
 
 

Budapest, 2023. január 21. 
 

Kedves Barátunk! 
 

Szeretettel várunk klubestünkre, amelyet 2023. február 3-án, pénteken este 7 órai kezdettel tartunk az 

Újpesti Polgárcentrumban (IV. Árpád út 66.) 
 

KÁRTYÁZNI JÓ! KIRÁNDULÁS A JÁTÉKKÁRTYÁK VILÁGÁBA 
 

 
 

Vendégünk Jánoska Antal kártyagyűjtő, kutató, a Kártyalexikon társszerkesztője (Akadémia Kiadó, 

1993.) „Tökéletlen lények, akik nem tudnak, vagy nem szeretnek kártyázni." (G. E. Lessing, 18. sz.). 

Előadásából és bemutatójából megtudhatjuk minden idők legnépszerűbb játékának, a kártyának évezredes 

történetét éppúgy, mint híres, gazdag kártyagyűjteményének egyes kultúrtörténeti érdekességeit. Kéri 

tagjainkat, hogy akinek bármilyen kártyával kapcsolatos dokumentuma, tárgyi emléke van, hozza el, 

mutassa meg az esten! 

Az est szervezője és házigazdája vezetőségi tagunk: Balog Miklós. 
 

* * * * 
 

Ezt követően 2023. február 18-án, szombaton a Polgárcentrumban este 8 órai kezdettel kerül sor a 

hagyományos  

FARSANGI BÁL 
 

megrendezésére. A 60-70-es évek slágereit, rock-számait Anikó és Gábor duója (ének + szintetizátor) 

idézi fel: a nosztalgikus zenére táncolhatunk, mulathatunk. A bálra a jelentkezések előző klubestünkön 

már elkezdődtek, a továbbiakat kérjük mielőbb jelezni – az asztaltársaságok megadásával – Dr. Kocsis 

Andrea vezetőségi tagunknál (06/70 310 6718, drkocsisa@citromail.hu), majd a névre szóló 

belépőjegyet 2.000 Ft ellenében átvenni. 
 

A bál teljes ideje alatt az Ifjúsági Ház ismert büféje üzemel à la carte étel- és italválasztékkal. Kérjük, 

vegyék igénybe a büfé szolgáltatásait! 
 

Az est hangulatát jelmezekkel is vidámabbá tennénk, ezért javasoljuk, aki kedvet érez, nyugodtan öltsön 

jelmezt. A legötletesebb jelmezeket díjazzuk. A farsangi bálon – a hagyományokhoz híven – tombolát is 

tartunk, zsákbamacska jelleggel, amelyre továbbra is várjuk ajándéktárgyak felajánlását. Ezek a 

farsangi bál kezdetekor, 8 óra előtt leadhatók. Kérjük Körünk képzőművész-tagjait, hogy alkotásaik 

felajánlásával támogassák farsangi bálunkat, emelvén a kisorsolásra kerülő ajándékok színvonalát!  

A farsangi est szponzora vezetőségi tagunk: Salgó István. 
 

Várva a találkozást, üdvözlettel: 

a Kör vezetősége 
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