
ÁPRILISI ELŐZETES 
Április 19.-én vonatos kirándulást szervezünk Pannonhalmára, 

az Apátság és a múzeum meglátogatására. Erre a kirándulásra is Klárinál 

lehet jelentkezni. (Telefon: 06-70-617 1970) 

 

Április 21.-én, 10 órakor tartjuk a 2023. évi Közgyűlésünket a 

Művelődési Házban. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a 

közgyűlésen. Előre is köszönjük. 

 

Május 10-11-12.-én buszos kirándulás az Őrségbe, ahogy már az 

előző számunkban jeleztük. Jelentkezés Klárinál. 

Figyelem! Egyéni Utazási lehetőség! 
Június 30. - július 3. BIBIONE (Olaszország, tengerpart) 

Utazás: busszal, szállás: apartmanokban (4-5-6 fős, két szoba, 

konyha, terasz, fürdőszoba. Minimum 4 fő/apartman) 

Ár: 30 ezer forint/fő + 400 euro/apartman (Cormoran) 

Kedden a Nyugdíjas klubban szóljatok, ha valakit érdekel. 

Szervező: Szentgyörgyi Zsuzsa, tel: 06/20 212 2075 

 

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 

 

                                                                                              

                                  

                                                                                           

 
 

      
 

    

                                                                                                         

   Név:                                                                                             

 

Habosra elbágyadt 

a jégfényű ég, 

olvadt ragyogásban 

a lenti vidék, 

a kopasz faárnyék, 

kéklik a havon, 

friss patak csillámlik 

a kocsiúton. 

  

A kakas a hóban 

rikkant egy nagyot, 

piros farka tolla 

mint rubint ragyog, 

olvadoz a zuzmó 

a fűszál hegyén, 

s rengedez már csilló 

harmat a helyén 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2023.                                                       március 

Juhász Ferenc: Tavasz-elő 



FEBRUÁRI PROGRAMOKRÓL 

Kirándulás Agárdra és Lovasberénybe 

Február 8.-án buszos kiránduláson vettünk részt 50 fővel 

Lovasberényben, a Szilasi Pincészetben. 

Útban odafelé, Agárdon megálltunk egy jó kis fürdés erejéig, a 

helyi termálfürdőben. Nagyon kellemes, és bizsergető fürdés volt a fedett, 

de a kinti nyitott talán még melegebb medencében is! Egy pár 

klubtagunk, különböző okok miatt nem akart fürdőzni, de ők is jól érezték 

magukat a fürdő aulájában. Társasjátékkal, beszélgetéssel töltötték el a 

délelőttöt. Volt, aki a várossal ismerkedett. 

Alig múlt el dél, mire a busszal megérkeztünk a pincészetbe, ahol 

házigazdánk, Szilasi Péter, többféle pálinkával fogadott bennünket. Majd 

az asztaloknál helyet foglalva, felszolgálták a finoman elkészített toros 

káposztát, miközben Péter barátunk megkóstoltatta velünk az idei 

borfajtáit sorban. Mint ismeretes, az őszi szüretelésnél klubunk is 

besegített Péternek, körülbelül 30 mázsa szőlőt szedtünk le akkor. A 

jófajta alapanyagból nagyon jó bukéjú bort készített házigazdánk. 

Természetesen az elfogyasztott pálinka, és a borkóstolás után a hangulat 

már kezdett emelkedni, mikor Péter családja, felszolgálta a szokásos 

disznótoros hidegtálakat, amikben volt bőven füstölt szalonna, 

füstöltsonka, kolbász, májas, sajt stb. Nagy élvezettel és még nagyobb 

étvággyal látott neki mindenki a falatozásnak, így hamarosan újra kellett 

tölteni az üres tálakat. Közben a bor is fogyott rendesen, mert ugye le 

kellett öblíteni a finomságokat, igy aztán hamarosan nótázni is kezdett a 

társaság. Aztán aki akart, feltankolt a pincében a különféle borokból, 

hogy haza is jusson. Ki-ki vásárolt a kimért, beárazott füstölt 

finomságokból, majd nagy nehezen elindultunk hazafelé, igencsak vidám 

hangulatban. Köszönet érte sofőrünknek, Zsoltinak! 

A mohácsi busójáráson voltunk 

Alig pihentük ki a berényi fáradalmakat, ismét buszra ültünk, 

ezúttal Mohácsra, a Busójárásra látogattunk el február 18.-án, 50 fővel. 

Nagyon sok érdekességet láttunk, jót szórakoztunk az ijesztő maskarába 

öltözött, “félelmetes“ Busókkal. Volt, aki a sokác néphagyomány 

termékeivel, művészetével, (ének, tánc, kézművesség) ismerkedett. 

Nagyon jól sikerült kirándulás volt ez is, köszönet érte a szervezőknek! 

 

MÁRCIUSI PROGRAMOK 

Farsangi bál 
Március 4.-én, a Művelődési Házban tartjuk az idei Farsangi 

Bálunkat 11 órai kezdettel. A 3 fogásos ebédet követően, egy viszonylag 

rövid műsor, tombola, tánc, mulatozás szerepel a programban. A 

harmadik fogásra, ami farsangi fánk lesz, versenyt hirdetünk: Lehet 

különleges fánkokkal pályázni ízesítettel, töltöttel, és még ki tudja mivel 

megbolondítottal. Reméljük, jó sok finomságot fogunk kóstolni! Az 

ebéd tyúkhúsleves tyúkhúsgombóccal, sült sertésdarabok hagymás 

krumplival, káposztasalátával lesz! A részvételi díj 1500,- forint. 

Klárinál lehet jelentkezni. Remélhetőleg nagyon jól fogunk szórakozni! 

Talpalávalóról tagjaink gondoskodnak. Pálinka, sör, bor lesz, a hangulat 

pedig csak rajtunk múlik! 

 

Március 23.-án vonatos kirándulást tervezünk Mosonmagyar-

óvárra. Megnézzük a város nevezetességeit, múzeumát, majd egy jó kis 

fürdéssel zárjuk a napot a város termálfürdőjében. Fürdőruhát, papucsot 

mindenki hozzon magával! Részvételi díj: 4500,- forint. Klárinál lehet 

jelentkezni! 


