FEBRUÁRI ELŐZETES
- Februárra tervezzük az immár hagyománnyá vált Szilasi pincészetbe történő kirándulásunkat, mely szervezés alatt van. A pontos időpontról később adunk felvilágosítást a klubban. Részvételi
díj: Pincészetbe 2 500,- Ft/fő, buszköltség 2 100,- Ft/fő.
- Február 29.-én tartjuk a Farsangi bálunkat a Művelődési
Házban.

A Baráti Kör vezetősége megköszöni mindazoknak a
munkáját, akik az elmúlt év folyamán bármilyen
segítséget nyújtottak a klub működéséhez.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

január

2020.

Szalai
Borbála:
Újévi
jókívánság

Tiktakolva
jár az óra pergeti a perceket,
mutatója
nesztelenül
éjfél felé lépeget.

SZIPORKA
-

Miért nincs az ágyban „ü” betű?
Mert az ágy-nem-ü-tartó.

Tizenkettőt
üt az óra s a várt vendég beköszön:
fenyőfákon
gyertyák gyúlnak minden csupa fényözön ...

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

Név:

Útra készen
áll az óév:
vállra vette batyuját,
szolgálatát
hamarosan
új esztendő veszi át ...

Hozzon ez az
új esztendő
mindenkinek örömet,
békességben,
boldogságban
nőjenek a gyerekek!

DECEMBERI PROGRAMOKRÓL

JANUÁRI PROGRAMOK

Karácsonyi ünnepségünk

Január 10.-én tartjuk a pótszilveszterünket, melynek részleteit
a decemberi híradóban közöltük.

December 21.-én szombaton tartottuk a karácsonyi
ünnepségünket a Művelődési Házban. 14 órára megtelt a terem a
szépen terített asztaloknál kis ajándékként egy kis díszes
gyertyával. A műsor előtt megemlékeztünk azokról a barátainkról,
szeretteinkről, akik már nem lehetnek közöttünk. Ezután
elnökasszonyunk köszöntötte klubtársainkat, majd a karácsonyi
műsort jelentette be. Szereplőink Brigi tolmácsolásában a gazdag
és szegény család ünnepét mutatta be, mely minden
klubtársunknak nagyon tetszett. Ezután segítőink kiosztották a
somlói galuskát és csendes meghitt beszélgetés következett.
Köszönet a kis ajándék készítőjének - Aninak, a műsor tervezőinek,
zenei szerkesztőjének, minden szereplőnek, és nem utolsó sorban a
terem berendezőinek, díszítőinek és az autós segítőknek!

Január 22.-én ½ 10 órai kezdettel Egészségügyi előadás lesz
a Művelődési Ház klubszobájában, bejárat a Kossuth utca felől.

Január hónapra tervezzük a Tutanhamon kiállítás
megtekintését (Komplex, Budapest, Király u. 26.) Utazás vonattal.
Belépődíj: 2 900,- Ft/fő. A jegybiztosításról és a pontos időpontról
érdeklődjetek a klubban klubnapokon.

Előzetes információnk szerint a komolyzene kedvelőinek
Berle Sanfiord Rosenberg január 26.-ra jótékonysági koncertet
szervez neves előadókkal a Művelődési Házban. A korábbi
éveknek megfelelően eddig mindig színvonalas estében volt
részünk.
Bővebb információt későbbiekben tudunk adni a klubban.

Minden kedves klubtársunknak Békés Boldog Újévet kíván

a Baráti Kör Vezetősége
A további képek (hamarosan) megtekinthetők lesznek honlapunkon
(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban)

