JANUÁRI PROGRAMJAINK
2017. január 3-án (kedden) fél 12 órakor

PÓTSZILVESZTERT

HÍRADÓ

tartunk a klubban.
Menü: csülkös lencseleves

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2017.

Január 26-án a már korábban meghirdetett kirándulás Lovasberénybe a Szilasi Pincészetbe. Részvételi díj: 4 000,- Ft/fő
A busz indulását januárban pontosítjuk, érdeklődjetek a klubban.
Felszállás a szokásos helyeken.
A 2017. évi programjainkhoz továbbra is kérjük
javaslataitokat, ötleteiteket.

FEBRUÁRI ELŐZETES
- Február 18-án városi Sport-Show a sportcsarnokban.
- Szülinapos, névnapos köszöntés.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik januárban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Köszöntő
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik januárban ünneplik
SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget,
hogy családjuk körében tudják eltölteni!
a baráti kör vezetősége

január

Dandé Katalin: Búcsú az Óévtől
Ami mögöttünk van,
ha nehéz is, vége.
Tegyük most a gondot,
bosszúságot félre!

Hitük sose fogyjon,
szívük ne csüggedjen!
Asztalukon étel,
s ital mindig legyen!

Búcsúztassuk méltón
az öreg Óévet,
s bizakodva várjunk
Új esztendő, téged!

Pénzt adj a szegénynek,
erőt csüggedőnek!
Reményt nyújts, ha néha
nehéz napok jőnek!

Hozz az embereknek
boldogságot, békét!
Varázsold szemükbe
öröm tiszta fényét!

Feledjük a rosszat,
őrizzük a szépet!
Kívánjunk egymásnak
boldogabb Új évet!

Név:

DECEMBERI PROGRAMOKRÓL
Mikuláskereső túra
Szent Miklós neve napján sok kis (összesen több, mint 70) piros
sapkás indult megkeresni a Mikulást, hogy kiürítsék a zsákját. A
Szobor-hegyen keresztül kaptattunk föl a Katona-sírokhoz, ahol
meg is találtuk őt. A Mikulás külön megajándékozta azokat, akik
énekeltek vagy verset mondtak neki. Ezután a gyerekek és kísérőik
hazaindultak. A Természetbarát Kör tagjai még egy 9 km-es sétát
tettek, eljutva a Pécel közelében lévő crosspályáig, majd a horgásztó mellett elhaladva jutottak vissza Isaszegre.

Adventi látogatás az ESE-ben
December 16-án a korábbi évek szokásaihoz hasonlóan adventi
és karácsonyi hangulatot varázsoltunk az ESE ápoltjainak.
Versekkel, énekekkel és gitáros műsorral próbáltunk kicsit
színesebbé tenni az életüket. Az ápoltak szeretettel nézték végig
műsorunkat. A látogatás mindig megható számunkra, reméljük,
hogy műsorunkkal örömet szereztünk az ott lakók számára.

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!

Karácsonyi ünnepség
December 17-én a Művelődési Otthonban tartottuk a karácsonyi
ünnepségünket. A szépen megterített asztalokhoz érkeztek tagjaink.
A műsor délután 2 órakor kezdődött el. Két tagunk karácsonyi
témájú verssel, és az - erre az alkalomra alakult - énekkar pedig
karácsonyi énekekkel alapozta meg a hangulatot. A Csata
Kiscsoport együttesének karácsonyi műsora, és - nem utolsósorban
- két új gitáros tagunk karácsonyi dalai emelték tovább az ünnep
hangulatát. Minden műsor nagy tetszést aratott.
Műsor után finom kalács és kakaó mellett még egy kis
beszélgetés következett. Köszönet a horgolt mikulások
készítőjének, a dekorációt felajánlóknak, a berendezőknek,
büféseknek, fellépőknek és azoknak, akik bármiben segítettek az
ünnepség lebonyolításában.

Minden kedves
klubtársunknak

Békés, Boldog Újesztendőt
Kívánunk!
a Baráti Kör Vezetősége

