
OKTÓBERI PROGRAMOK 

Előző számunkban már említettük, hogy októberre nem 

terveztünk különösebb programot. Abból, ami azóta történt a 

szüretet Lovasberényben már feljebb említettük. Továbbá október 

15.-én egy színházlátogatást szervezünk Soroksárra busszal. A 

Fedák Sári Színház társulata adja elő a „Boeing-Boeing leszállás 

Párizsban” című darabot este 17 órakor. Klárinál jelentkezzetek, 

részletek a klubban! Jegyár: 2500 Ft, + 1500 Ft buszköltség. 

Egy kirándulást azért beterveztünk Budapestre. 19.-én 

színházlátogatást szervezünk, megnézzük a Róth Miksa Múzeumot 

és ellátogatunk a Japánkertbe is. 

A 9:50-es vonattal mennénk, 11 órakor várnak bennünket a 

múzeumban. Klárinál jelezzétek a részvételi szándékot. 

 

 

Ha igény van rá, akkor október 23.-án – szintén Soroksáron – 

lesz egy előadás „Nemzeti Operett Gála” címmel. Erre is lehet 

jelentkezni Klárinál. 

 

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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Víg szüreti dombok árnyékba dőlnek, 

s míg hordóidba csurran a színarany, 

a hegytető, lásd, kopár, virágtalan: 

felfal mindent a földillatú tőzeg. 
 

Már én is színekbe ringatom magam, 

legalább rőt fénye legyen az ősznek, 

fű zöldje helyett ökörnyál a szőnyeg, 

hűs harmat áztatja őszülő hajam. 
 

Hallgatom, amint a fán sírva mesél 

tűnt tavaszról, s halni készül az ágon 

pár zörgő, könnyfoltos gesztenyelevél. 
 

Hidd el, már csak kis szív-melegre vágyom, 

mielőtt a hegy fehér ruhát cserél, 

és a szél vihog majd végig a tájon. 

HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                    október 

Rimanóczy Ildikó: Őszi dalom 



SZEPTEMBERI PROGRAMOKRÓL 

A Szeptemberi eseményeket előző számunkban már nagyjából 

ismertettük, azért néhány szóban megemlítjük újra ezeket: 

Szeptember 2.-án a Művelődési Ház szervezésében 

Cserkeszőlőre kirándultunk busszal, közösen az Isaszegi 

Asszonykórussal és a TáMeTo csoporttal egy jó kis fürdős napot 

töltöttünk el együtt, igen jó hangulatban. 

Szeptember 5-9.-e között 12 fővel Debrecenbe kirándultunk, 

ahol nemcsak a város, de a környék nevezetességeit is megcsodáltuk. 

Nagyon jó hangulatú kirándulás volt ez is. 

Szeptember 12.-e és 14.-e között 42 fővel buszos kiránduláson 

vettünk részt Erdélyben. Bár elég fárasztó volt a 3 napos buszozás, 

de mindenki csodálatos élményekkel gazdagodva tért haza. 

Gyönyörű tájakon jártunk a vadregényes Kárpátok völgyeiben, 

hegyeiben, a nagymúltú történelmi régi Magyar városokban, ahol 

koszorúkat is elhelyeztünk vértanúink és nagy Magyarjaink 

emlékművein. Igen gazdag, csodálatos programban volt részünk, 

köszönet a szervezőknek! 

Sajnos a szeptember végére tervezett szüret Lovasberényben 

elmaradt az esős időjárás miatt, de október elején a vörös szőlő 

szüretelésében részt tudunk venni. Ha az időpont realizálódik, 

értesítést küldünk. 

Szeptember 17.-én klubunk 60 fővel képviseltette magát az 

Önkormányzat által megrendezett Idősek Világnapja ünnepélyen a 

Művelődési Házban. Nagyon szép műsorral kedveskedtek a 

rendezők. Felléptek a TáMeTo csoport táncosai, a Csata 

Táncegyüttes fergeteges műsorral, egy vendég táncegyüttes 

Dányból, egy meghívott operetténekes (Peller Károly), aki a 

mindenki által jól ismert operett dalokkal szórakoztatta az időseket 

igen nagy sikerrel. Isaszeg mindhárom nyugdíjas klubja képviseltette 

magát a rendezvényen, így a Művelődési Ház teljesen megtelt a 

résztvevő idősekkel. Az Önkormányzat még egy finom ebéddel is 

megvendégelte a résztvevőket, amit aztán finom vörös és fehér borral 

tudott mindenki „beágyazni“. 

Köszönjük a megemlékezést, az ünneplést minden 

fellépőnek, az Önkormányzatnak és a Művelődési Háznak. 

Szeptember 24.-én tartottuk az idei szüreti bálunkat szintén 

a Művelődési Házban. Az idén valamivel kevesebben jöttek el 

valamiért, de igy is 70 fő volt jelen. Amatőr szakácsaink ismét 

finom ebédet főztek nekünk, amit aztán jóféle borral, sörrel 

öblögettünk. 

 Felköszöntöttük a kerek évfordulós tagjainkat egy-egy 

csokor virággal, egy-egy üveg borral. Sajnos Kővágó Ica nem 

tudott eljönni, így nélküle néztük meg az őt, a 80. születésnapján 

köszöntő filmet. Jó volt látni, hogy 6-8 évvel ezelőtt még 

mennyire fiatalok voltunk! Később tomboláztunk, és egy ferge-

teges táncos mulatozással zártuk a bált este, amihez a talpalávalót 

Kovácsik Misi szolgáltatta. Sajnálhatja, aki nem jött el! 

Figyelem!!!! 

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ a következő 

felhívást tette közzé: 

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központban Várjuk a 

Nyugdíjasokat, illetve a megváltozott egészségi állapotú 

személyeket, hétköznap 1-2 órára melegedni, tv-t nézni, 

beszélgetni. meleg teával, fürdési és mosási lehetőséggel. 

Amennyiben 9-11 óra között érkeznének hozzánk, úgy 

reggelizési lehetőséget is tudunk biztositani. 

Az Idősek Klubjában lehetőség van vérnyomás, 

vércukorszint mérésre, egészségügyi alapellátásban való 

részvételhez segítségnyújtásra. 

Cím: Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 16. 

Bővebb információ az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 

honlapján minden programról, lehetőségről. 

Végezetül ismét egy szomorú hír! Szeptember 23.-án ismét 

temetésen vettünk részt. Eltávozott közülünk Heigl Attila. Sokan 

elkísértük Őt utolsó útjára. Nyugodjon békében! 


