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Miről lehet megismerni a kezdő tűzoltót? – Elég könnyen.
Miért csukták le a narkós papot? – Szer-tartásért.
Egy betűs rokon. Ki az? – Nagy-i.
Miért van az ózonlyuk? – Mert lelőtték a nagy varázslót.
Mit söpörnek a hangárban? – Airport.
Mi az orvos kedvenc étele? – Sebe-sült.
Nem csak a gyógyszerek, de az emberek is okozhatnak
mellékhatást: van, aki szívdobogást, van, aki fejfájást és
van, aki hányingert.
Hat évig nem ittam, nem dohányoztam, nem csajoztam.
Anyám egy reggel elvitt az iskolába, akkor kezdődött
minden.
Manapság már hülyének lenni sem egyszerű! hatalmas a
konkurencia.
A bíró fejcsóválva mondja a vádlottnak: - Maga négyszer
tört be ugyanabba az áruházba. Mit vitt el? – Csak
egyetlen ruhát az asszonynak, bíró úr, de háromszor
kicseréltette velem!
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Tóth Árpád: Április
"...Április, ó Április!
Míg tánccal suhansz,
Látogass meg engem is,
Víg, örök suhanc,
Hisz egy régi kikelet
Furcsa reggelén
Együtt érkeztem veled
Földi útra én:
Szólt arany szimfónia
Napfény-húrokon
S bölcsőmnél te, fény fia,
Álltál, víg rokon!"

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik áprilisban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

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

április

Név:

ÁPRILISI PROGRAMOKRÓL

KARANTÉNHUMOR

Kedves Nyugdíjas társaim!
Annak következtében, hogy Kínában kialakult egy új vírus, és
a modern közlekedési lehetőségekkel élő emberek széthordták azt a
világban, Magyarországon karantént vezettek be. Ennek nem csak
az a következménye, hogy nem találkozhatunk kedd délelőttönként,
hanem az is, hogy minden áprilisi programunkat le kellett fújnunk.
Némelyiket talán később, esetleg a következő évek valamelyikében
ismét felvehetjük a programjaink közé.

 Mivel már három napja be vannak zárva a kocsmák, itthon
beszélgetek a feleségemmel. Egy nagyon kedves asszony, tele
van jó ötletekkel.
 Szerintem hülyeség ez a „dolgozz otthon” dolog. A családom
nem nagyon örül neki.
Gábor, 31 éves boncmester
 Eddig a gyerekek várták a tavaszi szünetet, most a szülők.
 Hiányzik egy év az önéletrajzából. Mit csinált 2020-ban?
– Kezet mostam.
 Amikor vége lesz ennek az egésznek, akkor két hétig be sem
jövök a házba.
 Van itt informatikus? Segítség kellene! A 2020-as évet újra
kellene telepíteni, mert ez a verzió vírusos!
 Nem azért, hogy dicsekedjek, de már becsomagoltam a
karácsonyi ajándékokat is.
 A karantén ideje alatt teljesen normális, ha valaki a falakhoz, a
szobanövényekhez vagy az edényeihez beszél. Csak akkor kell
pszichiáterhez fordulni, ha azok válaszolnak is.
 Már a lakásban is maszkot viselek, hogy ne egyek annyit.
 Bolt előtti beszélgetés: Te hány éves vagy Mariskám? – Attól
függ, hány óra van.
 Éppen el kezdtem volna napi szintem futni, erre jön ez a
„maradj otthon”.
 Nagyon jól bírjuk a karantént, de az biztos, hogy mire a gyerek
újra mehet óvódába, addigra úgy fog káromkodni, mint a
kocsis.
 Ne feledjétek, vasárnap óra átállítás. Mindenki egy órával
kevesebbet nem mehet sehova.
 – Anya! Unatkozom.
– Igyál ricinus olajt!
– Az segít?
– Hát nem, de egy időre eltereli a figyelmed.

Hogy mégse maradjatok olvasni való nélkül, gyűjtöttem
nektek elmélkedtető és mosolyogtató kijelentéseket, történeteket.
Fogadjátok megértéssel és szeretettel!

BÖLCSELKEDÉSEK
 A pulóver az a ruhadarab, amit a gyereknek azonnal fel kell
vennie, ha fázik a mama.
 Amikor megszülettem, annyira meglepődtem, hogy másfél évig
meg sem szólaltam.
 Diplomata az, aki úgy tud elküldeni a fenébe, hogy szinte várod,
hogy indulhass.
 Ha az életben minden fontos dolgot a szemmel el lehetne
intézni, akkor az utcákon csak halottak és terhes nők lennének.
 Ha nem akarjuk, hogy a gyerekek hallják miről beszélünk,
akkor tegyünk úgy, mintha éppen nekik mondanánk.
 Ha nem lenne utolsó pillanat, akkor semmi sem készülne el.
 Könnyebb utolérni a hazug embert, ha sánta.
 Kétféle sebtapasz van a világon: az egyik nem akar tapadni, a
másik nem akar lejönni.
 Még nem számoltam össze, de azt hiszem, ezermester vagyok.
 A minőség és a mennyiség nem számít, csak sok legyen és jó.

