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JANUÁRI PROGRAMJAINK

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
Kérjük tagjaink javaslatait a 2016. év programjának összeállításához.

Január 19-én 12 órára tervezzük a teadélutánt - a már korábban is 
Notter Béla által rendezett - lottó játékkal színesítve. Minden 
tagunkat szeretettel várjuk a klubba, mint ahogy sokak süteményét 
is szeretnénk megkóstolni.

Kérjük tagjaink javaslatait a 2016. év 
programjának összeállításához.

Donászy Magda: Újesztendő

Éjféltájban megérkezik
Újesztendő napja,
pilinkélő hóhullásban
jégvirágos fagyban.
Havas ágon lengő
széllel bélelt kendő.
Fenyőtoboz harangozza:
Újesztendő eljő!

                                                                                                   

                                                                                                   

HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2016.                                                                  január

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



DECEMBERI PROGRAMOKRÓL

Bakancsos bál
Még november utolsó szombatján beszélgethettünk és táncolhattunk 

egy jót, de nem maradt el a kedvelt lottó-játék izgalma sem. Élvezettel 
táncolhattunk a szaxofonnal kísért zenére, és emlékezhettünk fiatal(abb) 
éveinkre a gitárkísérettel énekelt slágerek segítségével.

Nyugdíjas Expo
A 2015. december 4-5-én Budapesten a Syma csarnokban 

megrendezésre került Nyugdíjas Expón vettünk részt  néhányan 
klubunkból. Helyszínen a belépő ára 600.- Ft volt. A rendezvényen  
ingyenes egészségügyi mérésekre volt lehetőség és új gyógyítási 
eszközöket megismertünk meg. Volt ételkóstoló, és kedvezményes 
üdülésre is lehetett jelentkezni.  A nagyszínpadon színvonalas műsorral 
mutatkoztak be nyugdíjas csoportok gyönyörű ruhákban, énekkel, 
tánccal, citerával. Délután neves színészek adtak műsort, így Straub 
Dezső, Soltész Rezső és még sokan mások. Repült az idő, jól éreztük 
magunka, jövőre is tervezzük a látogatást.

Mikuláskereső túra
Szent Miklós neve napján sok kis piros sapkás indult megkeresni a 

Mikulást, hogy kiürítsék a zsákját. Az Öreg-hegyre fölkaptatva meg is 
találtuk őt. A Mikulás külön megajándékozta azokat, akik énekeltek vagy 
verset mondtak neki. Ezután a gyerekek és kísérőik hazatértek, a 
Természetbarát Kör tagjai közül sokan tettek még egy 6-7 km-es sétát 
hazakísérve Margitot és Istvánt, akiknél most is jó volt pár percet 
eltölteni.

Az ESE lakóinak karácsonyi köszöntése
December 18-án a korábbi évekhez hasonlóan szereplőink és pár 

kísérő tagunk ellátogatott az ESE-be.
Az adventi időszakban a várakozás meghitt hangulatát és a 

karácsonyvárást tettük ünnepélyesebbé számukra. Karácsonyi műsorral 
kedveskedtünk a bentlakóknak.

Karácsonyi ünnepség
A Művelődési Otthon szépen feldíszített termében gyülekeztek 

tagjaink és meghívott vendégeink december 19-én. Délután 2 órára 
teljesen megtelt a terem. Elnök-asszonyunk karácsonyi köszöntőjét 
megható karácsonyi ima, majd megemlékezés követte azokról a 

barátainkról, akik már nem lehetnek közöttünk. Ezután szereplőink egy 
mai karácsonyi estét idéztek a színpadra. Ezt követően a Szent Márton 
kórus előadásában hallgathattunk adventi és karácsonyi énekeket, majd 
egy karácsonyi verssel zárult a műsor. Angyalkáink gesztenyepürével, és 
az egyik tagunk által készített karácsonyi díszecskékkel kedveskedtek a 
jelenlévőknek. Reméljük, mindenki jól érezte magát, és lelkileg 
feltöltődve ért haza erről a kis ünnepségről. Köszönet segítőinknek a 
szervezésért, és köszönjük a Szent Márton kórus fellépését!

  
A további képek megtekinthetők honlapunkon.

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

A Baráti Kör vezetősége megköszöni mindazon tagjainak a munkáját, 
akik az év folyamán bármilyen segítséget nyújtottak a rendezvények 
lebonyolításában (fotózás, takarítás, sütés, főzés, fuvarozás, terem 
berendezés, műsorok összeállítása – betanítása), és minden előbb fel nem 
sorolt segítséget. Külön is köszönjük az egészségügyi méréseket végzők 
egész évi munkáját. 

Köszönjük továbbá a tárgyi és pénzbeli adományokat!

Minden kedves klubtársunknak

Békés, Boldog Újesztendőt 
Kívánunk!

a Baráti Kör Vezetősége

http://www.cuma.hu/nybk

