JANUÁRI PROGRAMJAINKRÓL
Január 4.-én, klubnapunkon tartjuk a szokásos pótszilveszteri
összejövetelünket a klubházban. Nem terveztünk nagy dőzsölést, de
üdítő, sör, bor egy kis virsli mustárral azért kerül az asztalokra!
Ezúton is erőben, egészségben, és sikerekben gazdag, boldog
Újévet kíván minden egyes klubtagnak és kedves családjának a Klub
vezetősége!

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2022.

Január 14.-én, reggel 7:52-kor induló vonattal megyünk a
tervezett 3 napos békéscsabai pótszilveszteri kirándulásra, amit a
HonTravel szervez. A Keletiben átszállunk a békéscsabaira,
odaérkezés után buszokkal visznek a szállásra. Reméljük jó hangulatú
kirándulás lesz ebben a téli időben! Kérünk mindenkit, aki még nem
fizette be a kirándulás díját, mielőbb rendezze Klárinál! Köszönjük!

Gazdag Erzsi – Január
Január, január
mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jóbarátja.

A már a múlt havi híradóban említett január 26.-ai Szinnyei
kiállításra még lehet jelentkezni Klárinál!

Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú. lány.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik januárban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.

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:

Egy kis visszatekintés az elmúlt időre

DECEMBERBEN TÖRTÉNT

Ismét eltelt egy év, ismét öregebbek lettünk egy évvel.
Visszatekintve az elmúlt időszakra, valószínűleg mindenkinek volt
része jó és szép dolgokban, amik mára már csak emlékek, de a
mieink! És sajnos voltak olyan dolgok is, amiket legszívesebben
kitörölnénk az emlékezetünkből, de nem lehet. Biztosan sokan
örülhettek, tanúi lehettek új jövevényeknek, unokáknak,
dédunokáknak és a meglévők fejlődésének, életük kiteljesedésének.
Mindig nagy öröm tölti el szívünket, mikor látjuk, hogy az új
generáció szépen boldogul ebben a nehéz, küzdelmekkel teli
életben. Adjunk hálát a sorsnak, a Jóistennek, hogy tanúi, részesei
lehettünk és lehetünk még szeretteink életének. Reméljük, minél
tovább!

December 11.-én tartottuk a 2021-es évi karácsonyi
megemlékezésünket a Művelődési Házban. Szép számmal vettünk
részt az ünnepélyen. Érezni lehetett mindenkin, hogy szeretetteljes
várakozással tekint a közelgő ünnepekre, csendesen, szinte
megilletődve ültünk le a gyönyörűen kidíszített asztalokhoz. A
szokásos gyertyafényes megemlékezés után klubunk néhány tagja
nagyon szép karácsonyi műsorral még ünnepélyesebbé,
meghittebbé varázsolta ezt a délutánt! Köszönjük nekik! És nagy
köszönet Elnökasszonyunknak is, aki ezt a gyönyörű műsort
összeállította, megszervezte. Nem utolsósorban köszönet azoknak
is, akik a termet ilyen ünnepélyessé tették, díszítettek, tálaltak,
kiszolgáltak, stb.!

Sajnos az elmúlt év is hozott sokunk számára fájdalmas,
szomorú eseményeket. De hát ilyen az élet! Tagjaink közül is jó
páran elhagytak bennünket. Őrizzük meg emléküket, nyugodjanak
békében! Biztosan sokan emlékeznek még klubunk régebbi
vezetőjére, Apágyiné Annuskára! Ő az ünnepek előtt pár nappal 90dik születésnapja előtt hagyott itt bennünket. Sokat tett klubunkért,
köszönjük Neki, béke poraira! Temetése 4.-én 12 órakor lesz.

Kérünk benneteket, kedves tagjaink, hogy a 2022. évi
programunk összeállításához adjatok ötleteket és
javaslatokat a keddi klubnapokon. Mondjátok el, hova
szeretnétek utazni, melyik kiállítást, színházi előadást
vagy valamelyik magyarországi rendezvényt szeretnétek
megnézni. Minél többet javasoltok, annál gazdagabb lehet
az éves programunk.

Aki mégis otthon marad, az böngészheti a honlapunkat, ahol
– többek között – a karácsonyi ünnepségen készült képek és filmek
is megnézhetők.
Ezt gépeljétek be a böngészőtökbe: http://www.cuma.hu/nybk

