
Decemberi előzetes

December 2-án lesz a már hagyományos Mikulás kereső túra 
közösen a Természetbarát klubbal és az unokákkal. A mikulás 
csomag költsége 500,- Ft. Jelentkezés a hónap második felétől a 
klubban Paulovicsné Klárinál (28/782-907 vagy 70/617-1970). 
Ekkor már az indulás időpontja is ismert lesz.

A részletes útvonal és a megteendő táv a későbbiekben a klubban 
elérhető lesz.

December 16-án szombaton 14 órakor (du. 2 óra) tartjuk a

Karácsonyi ünnepségünket
a Művelődési Otthonban. Minden kedves klubtagunkat szeretettel várjuk!

Kérjük, kedves tagjainkat, hogy a 2018. évi programunk 
összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat a keddi 
klubnapokon.

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik novemberben 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik novemberben 

ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget, 
hogy családjuk körében tudják eltölteni!

Köszöntő

a Baráti Kör vezetősége

Szél a fákat megcibálja,
falevelet szór az őszi tájra.
A nyár csupán már emlék maradt,
hideg jár a kertek alatt.

Kezdődnek a rövid napok,
most jó melegben itthon vagyok.
Meghallja a télapó a panaszt,
és zúzmarából bajuszt ragaszt.

Megrázza a köpönyegét,
befagyasztja a Duna vizét.
Havat hoz a kertre, rétre,
gyerekek nagy örömére.
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OKTÓBERI PROGRAMOKRÓL

Szüreti bál
 

Október 7-én tartottuk a hagyományos szüreti bálunkat. 12 órára 
megtelt a Művelődési Otthon szépen feldíszített terme. Elnök 
asszonyunk köszöntötte tagjainkat és a meghívottakat, majd 
tálalásra került a – Sanyi barátunk által bográcsban főzött – 
csülökpörkölt krumplival, és Klárika által készített savanyúság. 
Tagjaink nagyon sok finom süteményt is hoztak. Ebéd után 
következett a műsor. Brigi saját verse, a gitáros fiúk „alkoholgőzös” 
dalai, Brigi zenei kísérettel előadott huncut jelenete, énekes 
lányaink szüreti dalokkal, majd az egri szüreti nótákkal kísért 
idősek tánca következett, és befejezésül az először a farsangi bálon 
előadott, az év nagy sikere: a nyuggerek kocsmája következett. 
Minden műsor nagy tetszést aratott. Ezután következett a tánc, a 
mulatozás, közben tombolasorsolás, majd ismét a mulatozás, ki 
meddig bírta. Sajnos, Misi csak 7-ig. Köszönet mindenkinek, aki a 
rendezvény sikeréhez hozzájárult! Reméljük mindenki jól érezte 
magát!

Idősek Világnapja rendezvény

Október 19-án részt vettünk az Idősek Világnapja városi 
rendezvényen, melyet a Sportcsarnokban tartottak. Klubunkból sok 
tagunk vett részt az eseményen, melynek örültünk. Táncos 
csapatunk a Kólót adta elő nagy sikerrel. Külön köszönjük a 
szórakoztatást azon klubtagjainknak, akik a TáMeTo csapatában 
táncoltak, külön is Margitkának, aki bemutatta: ülve is lehet 
táncolni.

Népek tánca, népek zenéje

Október 21.-én a Hon-Travel Kft. által rendezett vetélkedőn 
vettek részt a Kóló tánccal táncosaink. Továbbjutottak a 
középdöntőbe, melyre november 20-21-22-én utazunk Harkányba a 
kísérőkkel együtt.

NOVEMBERI PROGRAMOK

November 20-22-ig a „Népek tánca, népek zenéje” verseny 
középdöntője lesz Harkányban. Szállás a Termál Hotelben.  A 
részvételi díj 19 600,- Ft/fő. Az ár magában foglalja a szállást, és a 
félpanziós ellátást (reggeli, vacsora), a külső és belső medence, 
valamint a szauna használatát. Az utazás  szervezését Paulovicsné 
Klári fogja össze, további  részletekről a klubban lehet érdeklődni.

Bakancsos Bál

November 25-re meghívást kaptunk az Isaszegi Természetbarát 
Klubtól a szokásos „Bakancsos Bál”-jukra, melyet a Művelődési 
Otthonban tartanak. Jelentkezni november 15.-éig Paulovicsné 
Klárinál (28/782-907 vagy 70/617-1970), vagy személyesen a 
klubban lehet. A részvételi díj és kezdési időpont jelentkezéskor 
pontosítva lesz. 

Névnapos, születésnapos ünnepség

November 28-án 11 órakor keddi klubnapon tartjuk az októberi 
novemberi aktuális névnapokat és kerek évfordulós 
születésnapokat. Szeretettel várjuk tagjainkat!

Halottak Napja megemlékezés
November 2.-a Halottak Napja. Ezekben a napokban 

kimegyünk a temetőbe virággal. A meggyújtott 
mécsesekkel emlékezünk elhunyt szeretteinkre, 
barátainkra.

Sajnos az idén is több klubtársunktól kellett búcsút 
venni. Az emlékezés lángja égjen Értük is.


