JANUÁRI PROGRAMJAINK
2018. január 6-án pótszilvesztert tartottunk a Művelődési Házban. A
menü csülkös lencseleves volt (szakácsunk: Kertész Jani), amit Elnök
asszonyunk bevezetője után szolgáltak fel az Angyalkák. Miután jól
laktunk, köszöntöttük a decemberi-januári születés- és névnapos
társainkat. Azután táncoltunk, amíg bírtuk.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

A korábbi éveknek megfelelően 2018. évben is a HonTravel által
rendezett 4 napos kirándulásra szervezzük a jelentkezőket. Időpont: 2018.
szeptember 7-8-9-10. Szilvásvárad – Nagyvisnyó. Szállás a Bükki Nemzeti Park területén a Boróka táborban. Elhelyezés: 4-5 ágyas szobákban.
A részvételi díj: 28.850,- Ft/fő (4 nap, 3 éjszaka). Egri kirándulás és
Bogácsi fürdőzés is a kirándulás része. Jelentkezni lehet: Paulovicsné
Klárinál a klubban január 15-ig. A jelentkezés megerősítése 2000 Ft előleg befizetése lehetséges. A részletes programot a klub faliújságjára is
feltesszük.

2018.

Farkas Árpád: Újesztendő (részlet)
Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, új esztendő
békét, békességet hozz.

A 2018. évi programjainkhoz továbbra is kérjük
javaslataitokat, ötleteiteket.

FEBRUÁRI ELŐZETES

Ne légy arannyal zengő
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, új esztendő
békét, békességet hozz.

- Február 10-én városi Maszkabál a Sportcsarnokban.
- Szülinapos, névnapos köszöntés.
Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik januárban ünnepelik
NÉVNAPJUKAT!

Bolyhos, szelíd bárányfelhő
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz új esztendő
békét, békességet hozz.

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

Név:

DECEMBERI PROGRAMOKRÓL
Karácsonyi ünnepség
2017. december 16-án a meghirdetett karácsonyi ünnepségre gyülekeztünk a Művelődési Otthonba. Szépen terített asztalok várták tagjainkat. Örömünkre, a kezdésre megtelt a terem. Elnök asszonyunk köszöntötte vendégeinket és tagjainkat. Ezután megemlékeztünk azokról a tagjainkról és szeretteinkről, akik sajnos már nincsenek közöttünk. Ezután
következett a műsor énekeseink és gitárosaink karácsonyi énekeivel,
majd Brigi Karácsonyi jelenetével, és A négy gyertya történetével. Majd
a besötétített teremben a gyertyák tánca, végül a gitárosok és énekesek
éneki zárták a műsort. Köszönet a szereplőknek a felkészülésért.
Kis süteményes vendéglátás és szerény ajándék átadása után meghitt,
kötetlen hangulatú beszélgetés következett. Köszönet illeti azokat a
tagjainkat, akik a díszítésben, a terem berendezésében és a rendezvény
lebonyolításából kivették a részüket, valamint az autós tagjainknak, akik
a fuvarozást lebonyolították!

Népek tánca – Népek zenéje
Másnap (17-én) táncos csapatunk kora hajnalban 2 taxiban utazva
(amit Mészáros Piroska rendelt nekünk, - ezúton is köszönjük) indult
Harkányba a döntőre. A hosszú utazás fáradtsága ellenére a kólót akkora
sikerrel adtuk elő, hogy a zsűri is Arany minősítéssel ismerte el.
Gratulálunk a siker minden résztvevőjének, hogy ezzel is öregbítették
klubunk és városunk hírnevét.

Adventi látogatás az ESE-ben
2017. december 22-én 10 órakor ismét ellátogattunk az ESE-be,
hisz évek óta hagyomány, hogy meglátogatjuk a bentlakókat.
Szereplőink a karácsonyi műsorukkal a bentlakó ápoltaknak vittek egy
kis karácsonyi hangulatot. Műsorunk tetszést aratott a bentlakók
körében.

Adománygyűjtés eredménye
A jótékonysági gyűjtés keretében tartós élelmiszerekből a
lehetőségeinkhez képest szép mennyiség gyűlt össze. A honlapunkon
olvasható az összegyűjtött élelmiszer fajtája és mennyisége. Az
adományokat eljuttattuk az isaszegi Családsegítő központba.

A Baráti Kör vezetősége
megköszöni mindazok 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
A további képek megtekinthetők honlapunkon.
(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban)

