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KERESZTESI HÍREK

IDŐSEK A CSALÁDBAN – NAGYSZÜLŐI SZEREPEK
Az Idősek Klubja és a Nyugdíjas Klub idősei február 27én Komádiba, a Hajdú-Bihar Megyei Esélyek Háza által
szervezett Esélyegyenlőség éve 2007. programsorozatán
vettek részt.
Az esélyegyenlőségi fórumra a Komádi Közösségi Házba
várták a vendégeket, ahova igen sokan érkeztek, köztük a
keresztesi nyugdíjasok is. A programot Pénzes László
Komádi Város polgármestere nyitotta meg, majd ezt
követően érdekes előadást hallgathattunk meg „Tisztelni
az öregek kezét…” címmel, melyet a Debreceni Egyetem
docense, Dr. Mojzesné Székely Katalin adott elő.

Dr. Pék Győző, egyetemi docens „Az időskor lélektana”
című előadása is sok időseket érintő problémára világított
rá. A délutáni programot Lente Lajos nótaénekes műsora
zárta, amely nagyon nagy sikert aratott. Külön öröm volt
nekünk, hogy Tóth Béla nyugdíjasunk az előadóban régi
katonatársát ismerte meg és nagy örömmel üdvözölték
egymást.
Kellemes délutánt töltöttünk Komádiban, az érdekes
előadások mellett nagyon jól szórakoztunk. Itt szeretnénk
megköszönni Barabás Ferenc polgármester úrnak és a
Városgazdálkodási KHT-nek, hogy a rendelkezésünkre
bocsátották a kisbuszt utazásunkhoz.

FARSANG AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
Az általános iskola 4. osztályos kis tanulói Horváthné
Márkus Eta tantó néni vezetésével igazi farsangi
hangulatot teremtettek március első napján a Klub idősei
számára. A kisiskolások ötletes jelmezekbe vonultak be
és a jelmezeiknek megfelelő versekkel szórakoztatták
nyugdíjasainkat. A vidám verseket ajándékozás is
követte, ahol a gyerekek papír hajtogatással készített
képekkel lepték meg az időseket. Viszonzásul édességgel
kedveskedtünk a nagyon szép műsorért. Köszönjük a
műsort!

FARSANGOLTUNK
Kis csapatunk tagjai még mindig tudnak meglepetést
szerezni egymásnak. A Farsangi bál kezdetén nem is
sejtettük, mennyi ötlet és szorgalom van fiatal és idős
emberekben egyaránt. Néhányan előre jelezték, többiek
titokzatosak voltak a jelmezeket illetően. Bemegyek az
öltözőbe és eláll a hangom a látványtól. Az ötletes
figurák alig várják a bemutatót. Van egy jelmezes, akit
nem ismertem fel. Hát ilyen nincs! Nyolc éve együtt
dolgozunk, szórakozunk és nem tudom ki bújt Arafat
gúnyájába. Persze meg sem szólal, de a testalkatából
tudhattam volna ki ő. Egy sötétkék ballonkabát, kockás
fejfedő és egy olyan álarc, amiből még a szeme sem
látszik ki egészen, még a testtartása is „arafatos”.
Sikerült, a hatás ámulatba ejtő volt. No és a bájos
Piroska! Kis kosarával billeg a nagymamához. Eltalálták
a figurát. De ez a doktornő! Mikrofont ragad és beolvas
az egészségügyi reformnak. Talált, süllyedt! A
boszorkány majd elszállt a seprűjén, megakadályozta őt
ebben
Tündér
Ilona,
aki
sudárkarcsúságával,
habrózsaszín ruhájával ellensúlyozta a csúfságot. Jön a
bohóc pettyes kezeslábasában. De jó, hogy meggyógyult
és fittyet hány az influenzára! Az utánpótlás sem marad
el, javítani fogja a kondícióját a bokszoló és megmutatja
miből lesz a cserebogár a hastáncosnő. Pistike meg
Piroskából lett az új trend szerint. Nem, nem felejtettem
el az est fénypontját, a pajzán szakácsot. Hogy tud
valakibe ennyi turpisság elférni? Hát van hely egy ekkora

férfiben, az igaz! A mutatvány nem semmi! Előkerül a
házi kolbász – a találékony boszorkány majdnem ráharap,
a hozzávaló két tojás -, de hogy honnan, azt már nem is
merem leírni.
Kedves fehér mályvák, SZERETLEK BENNETEKET!
Értelmet adtok még nekem is a mindennapok terhei
elviseléséhez.
„Megperűl egyszerre Iszák száraz fája,
Zengő szerszámokkal kíséri bandája, ……
Mindenütt a vendég kezd már örvendeni
S viszketeges lábát táncra készíteni….
Minden magyar szívek azonnal buzdulnak,
Ősi természetes lángjaiktól gyúlnak……”
Tehát ezért volt az a jó hangulat, amit DJ-nk Nagy
Zsigmond zenéje keltett. Roptuk a táncot, ettünk-ittunk,
nevettünk nagyokat egymás produkcióin.
El ne felejtsem már bemutatni a jelmezeseket! Arafatot
Árgyelán Imréné, Piroskát Nagyné Jankó Judit, a
doktornőt Hajdú Erzsébet, a boszorkányt Balázsi
Sándorné, Tündér Ilonát Hegyi Gyuláné, a bohócot Tóth
Istvánné, a bokszolót Fórián Gyuszika, a hastáncosnőt
Fórián Noémi, Pistikét Horváthné Tóth Ibolya, a
főszakácsot Marozsán Gyula találta ki és alkotta meg.
Köszönjük a szórakoztatást!
Bálunk
minden
vendégének
köszönjük,
hogy
részvételével támogatta egyesületünket!
Jávor Jánosné

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

