JANUÁRI ELŐZETES
2017. január 3-án (a keddi klubnapon) ½ 12 órától

HÍRADÓ

PÓTSZILVESZTERT
tartunk a klubhelyiségünkben.

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.

december

Részvételi díj: 500,- Ft/fő. A menüről a későbbiekben döntünk.
Sütemény szokás szerint hozható! Jelentkezni Paulovicsné Klárinál
lehet a keddi klubnapokon december 20-ig.

Advent
2017. január 26-ra kirándulást disznóvágásos programot szervezünk
Lovasberényben a Szilasi Borpincészetbe.
Részvételi díj: 4 000,- Ft, mely tartalmazza: odaérkezéskor üdvözlő–
italként pálinka, ezt követően borkóstoló, majd hidegtálak. Ezután
kezdődik a zsírszalonnából a töpörtyűsütés, kolbásztöltés, majd a frissen
kisütött zsírban pecsenyesütés, ez lesz a második étkezés. A frissen
készített termékekből természetesen lehet vásárolni is.
Részletes program a klub helység benti faliújságján olvasható.

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

Advent a várakozás idő–
szaka, ilyenkor elmélyül a
lélek, várjuk a karácsonyt.
Nem a nagy ajándék a
fontos,
hanem
az
odafigyelés szeretteinkre,
barátainkra.
A
négy
hétben meghitt lelkülettel
meggyújtjuk az adventi
koszorú gyertyáit, készülünk a karácsonyra az
egész világon. Kívánjuk, hogy a karácsony szeretetben és békességben
teljen el!
Minden kedves klubtagunknak és családtagjainak békés boldog
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Név:

NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL
Bakancsos Bál
november 19.

Az Isaszegi Természetbarát Klub meghívására részt vettünk a
Zöld Sasok vendéglőben rendezett Bakancsos bálon. Notter Béla a
klub elnöke köszöntötte a vendégeket, majd műsor következett,
melyet a természetjárók és klubunk néhány tagja adott elő. Ezután
következett a vacsora, a tánc, a tombolahúzás és a mulatozás.
Köszönjük a Természetbarát klub meghívását, külön köszönet
Bélának, valamint a rendezvényt lebonyolító természetbarát
klubtagoknak!

Novemberi névnapos, születésnapos megemlékezés
november 22.

November 22-i klubnapon köszöntöttük a kerek évfordulós
születésnaposainkat, valamint Erzsébet, Katalin, Győző, Ferenc
névnaposainkat. Az ünnepeltek finom szendvicseket készítettek,
valamint süteményt sütöttek. Vidám beszélgetéssel telt az idő.
Pezsgőbontás, terefere, vidáman telt a délelőtt.

DECEMBERI PROGRAMJAINK
Mikuláskereső túra
December 3-án, szombaton Mikulás-kereső túra a természetbarát
klubbal közösen. Indulás a klubtól délelőtt ½ 10-kor.
Úti cél: Honvédszobor - Honvédsírok, kb. 5,5 km. Akinek van
kedve, tovább gyalogolhat a természetjárókkal.
Aki többet szeretne gyalogolni, csatlakozhat a Természetbarát Klub
tagjaihoz, akik tovább túráznak még.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
December 17-én (szombaton) 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKET
a Művelődési Otthonban.
Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Kérjük tagjainkat, hogy a 2017. évi programunkhoz adják meg
ötleteiket, javaslataikat a keddi klubnapokon.

A Baráti Kör minden
tagjának és családtagjainak

Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket
Kívánunk!
A további képek megtekinthetők honlapunkon.
(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban)

a Baráti Kör Vezetősége

