
A  Székely … (folyt.) 
  A székely horgászik. Arra megy egy ember, s megkérdezi: 

- Harapnak a halak? 

- Dehogy! - mondja a székely. - Simogassa csak meg 

. nyugodtan! 

 Egy székely ember Gyergyóban, a vendéglőben reámordul a 

pincérre: 

- Ebbő' a tyúkhúslevesbő' hova lett a tyúk? 

- Hova-hova! Magát se főztük belé a székelykáposztába! 

 Ül a székely a szekéren a város felé haladván. Az út szélén áll 

egy turista, s amikor odaér a szekér, odaszól a székelynek: 

- Urambátyám! Elvinne a városba? 

A székely csak bök egyet az ujjával, hogy üljön fel a bakra. 

- Milyen messze van a város? – kérdi a turista. 

- Úgy egy órára. 

Mennek már egy órája, amikor kérdi a turista: 

- Messze van még a város? 

- Most má’ igencsak - feleli a székely. 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik júniusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!  

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik júniusban 

ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, 

egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 
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Medárd nekünk megártott, Medárd, Medárd, habókos, 

alaposan bemártott, hol a selyemlepke most? 

három hete csak zuhog, Hol a futó gyíkocskák, 

ázik a bab s a murok, kik a kertem csíkozták? 

petrezselyem zöldje is És a fácánkakas hol 

és a holtak földje is. prüszköl, krákol, gyalogol? 

Ázik, ázik a búza, Esik, esik, csak esik 

fejét a víz lehúzza, kisestétől reggelig, 

beillene zsenge nádnak: mintha csőrepedés volna 

bokán fölül vízben állhat... fönt az űrben, s reánk folyna: 

  vagy mintha egy szálló tenger 

  vándorolna fölöttünk el, 

  s hullatná a fölösleget, 

  eláztatva földet, eget. 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2020.                                                          június 

Csoóri Sándor: Medárdi eső 



JÚNIUSI PROGRAMOKRÓL 

Kedves Nyugdíjas társaim! 

Annak következtében, hogy a Kínában kialakult új vírus miatt 

Magyarországon karantént vezettek be, amin a kormány 

nemrégiben enyhített. Ez azonban nem változtatott azon, hogy nem 

találkozhatunk kedd délelőttönként, és júniusi programjainkat is le 

kellett fújnunk. (Némelyiket talán később, esetleg a következő évek 

valamelyikében ismét felvehetjük a programjaink közé.) Viszont 

egy áprilisban elhalasztott programunkat meg tudjuk tartani: 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 2020. június 23.-án 10 órai kezdettel 

KÖZGYŰLÉSRE 

a klub udvarán a szabadban, megfelelő óvintézkedés 

(távolságtartás) mellett. 

Egyben az elmaradt  és aktuális kerek évfordulós születés-

naposainkat, valamint névnaposainkat is köszöntjük. Az 

ünnepeltektől kérünk sütemény hozzájárulást. Remélem 

mindannyian egészségben átvészeltétek ezt az időszakot. 

 

Hogy ne maradjatok olvasni való nélkül, gyűjtöttem nektek 

székely vicceket. Fogadjátok megértéssel és szeretettel! 

A  Székely … 
 - Kész van-e a házi fiam? 

- Igen édesapám, jöjjön, kóstolja meg! 

 A székely elvesz egy dolgos, de csúnya lányt. A menyecskét 

bántotta a kinézete, mindegyre mondogatta: 

- Jaj, de csúnya vagyok, jaj, hogy én milyen csúnya vagyok! 

. Az ura bólogatott egy ideig, majd azt mondta: 

- Ne sajnáltasd magadot, Rózsi, me' te csak a tükör előtt látod 

. magadot. De mit szóljak én, aki egész nap látlak? 

  A gyilkos szembeáll a székellyel: 

- Pénzt vagy életet! 

- Há'... én eisze inkább az életet választom, me' ha má'  

  meghóttam, mit es kezdenék a pénzzel? 

 Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélgetnek: 

- Hallod-e Mári, akartá' vóna-e férfi lenni, legalább egy napra? 

- Szerettem vóna. Há' maga? 

  Kapaszkodva áll a székely az ülések között, a vonaton. 

Mondják neki: 

- Jöjjön, üljön le, bácsi! 

- Nem ülök le. Sietek! 

  A kommunista rendszerben énekel a székely a szilveszteri 

mulatságban: 

- Kossuth Lajos azt izente, elfogyott a regimentjeeeeee... 

Jő a milicista: 

- Na, jöjjön velem, János bácsi! 

- Há' métt mennék? 

- Az ének miatt. 

- Ne 'jedjen meg, nem most izente. 

  Pesti turistabusz áll meg a homoródi borvízforrásnál, a székely 

tölti a korsóját. 

Kérdezik a turisták tőle: 

- Mióta hordja a vizet innen bácsi? 

- Mióta az eszemet tudom. 

- Mire jó a borvíz? 

- Szomjúságra, lelkem. 

- Meddig áll el a víz, bácsi? 

- Meddig el nem fogy. 

 A székely a városban vendéglőben ebédel. Miután jóllakik, 

kérdezi a pincért: 

- Tessék mondani, itt kinek ke' fizetni? 

- Nekem. 

- No, há' ez az első vendéglő, aho' nem neköm ke'! 


