DECEMBERI PROGRAMJAINK
Jótékonysági koncert
December 9-én 18 órakor Berle Sanford Rosenberg és barátai
jótékonysági karácsonyi koncertje lesz a Művelődési Otthonban.
Közreműködnek az Operaház csillagai. Akik voltunk már a korábbi
koncerteken szívesen ajánljuk, mert mindig nagy élmény volt
számunkra.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.

december

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Sándor Ernő: Adventi hajnal (részlet)

December 16-án (szombaton) 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk

Alföldön, fákon zúzmara,
adventi hajnal zápora,
ezüst mezők, ezüst világ...
Szobánkban csend és béke van,
karácsonyt vár a kisfiam.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKET
a Művelődési Otthonban.
Rövid műsorral és szerény vendéglátással szeretettel várjuk
minden kedves klubtagunkat!
Szokás szerint szereplőink karácsonyi műsorral köszöntik az
ESE lakóit. Az időpont még nincs meghatározva.

Ezüst mezők, ezüst világ,
ti visszatérő szent csodák,
ó szép adventi hajnalok!
Lelkemben halkan zengenek
rég elfelejtett énekek.

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!
a Baráti Kör vezetősége

Név:

NOVEMBERI PROGRAMOKRÓL

Bakancsos Bál

Középdöntő Harkányban

2017. november 25-én részt vettünk a Természetbarát Klub
bálján. A bál műsorral kezdődött, melyen a TáMeTo tánccsoport
(melynek tagjai között vannak nyugdíjas barátaink is), Kovács
Brigitta a Túra versével, majd az Idősek tánca szereplőink léptek
fel. Következett a vacsora, majd a vidám mulatozás. A táncparkett
mindig tele volt, fiatalokat meghazudtolva roptuk a táncot.
Tombola, majd utána ismét mulatozás.
Ismét jól éreztük magunkat Béla csapatában.

november 20-22.

A sikeres elődöntőbeli szereplésünknek köszönhetően meghívtak
bennünket a Népek tánca - Népek zenéje középdöntőjébe. Ezért
20.-án reggel bérelt busszal indultunk Harkányba, a középdöntő
helyszínére. Miután elfoglaltuk a szobáinkat, ki-ki kedve szerint
megmerítkezett a kültéri vagy a beltéri hévizes, illetve a „csak”
34°C-os úszómedencében. Vacsora után az ismerkedési esten
roptuk a táncot, amíg a DJ-énekes bírta.
Kedd délelőtt Siklós várába látogattunk, ahol egy remek
idegenvezetővel járhattuk végig azokat a köveket és deszkákat, ahol
az immár több, mint 50 éve forgatott „Tenkes kapitánya” című
sorozatot forgatták. Ebéd után még próbáltunk egyet, majd 9 óra
után került sor az előadásunkra. A közönség egyöntetűen nagy
tetszéssel fogadta a Kólót. Egy óra sem telt el ezután, amikor a
TáMeTo csoport is (ebben is több klubtagunk részt vett) előadta
„örömtánc”-át. Az ezt követő eredményhirdetéskor megtudtuk,
hogy az elérhető 50 pontból a Kóló 48-t, az Örömtánc 47 pontot
kapott. Örömünkben még egy kicsit mulattunk, majd másnap
délelőtt haza indultunk. Az eseménymentes utazásért és
megérkezésért köszönet a sofőrünknek!
Egy héttel később kaptuk az értesítést, hogy mind a két csapatot
meghívták a döntőbe! Drukkoljunk nekik 17.-én délelőtt!

Novemberi névnapos, születésnapos megemlékezés

november 25.

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

Mikuláskereső túra
December 2-án, egy csípős szombaton, a természetbarát klubbal
közösen vettünk részt a Mikulás-kereső túrán. 3/4 10-kor találkoztunk
a Tóth Árpád úti iskolaépületnél. Nagy örömünkre a néhány éves
kortól a 15 évesig minden korosztály – és nem csak az anyukák,
apukák, és a nagymamák, nagypapák – képviseltették magukat nagy
létszámban.
Úti célunk a Gödöllői Arborétum egyik pihenőhelye volt, ahol
megtaláltuk a Mikulást és a Krampuszt is. A gyerekek énekekkel,
versekkel csalogatták ki a Mikulás zsákjából az ajándékokat, majd
megkergették a Krampuszt. Végül ki-ki busszal vagy gyalog tért haza.

november 28.

