
Szeptember 24.-én (szombaton) tartjuk a 

SZÜRETI BÁLUNKAT 

a Dózsa György Művelődési Otthonban. Mint már jeleztük az 

előző számunkban, ebéd, meglepi műsor, tombola, zene, sör, bor, 

mulatás, tánc szerepel a programban. Részvételi dij:1500,- Ft. Zenél: 

Kovácsik Misi. 

Ez alkalommal is – a hagyományos módon – várjuk édes és sós 

süteményeiteket! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

––––––          –––––– 

 

OKTÓBERI ELŐZETES 

Októberre nem terveztünk semmit, de érdeklődjetek keddenként 

az esetlegesen felmerülő lehetőségek után. 

 

––––––          –––––– 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik szeptemberben 
ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat 
a klubtagjainkat, akik szeptemberben 
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, 
egészséget, hogy családjuk körében 
tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 

 

                                                                                               

                                                                                               

 

  

 

                                                                                                     

                                                                                                     

   Név:                                                                                    

 

Gárdonyi Géza: A bor legendája 
 

Szólt az Isten: "Kedves fiam, Nóé:  

Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?"  

Felelt Nóé: "No megöregedtem,  

De ilyen jó bogyót még nem ettem."  

 

Szólt az Isten: "Kedves fiam Nóé:  

A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?"  

Felelt Nóé: "Ihaj, csuhaj! Sári!  

Három Istent kezdek immár látni!"  

 

Szólt az Isten: "Kedves fiam Nóé:  

Hát az óbor, hadd lássuk, hogy jó-é?"  

Felelt Nóé: "Iszom reggel óta;  

Gyere pajtás, van még a hordóban!"  

HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2022.                                                      szeptember 



AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL 

 
Mint már előző számunkban említettük, augusztusban nem 

szerveztünk különösebb programot, a nyári nyaralások, unokázós családi 

programok miatt. 

 

Városi Napok Isaszegen 
A hó elején került megrendezésre az Isaszegi Városi Napok 

elnevezésű rendezvénysorozat két napban, 6.-7.-én a sportpályán. Igen 

színvonalas programokkal készült a városvezetés, karöltve a Mozdulj 

Velünk Egyesület, az Isaszegi Asszonykórus, a Tá-Me-To csoport, a Csata 

Táncegyüttes, a Képzőművészeti egyesület, stb. közreműködésével. 

Számos gyerekprogram is színesitette a két nap repertoárját. Több zenekar 

szórakoztatta a fiatalságot koncerttel, felváltva zenéltek mindkét nap. 

Klubunk több tagja is fellépett a Tá-Me-To műsorában, igen nagy sikerrel! 

Szabadtéri filmvetítés és kb.1/4 órás tűzijáték zárta a kétnapos programot. 

 

Kirándulás Budapesten 
Még egy említésre méltó esemény volt ebben a hónapban:25-én 32 

fővel ellátogattunk Budapestre, megnéztük a nagyon szépen felújított Gül-

Baba Türbéjét. Idegenvezetőnk sok érdekességet mesélt el a török 

megszállók életéről, szokásaikról és magáról a Gül-Baba Siremlékről is. 

Valahogy más megvilágításban láttuk az akkori kor életét, eseményeit, 

mint ahogy eddig gondoltuk. Jó kis program volt! Délután pedig 

felszálltunk egy dunai sétahajóra, onnan gyönyörködtünk Budapest 

csodálatos panorámájában. Bár a Duna vízszintje igen alacsony volt a 

nyári aszály miatt, de igy is felejthetetlen élményben volt részünk. Más 

perspektívából is megismerkedtünk szép fővárosunk nevezetességeivel, 

látványával. 

 

SZEPTEMBERI PROGRAMOK 

Szeptember 2.-án a Csata táncegyüttes és a Tá-Me-To csoport 

szervezésében klubunk közös kiránduláson vett részt Cserkeszőlőre 

szervezett fürdőzőnapon busszal. Bár esett az eső, a víz meleg volt, így 

vidám, jókedvű fürdőzéssel töltöttünk el a napot. Köszönet érte a 

szervezőknek! 

 

––––––             –––––– 
 

Szeptember 5.-e és 9.-e között 10 fős klubcsapatunk Debrecen és 

környéke nevezetességeivel ismerkedik a Nyugdíjas Napok program 

keretében. Reményeink szerint, ez is egy tartalmas, szép program lesz! 

 

––––––             –––––– 
 

FIGYELEM!!!  Szeptember 12.-én reggel 5 órakor indul a busz 

Erdélybe! Akik jelentkeztek, a következő helyeken szállhatnak fel a buszra: 

1. A Klubház (Rákóczi út 14.) elől indul a busz 5 órakor. 

2. Madách úti buszforduló 

3. Béke tér 

4. Dózsa György út (Béke út és Alkotmány út közötti buszmegálló) 

5. Hősök utca - Kossuth L.utca sarok (régi Szabó kocsma) 

6. Klapka iskola (társasházak) 

 

Klubunk 42 fővel vesz részt ezen a túrán. Az 5 napos kiránduláson 

bejárjuk Erdély csodálatos tájait, városait. 

Szép kis túra lesz ez is, reméljük jól sikerül minden! 

 

––––––             –––––– 
 

Szeptember 3. vagy 4. hetében lehetőség lesz egy kirándulásra 

Lovasberénybe. A tavaly nagy sikert aratott szüretet ismételnénk meg 

Szilasi Péter barátunk szőlőjében! Lehet jelentkezni, de korlátozott 

létszámmal. A részleteket a klubnapokon megbeszéljük! 

 

––––––             –––––– 
 

Városunkban szeptember 17.-én tartják az 

Idősek Világnapját 

a Liget téren. Mindenkit szeretettel vár az önkormányzat, aki 

vendégül látja az időseket, és egy kis műsorral kedveskedik nekik. 


