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SZIPORKÁK

Bemegy a kocsmába egy 16 éves fiú, és így szól a pincérnőnek:
  - Kérek egy korsó sört!
    A pincérnő - látva a fiú korát - megkérdezi:
  - Bajba akarsz keverni?
  - Talán majd később, előbb egy sört kérek.

-------------
Melyik az ember legelnyomottabb testrésze?
A feneke, mert ketté van osztva, társaságban nem szólalhat meg, 

és utoljára olvassa az újságot
 -------------

    Egy ovis kislány és egy kisfiú pisil az árokparton. Érdeklődve 
figyelik egymást. Aztán megszólal a kislány:

- Jaj de jó pisilőd van! Megfoghatom?
- Még csak az kellene, a sajátodat is letépted!

-------------
Nem szégyen a kopaszság. - A szép arcnak kell a hely.

-------------
Egy igazi apuka bemegy az óvodába, és azt mondja:

- Jöttem a gyerekemért.
- Hogy hívják?
- Nem mindegy? Holnap úgyis visszahozom.

-------------
Egy olcsó szállodában panaszkodik a vendég:

- A szobámban két egér kergetőzik!
- Mit akar ennyi pénzért? Bikaviadalt?

-------------
- Tényleg otthagyott a férjed? – kérdi a mama.
- Tényleg, anyukám.
- Biztos egy nő miatt...
- Igen.
- És ki az a nő?
- Te vagy, anyukám.
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HÍRADÓ
   Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre



FEBRUÁRI PROGRAMJAINK
Február 10-én (szombaton) a Mozdulj Velünk Egyesület rendezésében

Jelmezes MASZKABÁL
lesz a Városi Sportcsarnokban (Batyus bál). 

Gyülekezés 15 órától. 

16 órakor Gryllus Vilmos együttesének műsora lesz.
A belépő: önkéntes adomány

Február 22-én autóbuszos kirándulás Etyekre a Korda 
Filmstúdióba, majd Lovasberénybe, a Szilas pincészetbe. Részvételi 
díj: 6 400,- Ft/fő (buszköltség, belépő, borkóstoló).

Jelentkezni lehet Paulovicsné Klárikánál a klubban.
Indulás: ½ 8 órakor, felszállás a megszokott helyeken.

MÁRCIUSI ELŐZETES
Március 3-án (szombaton) 14 órától a Művelődési Otthonban

Farsangi bál.
Műsor: jelmezes felvonulás

Zene – tombola!
Kérjük tagjainkat akinek kedve van öltözzön jelmezbe.

Sütemény a szokásoknak megfelelően hozható.

HÍRDETÉS
Felhívjuk kedves tagjaink figyelmét, hogy február 15-től 

március 3-ig tüdőszűrés lesz a klubhelyiségünkben, ezért február 
13-án a nagytermet és a belső helyiséget át kell adnunk, ki kell 
pakolnunk. A jelzett időszakban klubfogadás az egészségügyi 
szobában lesz (tagdíjbefizetés, kirándulás befizetés, egyebek).

SZIPORKÁK

- Nem lesz vékony ez a fal? - kérdezik a kőművest
- Nem, erre még tapéta is jön!

-------------
- Télen, hidegben megkérdezi a fiú a lányt:
- Megnézhetlek meztelenül?
- Jó, de nem fogsz fázni?

 -------------
- Bíró a vádlotthoz:
- Kéri a következő kérdést, vagy megáll három évnél?
 

Szeretettel köszöntjük azokat a 
barátainkat, akik februárban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!

Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 
klubtagjainkat, akik februárban ünneplik 

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

Köszöntő

a baráti kör vezetősége


