JANUÁRI ELŐZETES
Aki már nem bírja az otthonlétet, az jöjjön el keddenként a
klubba egy kis beszélgetésre, vagy még inkább hívunk mindenkit
egy kis sétára (akár kétszer is egy héten). Hogy hova és mikor, azt
kedd délelőttönként beszéljük meg.
Kérjük kedves tagjainkat, hogy a 2020. évi programunk
összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat a keddi
klubnapokon.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2020.

Aranyosi Ervin: Hadd kívánjak
(részlet)

Gabriel García Márquez: Idézetek
Nem azért szeretlek, aki Te vagy, hanem azért, aki én vagyok
melletted.

Hadd kívánjak szebb új évet!
Gondolkodó képességet!
Félelem nélküli létet!
Vidámságot, egészséget!
Hadd kívánjak szebb új évet!
Szívből jövő emberséget!
Oda-vissza tisztességet!
Fájdalmaktól mentességet!

Csak mert valaki nem úgy szeret, ahogy Te akarod, az még
nem azt jelenti, hogy nem szeret Téged szíve minden szeretetével.

Hadd kívánjak boldogságot!
Jóvá váló, szebb világot!
Szeretetet és figyelmet,
legyen vidám minden gyermek!

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik decemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Hadd kívánjak boldogságot!
Minden ember legyen áldott,
s méltón, szeretetben éljen,
az eljövő szép, új évben!

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

december

Név:

DECEMBERI PROGRAMOKRÓL
Sajnos a járvány nem csillapodik, és oltóanyag sincs még, ezért
a szokásos decemberi rendezvényeinket nem tarthatjuk meg. Ezért
a klub vezetősége és az „aktív” mag ezúton (is) kíván a klub
tagjainak Áldott Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket és Boldog Új
Évet! Szeretnénk, ha – a járvány elmúltával – veszteségek nélkül
találkoznánk újra a rendezvényeken, kiránduljunk sokfelé és
bulizzunk sokat! Jó lenne az idén elmaradt találkozónkat megtartani
a zsámbéki nyugdíjas barátainkkal. Készüljetek ezekre, ha most
még csak lélekben is!

Nők és férfiak
A tömött autóbuszon csinos nő furakszik az ajtó felé, miközben
útjába kerül egy fiatalember.
- Leszáll, uram? - kérdi a nő.
A fiatalember megfordul, alaposan végigméri a hölgyet, és
megkérdezi:
- Leszálljak, asszonyom?
- Miből áll egy férj hétfogásos ebédje?
- Egy hot-dog, és hat üveg sör.
- Mondd komám! Te miről tudnál könnyebben lemondani: a borról
vagy a nőkről?
- Hát ez az évjárattól függ!
- Nem értem, nektek, asszonyoknak mire kell annyi pénz zsörtölődik a férj a feleségével, hiszen nem isztok, alig dohányoztok, és
nők után se jártok...
Két nő üldögél a presszó teraszán. Elsétál előttük egy jól
öltözött, aranycsíptetős, szivarozó öregúr. Az egyik nő megjegyzi:
- Látod, egy ilyentől szívesen elválnék!

Két barátnő találkozik:
- Hallom, hogy modellt álltál egy híres festőnek!
- Igen, méghozzá meztelenül! A kép címe: Éva és a kígyó.
- És Évát kiről mintázta a festő?
Két barátnő beszélget:
- Imádom a természetet!
A másik végigméri, majd megszólal:
- Azok után, amit veled művelt?

Elmélkedések
„Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha
eleget töprengünk rajta.” (Woody Allen)
„Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, akkor adj neki
hatalmat!” (Abraham Lincoln)
„A hazugságoknak három fajtája van: hazugság, átkozott hazugság,
statisztika.” (Benjamin Disraeli)
„Az az oka, hogy a nők nem futballoznak, mert 11 nő nem viselné
ugyanazt a ruhát nyilvánosan.” (Phyllis Diller)
„A régész az ideális férj, akit csak egy nő kívánhat magának. Minél
idősebb a nő, ő annál jobban érdeklődik utána.” (Agatha Christie)
„Élj úgy, hogy a temetéseden a papnak minél kevesebbet kelljen
hazudnia.” (Vavyan Fable)
„Hisztéria: Veszedelmes betegség, kötelezően kellene gyógyítani.
Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele.” (Karinthy Frigyes)
„A sírás az egyszerű nőknek való. A csinos nők elmennek
vásárolni.” (Oscar Wilde)
„Minden férj istennek képzeli magát … Csak az asszonyok ne
lennének ateisták!” (Kathy Lette)
„A józan ész a tizennyolc éves korra összeszedett előítéletek
gyűjteménye.” (Albert Einstein)
„Nem félek a haláltól, csak nem akarok ott lenni, amikor
bekövetkezik.” (Woody Allen)

