

természeti szépségeit, a hétköznapi élet (gazdálkodás, kézművesség, 

lakásbelső és udvar, piac, üzletek, műhelyek stb.) mozzanatait 

1950 előtti fotókat várunk. A képeket akár szkennelt formában is 

fogadjuk, a kepesfalutortenet@gmail.com emailcímen, de személyesen 

is leadhatók Nagy Judit fodrászatában (Kossuth Lajos utca 82.). A 

Falumúzeumi szkennelést követően mindenkinek visszaadjuk eredeti 

fényképeit. 

 
Tisztelettel kérünk minden dolgozó tagtársunkat és 

hozzátartozójukat, hogy adójuk 1 %-ával támogassák klubunkat, melyet 

a következő névre, és adószámra lehet küldeni:  

Név: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

Adószám: 18702800-1-13 


