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JANUÁRI ELŐZETES

2016. január 3-án (vasárnap) 12 órakor

PÓTSZILVESZTERT

tartunk a klubban, valamint ezen a napon
köszöntjük az Évákat, Istvánokat, Jánosokat.

Menü: lencseleves, füstölt főtt csülök tormával
Hozzájárulás: 500.- Ft/fő
Sütemény szokás szerint hozható!
Jelentkezni lehet: keddi klubnapokon december 22-ig.

Január második felére tervezünk egy teadélutánt a már korábban 
is Notter Béla által rendezett lottó játékkal színesítve. A pontos 
időpont a januári híradóban, illetve a honlapunkon lesz közölve. 

Adventi gondolat

Karácsony előtt átjárja az 
emberek lelkét az Advent 
hangulata. 

Megállunk, elmélkedünk. 
A gyermekektől az idősebb 
korosztályig ez a várakozás 
időszaka. Várjuk a kará–
csonyt, ez az év egyik 
legszebb hónapja.

Ez a hónap az oda–
figyelésről, a szeretetről 
szól. Nem a nagy ajándék a 
fontos, hanem egy jó szó, megértés a másik iránt, hisz minden ember 
vágyik a csendre, meghittségre, békére, szeretetre!

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2015.                                                            december

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik decemberben 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik decemberben ünneplik 

SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget, 
hogy családjuk körében tudják eltölteni!

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége



NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL

Egy csepp világnap
november 15.

November 15-én klubunk kis csapata vonattal indult Budapestre a 
Syma Csarnokba, hogy részt vegyen a meghirdetett rendezvényen. A 
rendezvényen részt vehettek ingyenes egészségügyi szűréseken és 
megnézhették a szórakoztató műsorokat. Bár klubunkból nem volt nagy a 
létszám, azért aki részt vett, jól érezte magát.

Teadélután
november 17.

November 17-én tartottuk a névnapos teadélutánunkat a klubban. 12 
órára benépesítettük a klub-helységet. Megterített asztalokkal vártuk 
tagjainkat. A névnaposok süteményt, italokat hoztak, elkészítették a 
zsíros kenyereket. Verssel köszöntve lett Teréz névnaposunk, valamint az 
Erzsébetek, Katalinok és a két ifjú Ferencünk.  A hölgyek 1-1 szál 
virággal, a férfiak 1-1 üveg borral lettek köszöntve. Örömünkre szép 
számmal jelentek meg tagjaink, 57 fő jött el. Vidáman elbeszélgettünk, 
jól éreztük magunkat!

A további képek megtekinthetők honlapunkon.
(http://www.cuma.hu/nybk  Archívum rovatban)

DECEMBERI PROGRAMJAINK

Nyugdíjas Expo, 2015 – Az idén december 4-5.-én rendezik meg a 
Syma Csarnokban a Nyugdíjas expo-t ('A' csarnok, Buda–pest, Dózsa 
György út 1.). Aki szeretné meglátogatni az expo-t - további 
információkért (utazás, belépőjegy, stb.) - keresse Szabóné Piroskát! (06-
28/816-792 vagy 06-20/536-4296) A rendezvény információs oldala: 
http://www.nyugdijasexpo.hu/2015/programok

Mikuláskereső túra
December 5-én szombaton a hagyományos  Mikuláskereső túrára 

indulunk Notter Béla vezetésével és az Isaszegi Természetbarát Klub 
tagjaival közösen.
Találkozó: 9:30-kor a klub-helységben.
Útvonal: Nyugdíjas klub – Buda utca – Nagy-hegy – Átjátszó adó – 
Damjanich u. - Nyugdíjas klub
Túratáv: 7 km.

Aki többet szeretne gyalogolni, csatlakozhat a Természetbarát Klub 
tagjaihoz, akik tovább túráznak még kb. 6 km-t.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

December 19-én (szombaton) 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKET

a Művelődési Otthonban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

A Baráti Kör minden 
tagjának és családtagjainak

Békés Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket 

Kívánunk!

a Baráti Kör Vezetősége

http://www.cuma.hu/nybk
http://www.nyugdijasexpo.hu/2015/programok