A Baráti Kör minden
tagjának és családtagjainak

A november 22.-i klubnapon köszöntöttük a kerek évfordulós
születésnaposainkat, valamint az Erzsébet, Katalin, Brigitta, Győző,
Ferenc névnaposainkat. Az ünnepeltek finom disznótorost készítettek, valamint süteményeket sütöttek. Pezsgőbontás, terefere,
majd vidám beszélgetéssel telt a délelőtt.

Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket
Kívánunk!
a Baráti Kör Vezetősége

JANUÁRI ELŐZETES

Köszönet az Egészségügyi szobában az egész évi méréseket
végzők segítségéért!

2017. január 6-án (szombaton) 12 órától

PÓTSZILVESZTERT
tartunk a Dózsa György Művelődési Otthonban.
A részvételi díj 500,- Ft/fő lesz. A menü: lencseleves füstölt
csülökkel.
Pezsgőt, süteményt szokás szerint hozzunk! Jelentkezni
december 19-ig lehet Paulovicsné Klárinál a keddi klubnapokon
(vagy a 28/782-907 vagy 70/617-1970 telefonszámon).

Felhívás
A klub gyűjtést szervez az isaszegi idős és nagycsaládos
rászorultak részére, amit a Családsegítő Szolgálaton keresztül
juttatunk el.

GYŰJTÉS A KLUBBAN:
DECEMBER 12-ÉN ÉS 13-ÁN 10-12 ÓRA KÖZÖTT
Tartós élelmiszert gyűjtünk: liszt, cukor, tészta, konzerv, csoki,
kakaó, (esetleg befőtt, lekvár, tea, olaj, keksz, kávé) stb., amit a
rászorulók hasznosítani tudnak.
Aki ismer a környékén rászoruló családot, vagy idős rászoruló
egyént, kérjük, annak nevét és címét adja le a klubban.

Köszönet!
Köszönjük minden olyan klubtagunknak, akik a rendezvények és
egyéb események lebonyolításában bármilyen módon segítettek.
(Főzés, sütés, berendezés, szereplés és egyéb fel nem sorolható
segítség.)

A 2018. évi programunkhoz továbbra is várjuk javaslataitokat.

RECEPT
Illatos mézeskalács figurák
Hozzávalók:
50 dkg sima liszt, 1 tojás,
5 dkg margarin, 1,5 dl méz,
2 dl porcukor, 1 kávéskanál fahéj,
1 mokkáskanál összetört szegfűszeg,
1 csipet szerecsendió,
2 csepp keserűmandula likőraroma,
1 evőkanál rum, 1 citrom héja lereszelve,
½ kávéskanál szódabikarbóna.
A mázhoz és a díszítéshez: porcukor, tojásfehérje, citromlé,
mandula, cukorgyöngy.
Készítése:
A langyosra melegített mézet elkeverjük a fűszerekkel, rummal,
citromhéjjal, keserűmandula likőraromával, a margarinnal, a
cukorral és a tojással, majd ezután hozzáadjuk a lisztet, amelybe
előzőleg beledolgoztuk a szódabikarbónát. A masszát összegyúrjuk,
cipóvá formáljuk és néhány órára hidegre tesszük. Fél centiméter
vastagra kinyújtjuk, és különféle figurákat szaggatunk ki belőle. A
tisztított mandulával a sütés előtt, a cukormázzal és a cukorgyönggyel a sütés után díszítsük a tésztát.
A tészta margarinozott tepsiben kb. 10-15 perc alatt sül meg.
A cukormázhoz 1 tojásfehérjét 10-15 dkg porcukorral és pár
csepp citromlével olyan sűrűre keverünk, hogy ne csöppenjen le.
JÓ ÉTVÁGYAT!

