
Sajnos ismét eltávozott közülünk egy kedves klubtagunk, 

Nagy Istvánné. 81 éves volt. Béke poraira! 

 

Végezetül: Minden egyes Klubtagunknak és kedves 

családjának sikerekben, erőben, egészségben telő nagyon Boldog 

Új Esztendőt Kíván a klub vezetősége 

 

Még egy emlékeztető: 

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 

       Előre is köszönjük! 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik januárban 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik januárban 

ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, 

egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 

 

                                                                                                 

                                     

                                                                                              

 

 
 

    

                                                                                                         

   Név:                                                                                             

 

Mit adjon most a Jóisten? 
Mi az, ami még most nincsen? 
Nem kérünk mi más egyebet, 
Adjon nekünk józan eszet! 
 
Adjon nekünk látó szemet, 
Halló fület, érző szívet. 
Nem kérünk mi más egyebet, 
még egy kis falat kenyeret! 
 
Adjon nekünk jó meleget, 
vetőmagot is eleget! 
Nem kérünk mi más egyebet, 
ép testet és ép "léleket!" 
 
Elbúcsúzunk most már szépen, 
ennyi elég, én úgy vélem. 
Fejünk álomra is hajtjuk, 
a trombitaszót már nem halljuk! 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2023.                                                          január 

Pagi – Mit adjon most 
 



DECEMBERBEN TÖRTÉNT 

A Vásárcsarnok avatása 

Előző számunkban már említettük, hogy 2.-án részt veszünk a 

város újjáépült Vásárcsarnokának átadási ünnepségén, ahol egy 

nagyon jó hangulatú Mikulás-váró délután sikeredett, különböző 

programokkal, amikről már beszámoltunk. Kicsik, nagyok, fiatalok, 

idősek megtalálták a nekik megfelelő/tetsző programot, érde-

kességet. Jól elbeszélgettünk, és forró boros teával, citromos teával 

melegítettük magunkat a hideg idő miatt. Végül is megjött a 

Mikulás a gyerekek nagy örömére, majd a kitűnő zenekar 

elgémberedett ujjakkal, de azért vidám hangulatot varázsolt a 

szépen felújított vásárcsarnok udvarán. Kár, hogy ilyen hideg volt 

az idő, de így is nagyon sokan kijöttek az eseményre! Felnőttek, 

gyerekek vegyesen, és nagyon jól szórakoztak. Vidám délután volt! 

A klub karácsonyi ünnepsége 

December 17.-én 13 órától tartottuk a karácsonyi 

ünnepélyünket a Művelődési Házban. A gyönyörűen berendezett, 

feldíszített teremben (köszönet érte a szorgos és ügyes tagjainknak) 

mintegy 80-90 fő vett részt az ünnepélyen. Meghitt, bensőséges 

hangulatban, mécses világánál emlékeztünk meg azon barátainkról, 

klubtársainkról, akik ez évben hagytak itt minket, akik már nem 

lehettek itt az idei ünnepségünkön. Nyugodjanak békében, 

megőrizzük emléküket!  

A szépen megterített, feldíszitett asztaloknál ülő tagjaink forró 

teát, boros teát, egy kis édességet fogyasztva emlékeztek az elmúlt 

év gondjaira, bajaira, sikereire, s nem utolsósorban az örömeire, 

mert azért az is volt! Néhány vállalkozó kedvű tagunk unokákkal 

vegyesen előadták Móricz Zsigmond: Melyiket a kilenc közül című 

karácsonyi darabjának egy rövidített változatát, igen nagy sikerrel. 

Nagyon aranyosak voltak a kicsik, és nagyon ügyesen adták elő a 

nekik kiosztott (a szegény család gyermekei) szerepeket. Nagyon 

sok köszönet az előadásért mindenkinek, nagyon szép és megható 

volt. Végül minden jelenlévő tagunk egy kis ajándékcsomagot 

kapott karácsonyi üdvözlőkártyával, amibe egy egész kakaós 

kalácsot rejtettünk el. Azon tagjaink is megkapták a csomagot, akik 

nem voltak jelen, mert tagjaink mindenkinek elvitték a lakásukra! 

Remélhetőleg minden barátunk nagyon kellemesen töltötte el a 

Karácsonyt kedves családjával, szeretteivel! 

 

JANUÁRI PROGRAMJAINKRÓL 

Január 10.-én, 11 órától tartjuk a már hagyományos 

pótszilveszteri összejövetelünket a klubházban. Mint már 

említettük, a szokásos csülkös lencselevessel köszöntjük a 2023-as 

évet, reménykedve, hogy jobb, sikeresebb, nehéz gondoktól 

mentes, boldog újév lesz! Italról a klub gondoskodik, de 

süteményeket a szokásos módon szívesen fogadunk! A részvételi 

díj: 1500,- Ft. 

 

És ha már az anyagiaknál tartunk: sajnos az infláció klubunk 

életébe is begyűrűzött, így a klub vezetése úgy döntött, hogy 

kényszerűségből 500,- Ft-tal megemeljük az idei tagdíjakat, ami így 

2000,- Ft lesz. Sajnos mindennek az ára megy felfelé, így a mi 

kiadásaink is megnőttek. 

 

Ismételten kérjük minden kedves tagunkat, hogy a 2023-as évi 

programokhoz adjatok ötleteket, javaslatokat. A keddi klubnapokon 

várjuk a javaslatokat! 

    

Egy emlékeztető: 

A múlt havi számunkban már említettük, hogy egy 

nosztalgiaalbum összeállításához várunk régi fényképeket isaszegi 

eseményekről, lakodalmakról, csoportképekről, rendezvényekről, 

stb. Akinek van a birtokában, és nélkülözni tudja, január 17.-én adja 

le a klubban. Köszönjük! 


