
JANUÁRI ELŐZETES 

 

2020. január 10.-én, pénteken 12 órakor tartjuk a pót-

szilveszterünket a Művelődési Házban. Ekkor köszöntjük a 

névnapjukat télen ünneplőket is. 

Menü: a szokásos lencseleves, füstöltcsülökkel. 

A menü költsége: 800,- Ft/fő. Sütemény a szokásoknak 

megfelelően hozható. 

Kérjük, hogy december közepéig jelezzétek részvételi 

szándékotokat, amit a fenti összeg befizetésével meg is 

erősíthettek, hogy az elkészítendő mennyiséget ki tudjuk számolni, 

és a szükséges alapanyagot be tudjuk szerezni. 

Kérjük kedves tagjainkat, hogy a 2020. évi programunk 

összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat a keddi 

klubnapokon. 

SZIPORKA 

Hogy hívját Stallone dublőrjét? 

(Pót-Sylvester) 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik decemberben 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik decemberben 
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

Kívánunk nekik hosszú életet, 
egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 

 

                                                                                              

                                  

                                                                                           

 
 

 

                          

                                                                                                  

   Név:                                                                                      

              

Harang csendül,  

Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének, 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek. 
 

Minden ember 

Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumba 

A Messiás 

Boldogságot szokott hozni. 
 

A templomba 

Hosszú sorba 

Indulnak el ifjak, vének, 

Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 

A magasság Istenének. 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2019.                                                    december 

Ady Endre: Karácsony  

(részlet) 



NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL 

Bakancsos bál 

Az Isaszegi Természetbarát Klub meghívására november 23.-

án részt vettünk a „Bakancsos” báljukon. Délután öt órától 

gyülekeztünk. Érkezéskor egy kis erőssel és pogácsával kínáltak, 

majd Béla megnyitója után felszolgálták a vacsorát, ami előre 

választható rántott borda, rántott sajt és cigánypecsenye volt 

burgonya körettel és savanyúsággal. 

Misi zenéjére hamar zsúfolásig megtelt a táncparkett, ami 

hajnali kettőig ki sem ürült, csak a tombolahúzás, a kis műsor, a 

gitáros zenélés és a lottóhúzós játék idejében. Sok értékes 

nyereménnyel lettünk gazdagabbak. Másnap többen fájlaltuk a 

lábunkat (sebaj!), annyit táncoltunk. Köszönjük a meghívást! 

 

 
A további képek (hamarosan) megtekinthetők lesznek honlapunkon 

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

Az ősszel ünneplők köszöntése 

November 26.-án a keddi klubnap keretében köszöntöttük az 

elmúlt, az aktuális és közelgő névnaposainkat, valamint Hanák 

Margitkát a kerek évfordulós születésnaposunkat. 

Az ünnepeltek finom disznótorossal, fasírttal, savanyúsággal 

és süteményekkel láttak vendégül bennünket. Köszönjük. 

 

 
 

 

DECEMBERI PROGRAM 
December 21.-én szombaton 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk  

 

Karácsonyi ünnepségünket 
 

a Művelődési Házban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel 

várjuk! 

 

 

Minden kedves klubtagunknak Áldott, Boldog Karácsonyi 

Ünnepeket kívánunk! Vezetőség 
 

http://www.cuma.hu/nybk

