
l * b.|{]
& 

glFi 6r

,írü:{1l
'']11a

i,Lt§i?!!# n*"n.j
li§{l1,4,á{,",;",

{ -,",
.,*-,"-.rPr'.; ry" éj{" -"lxl***__i 

í"ii*

#'ffi{
"iF+iffi*.#*ri§*§a*

ffi§§XÁ§*#*-*
x iic*l"l*bágYi * l*ad*r * §gY*sill*i lfjrlság-ós laltcss;igmelgt*rtó pr*gratn*k *árn*r;xtásx cíiír#

telkíw*sl,!*l

ffi*sai*m*l* * pr*gre§rls*§

&, g:r*gran,l eó|jn e§s t*lviei {artallxi is§tu|.t*ids*; A Tisxa*§c6ei Rxf*lln**ux fuxrb*xil{ixs*g éltol
rnegvalús*§* tt*c!e:ru&nY*[t *ráíja, k*5y laere:rtyátto h*gyelr"*áxyr*kr* r:pi.il6 rend*xvtixg*1t*t
vá§t*xetasxbb* és sc'k*zÍ*i§bbó t*§V* fr §r*íyl !alk<l*s&6 seiám§r,*. Megnrssííse a lleiyi kr3r*st*gr
k*6re**9ato§l*t § §}Íi.:'§ra9fi{}k r*rr*n, § rensl*rvi*tiy*ink c*{jx ax, §i**y l*ix&l rr!b[: *lttfu*rn*k a
ÍigYelnr§t hivixk {cl a*ra, §;*gY j* cltl§eig lt{i;,i}ss*gfualr l*rlxr!, rls *gy *rsu*§;lrttl kii;röxsóghez t*rt;rr*i,

& pr*gmm te*latiká§n: /.tlka!*runk*n k$szrilrt$tti}§c x m*gj*l*ttt id$s*k*t, m*jd r*g6*íi áhíra§al q!*

ktjxÖs *nekl€xc*l nYit*ttuk m*g a r3ót*lsttrlt, §{*x§s filmvttít,És i{*vetfupzat, rt*ely*t *x*grtéru*
lcÍ*rt*keltiik *r ;itb*sr*ltiik * Í;itrittaka{, &iáqal*ril*k rr*gón ngy ítis e,!árid*hki*í *s iiől§s *fuétltl*t
v***l *geitii k yí}e§ 8 rÉ§7,?1j8v#k*x,

Fály*xa§ ;le*lnosítd *r* rm n : VPS,]"§, 2. t. -q*-á, :.,'

Fáíy*xateírtr*;Í.l*rt*k*g1iL*xtÍcr§gve*iiiát:';§

Pf *sf§fr} *rcgn*w*a*se; id6x*k n*pj*

§r*gr.tm irli5B**tj a: }§§§.tl*c*ryr §*r14- x*" $ ór$ i§

$}!,§§í§n1 h*lysaíne: Tisxn*s*geí íqgfnrm*tus cx},h,íiüiir§§á #Vir!-k-#;aü--"}
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A Pro§ram által e|drt ar*drnény*k: Rend*xvd*yünk$lr rS3 f{í .latt réset, &lkatn:unkrx a meghívntt

vendégek*t több itiőP*rrtban vÉrtuk és fcgadtuk. mivel ennyi *mb*rt €§y§xerr€ n*r"* tudtunk

*lhelYezní a gyÜ|ek*a*ti t*rerrbe. Kiisaö*töttük x m*gjelent idősgbb tastvár*ket, rnajd közös

ének9éssel nYit*ttuk meg ae alk*lrnat. &z áneklés után egy fi|met vetítettütllt, n:elyet * vsg§n

kiértókgltÜnk. Ki értette m§§ § rrlnndaniva|ój*t, rnilyennek ércztÉk, kiből nrilyen érzásekgt vitltott
ki. Mindenki elmondhatta t*pasrt*!atát, ésar*v§tel§t a fí|mine! kapcs*íatban. ful*gható *s

tanulsÉgot kis filrn v*lt, nnely*t ae idősek is nagy*n jó vál*satásnxk találtak, Alkelir.lunk zárásakánt

egY kis ajándékescma§gal l*ptük m*6 Sk*t, majd ktiuos ebádelésspl aártuk aa ídősek nap!

rend*zvónYiinkat, Á vissxaj*lxésxk alapján ne§y*íl j*l érert§k rnagukat, *s ;& *reÉssgl t*ltcittc e|

Sket, hrrgy s, e fiap cs*k róluk sróit.

§gYÓb tudnivalókl Ar idősek napjdra ar ótkeeósher szükséges alapanyagckat, valamint ax időseknxk

ajitmdókokat vásároltunk,

§elt.l 2ü§S. dgc*rnber 3,&.
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