
OKTÓBERI PROGRAMOK 

Októberre más előre szervezett programot nem hirdetünk, de ha 

lesz, a klubnapokon mindenki értesül róla. 

  

SZIPORKÁK 

Egy pár vacsorázik egy elegáns étteremben. A pincérnő épp a 

szomszéd asztalnál szolgál fel, amikor észreveszi, hogy az épp 

vacsorázó hölgy lassan lecsúszik a széken, be az asztal alá. A férfi 

pedig nyugodtan eszik tovább. A pincérnő odaszól neki: 

- Elnézést uram, de a felesége beesett az asztal alá! 

- Téved, épp most jött be az ajtón... 

 

Egy pasas meséli a haverjának: 

- Barátom, tudod én életem legszebb estéit a színháznak 

köszönhetem... 

- Igen?! Nem is tudtam, hogy jársz színházba! 

- Én nem, de a feleségem igen! 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik októberben 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik októberben 
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

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

a Baráti Kör vezetősége 
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Be jó lenne még azt mondani mindig: 

Szívem fürösztik tavaszi kegyek, 

a napsugár is éget, 

virágosak a rétek, 

és holnap kirándulásra megyek. 

Be jó lenne egy szép kézlegyintéssel 

elintézni az egész őszi dolgot: 

– Eh, nem fél, aki bátor, 

csak rövid nyári zápor, 

és boldog marad mindig, aki boldog. 

De hiába, már nincs levél a fákon, 

halk tűz robogja be a tűzhelyet, 

felhők – mint soha régen – 

bóbiskolnak az égen, 

s már nem lehet, már nem lehet… 
 

HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2021.                                                    október 

Dsida Jenő: Öreg Október 



SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL 

Kikapcsolódás Dombóváron 

Mint már említettük, szeptember elején jó pár tagtársunk 

nevezett be egyénileg, a Dombóváron meghirdetett wellness 

hétvégére. Nagyon szép környezetben megépült szálló, udvarias 

vendéglátás, bőséges, finom ételek, és nem utolsósorban nagyon 

kellemes vizű termálfürdő várta tagjainkat. Megnéztük Dombóvár 

nevezetességeit, jó kis kirándulást tettünk a közeli Kaposvár 

arborétumába, megnéztük  a „Csiki Gergely” színházat, (sajnos csak 

kívülről), Kaposvár nevezetességeit. Jól elfáradtunk! 

 

Kirándulás az Attila-dombra 

    Szeptember 15.-én buszos kirándulást szervezett klubunk, a Cegléd 

melletti Attila-dombra, ahol valamennyien feltöltődtünk „GEO”-

energiával, majd elbúcsúztattuk az idei nyarat a ceglédi 

strandfürdőben, egy jó „pancsolással”. Az ebédnél kifogtunk egy 

olyan éttermet, ahol akkora adag ételeket adtak, hogy még a mai nap 

is emlegetjük. Degeszre ettük magunkat. Nagyon jól sikerült 

kirándulás volt. Köszönjük P. Klárinak a szervezést! 

 

Idősek világnapja 

Szeptember 18.-án tartották városunkban a már hagyománnyá 

vált Idősek Világnapja rendezvényt, ahol klubunk is szép létszámmal 

vett részt a Liget téren. Nagyon színvonalas műsort adtak a „Dányi 

Nyugdíjasok” tánccsoport tagjai. Természetesen a mi táncoslábú 

tagjaink is megcsillantották tánctudásukat. Nagyon szép, és érdekes 

műsort adtak a „Budapesti Kerekesszékes Tánccsoport” tagjai. 

Hihetetlen átéléssel, és arcukon látható örömmel mutatták meg 

mindenkinek, hogy a fogyatékkal élők is tudnak és bírnak szórakozni 

és táncolni kerekesszékeikkel. Többféle táncot is bemutattak 

nekünk: keringőt, tangót, csárdást, sőt még palotást is táncoltak 

gyönyörű jelmezben. Öröm volt nézni őket, nagy sikert arattak a 

népes közönség előtt! Végül a Polgármesteri Hivatal az idén is 

megvendégelte az időseket egy babgulyással, és 

lekvárosbuktával. Köszönet érte! Jó hangulatú délután volt.  

 

Senior akadémia 

Szeptember 23.-án részt vettünk a Művelődési Házban 

megrendezett „Senior Akadémia” előadásán, ami a Covid19 utáni 

állapotról szólt. Nagyon érdekes és tartalmas előadás volt az 

oltásokról, és arról hogy mit kell, és érdemes tennünk, hogy 

elkerüljük a betegséget. Sajnos kevés klubtagunk vett részt ezen 

az előadáson. Reméljük hogy a következő előadásra többen 

eljönnek. Minden hónapban lesz egy előadás. Az időpontokat a 

klubban hirdetjük! 

 

Szüreti bál 

Október 2.-án tartottuk az idei szüreti bálunkat a művelődési 

házban: Nagy sikert aratott a TáMeTo csoport tánca, valamint 

amatőr színészeink jelenete, akik Balázs Péter, Bajor Imre, Nyertes 

Zsuzsa kabaréjelenetét adták elő „Első szülés” címmel. Szintén nagy 

sikert aratott a 90 fős közönségnek előadott igen pikáns szövegű 

Csángó Csujogató című dalos tánc is. Fergeteges jókedvre derült a 
közönség a klubtagokat meginterjúvoló riporter  kérdéseitől, és a 

klubtagok dalos válaszaitól. A könnyeink potyogtak a nevetéstől! 

BRAVÓ! Köszönet minden előadónak, táncosnak a nagyon vidám, 

szórakoztató percekért! Természetesen nem maradhatott el a szüreti 

bálon már megszokott kiadós ebéd sem, amit klubunk jeles amatőr 

szakácsai készítettek a résztvevőknek. Közkívánatra a már 

megismert, és mindenkinek ízlő PARASZTGULYÁST tálalták fel 

az asztalokra mindenki megelégedésére. Ebéd után a tagok által 

készített süteményekkel tetéztük a kulináris élvezeteket. Persze a 
szüret végét is megünnepeltük jócskán Kovácsik Misi által 

szolgáltatott daj-dajjal. Jól kimulattuk magunkat! Reméljük lesz 

még folytatása! 


