Fiatal kolléganőm húga még óvodás volt, amikor a tűzoltóság
oktatást tartott az oviban. A bemutató után a tűzoltó feltette a
következő kérdést:
- Gyerekek, mit csináltok, ha ég a kabátotok?
Megszólalt az egyik kisfiú:
- Nem veszem fel!

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2020.

Kérjük kedves tagjainkat, hogy a 2020. évi programunk
összeállításához adjatok ötleteket és javaslatokat a keddi
klubnapokon.

Kányádi Sándor: Őszutó

Halottak Napja megemlékezés
November 2.-a Halottak napja. Ezekben a napokban
kimegyünk a temetőbe; virággal, mécsesekkel gondolunk elhunyt
szeretteinkre, barátainkra, klubtársainkra. A kegyelet mécsesei
égjenek Értük.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik novemberben
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Vacog a Küküllő,
éjjel-nappal fázik,
lábujjhegyen lépked
fűzfától fűzfáig.

Jó volna egy tartós
eső biztatólag
a megridegedett,
soványka folyónak.

Úgy kihűlt a medre,
égeti a talpát.
A felhők is hol ki -,
hol meg betakarják.

Örülne a gát is,
fölgyűlt a postája.
A Maros a füzek
levelét rég várja.

És ha megjön a tél,
vet azonnal véget
mindenféle őszi
levelezgetésnek

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

november

Név:

Kedves Nyugdíjas társaim
Ahogy a koronavírus-járvány második hulláma is megérkezett,
úgy maradnak el a klubunk programjai. Azért egy november végi
kedden 10-12-en összejöttünk, hogy összeállítsunk mintegy 160
karácsonyi csomagot tagjaink számára, hogy ne érezzék egyedül
magukat az év végén. Sajnos a karácsonyi összejövetelünket sem
tudjuk megtartani, de gondolatban, lélekben veletek vagyunk. Hogy
addig is egy kis vidámságot lopjak az életetekbe, gyűjtöttem pár
vidámító mondást.

Vírus-teszt
Kedvenc infektológus orvosom azt mondta, hogy
gyakori első tünete a koronavírusnak, hogy szaglását
vagy ízérzékelését is elveszti a páciens. Ebből
kiindulva, naponta többször is tesztelhetjük magunkat
és nem kellenek hozzá a gagyi kínai cuccok.
Reggel felkelés után megszaglásszuk az unikumot, a
körte- vagy barackpálinkát. Ha jönnek az ismert
illatok, jöhet az ízlelő teszt. Magyarul, vegyünk egy
kortyot a szánkba, járassuk meg jobbról balra, balról
jobbra, majd kis adagokban csurgassuk le a torkunkon.
Ha ezután is minden rendben van, akkor kutyabajunk.
Napközben, vagy este munka után, többször is
ismételhető, hogy biztosak legyünk az eredményben.
Tehát,
ahogy
a
WHO
ajánlja:
teszteljünk,
teszteljünk, teszteljünk...

A tuti gyógymód
Anyagcsere-problémánál sört iszom;
étvágytalanság ellen fehér bort;
alacsony vérnyomás esetén vörös bort;
magas vérnyomásnál konyakot;
és ha meg vagyok fázva, akkor szilvapálinkát.
- És mikor iszik vizet?
- Olyan súlyos beteg még sohasem voltam.

Gyerekszáj
Hat hónapos terhes voltam a második gyerekemmel, amikor
lányommal elmentünk egy kicsit vásárolni. Bementünk egy
baba-mama boltba is, hogy szoknyát vegyünk nekem. A gyerek
egy ideig nézte, ahogy a tükörben sürgölődöm, majd
megjegyezte:
- Nagyon kövér vagy, anya.
Kedvesen elmagyaráztam neki, amit úgyis tudott, hogy egy
kisbaba van a pocimban, attól látszik nagynak. Erre pikírten
hozzátette:
- És a popsidban mi van?

Vendégségbe készültünk a férjemmel, és kislányunk érdeklődve
nézte, ahogy apja felveszi a szmokingját:
- Apa, ezt a ruhát nem kellene felvenned! - szólalt meg.
- Miért nem, kicsim? - kérdezte a férjem.
- Tudod, másnap reggel mindig fáj tőle a fejed!

A kislányomnak egy régi kulcsot adtam játszani.
- És hol az ajtó, amit nyitni lehet vele? - kérdezte.
Azt feleltem, hogy fogalmam sincs. Ő csodálkozva végigmért, és
megjegyezte:
- A kulcsot szokták elveszíteni, nem az ajtót.

A fiam kérdezte négyévesen, mikor a lányomat hazahoztuk a
szülészetről (errefelé az a szokás, hogy egy kis vászondarabra
felírják a babák nevét, és a csuklójára kötözik).
- Apu, mikor vesszük már le róla az árcímkét?

