DECEMBERI PROGRAMJAINK
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

HÍRADÓ

December 8-án szombaton 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk

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

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2018.

december

KÖSZÖNJÜK
azon tagjaink felsorolhatatlan segítségét, akik valamilyen formában
segítették a rendezvények szervezését, lebonyolítását, működését (autós
szállítás, terem berendezés, főzés, mosogatás, takarítás stb.), a
kirándulások szervezését, az egészségügyi mérésekért, továbbá az anyagi
és egyéb adományokért!
Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak, valamint külön
köszönet Mészárosné Piroska, Balogh Istvánné, Horváth István, Markel
István önkormányzati képviselőknek klubunk részére nyújtott anyagi és
egyéb segítségéért, hogy működésünk könnyebb legyen, hogy tagságunk
részt vehetett kirándulásokon és egyéb rendezvényeken.

Papp Tünde Judit: Ünnepre várva (részlet)
Ó, Advent!
Ünnepelt!
Vidámság,
önfeledt,
Asztalunk
díszített,
Gyertya ad
meleget,
Szívünkbe
örömet
Hozzon
és fényeket!

Szerény karácsonyi csomagot küldünk azon tagjainknak, akik betegség
vagy egyéb ok miatt már nem tudnak részt venni a klub eseményein.

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

Novemberi névnapos, születésnapos köszöntések

2018. november 24.-én részt vettünk a Természetbarát Klub
bálján. A bál műsorral kezdődött, melyen a „Megszorítások az
Idősek Otthonában” című jelenetünkkel léptünk fel. Következett a
vacsora, majd a vidám mulatozás. A táncparkett mindig tele volt,
fiatalokat meghazudtolva roptuk a táncot. A tombola után ismét
mulatozás, majd a lottóhúzásos játékkal múlattuk az időt. Éjjel 2-ig
rúgtuk a port Misi dalaira, aki ez alkalommal is kitett magáért (és
értünk).
Ismét jól éreztük magunkat Béla csapatában!

november 6.

2018. november 6.-án tartottuk a szeptembertől novemberig
kerek évfordulós születésnaposaink és névnaposaink köszöntését és
ünneplését a Művelődési Házban.
10 órára megtelt a terem. Először a kerek születésnaposokat, a
85, 80, 75, 70 éveseinket köszöntöttük. Kis terefere után megérkezett a finom ebéd, egyik segítő névnaposunkkal együtt, így már a
névnaposok (Rozália, Máriák, Brigitta, Erzsébetek és Katalinok,
Ferencek és Győző) lettek köszöntve. Következett a finom ebéd,
(köszönet a szakácsunknak és segítőinek), tálalva lettek a
sütemények, melyeket szintén az ünnepeltek készítettek részünkre.
Kellemes beszélgetés után tértünk haza otthonainkba. Reméljük
mindenki jól érezte magát.

november 24.

JANUÁRI ELŐZETES
2019. január 5.-én, szombaton 12 óra 30 perctől (½ 1-től) a szokásos

Pótszilveszterünket
tartjuk a Dózsa Gy. Művelődési Házban, egyben a – közelmúlt és
közeli – kerek évfordulós születésnaposainkat és névnaposainkat
köszöntjük.
Menü: lencseleves, füstölt csülök, tormával.
Részvételi díj: 800,- Ft/fő
A süteményt és a pezsgőt az ünnepeltek biztosítják.

A Baráti Kör minden
tagjának és családtagjainak

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

Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket
Kívánunk!
a Baráti Kör Vezetősége

