
SZIPORKÁK – HOGY HÍVJÁK? 

- a spanyol tolvajt – Lopez de Futaztán 

- a kínai szakácsot – Váj Ling 

- kínaiul a Jánost – Jan Csi 

- a japán titkárnőt – Icuka Magacuki 

- a japán agglegényt – Maradoka Magamura 

- a görög kártyást – Namilesz Teosztasz 

- Röntgen feleségét – Röntgenné Ultra Ibolya 

- az elszegényedett nőgyógyászt – Méhenkórász 

- a haláli bulit – Kopor Show 

- anépi fertőtlenítőszert – Folklór 

- a görög szakácsot – Szarakoszt 

- a görög pincért – Abrosz Tisztakosz 

- az arab ügyeletes orvost – Koffein Ampullah 

- a kongói fényképészt – Tekincsa Vakumba 

- a börtönbélyegzőt – Fogdapöcsét 

- a messziről jött hajléktalant – Távcsöves 

- a sivatagi kocsmát – Porozó 

- Einstein gyermekeit – Zweistein, Dreistein 

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 
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Úgy vártam ezt a pillanatot. 

Madárhang kíséri a pirkadatot. 

A Nap lassan kúszik fel az égre. 

Virágba borul a világ végre. 

 

Egy ismerős illat száll felém. 

Gyönyörű, lila takaró tárul elém. 

Lehajolok s szakítok egy szálat. 

Mindenhol illatos ibolyák várnak. 

 

Kérlek, ne múlj el hamar, te csodás tavasz. 

Mindenki arcára mosolyt ragassz. 

Lágy szellőd hozzon nekünk boldogabb 

világot. 

Olyant, miért szívünk rég epedve vágyott. 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2021.                                                          április 

Sükösd Tünde: Tavasz 



ÁPRILISI PROGRAMOKRÓL 

„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.” 

Ezt írtam 1 évvel ezelőtt.  

- Sajnos a járvány manapság is tombol. 

- Szerencsére van már oltás, és sokunkat már be is oltottak. 

Hogy mégse maradjatok olvasni való nélkül, gyűjtöttem 

nektek elmélkedtető és mosolyogtató kijelentéseket, történeteket. 

Fogadjátok megértéssel és szeretettel! 

 

BÖLCSELKEDÉSEK 

 Az Élet méltánytalan, de azért jó. 

 Ha kétségeid vannak, tedd meg a következő kis lépést. 

 Ne sírj egyedül! Együtt sírni kész gyógyulás! 

 Nem baj, ha mérges vagy Istenre. Ő nem haragszik rád. 

 Nyugdíjas megtakarításaid az első fizetéseddel kezdődtek. 

 Ha csokihoz jutunk, minden ellenállás haszontalan. 

 Békülj meg a múltaddal, hogy ne legyen zavaros a jelen. 

 Ne bánd, ha a gyermekeid sírni látnak. 

 Ne hasonlítsd az életedet másokéhoz – nem tudhatod, az ő 

sorsuk miről szól … 

 Egy szempillantás alatt minden megváltozhat, de ne félj: Isten 

nem pislog. 

 Szabadulj meg mindentől ami nem hasznos, nem szép vagy 

nem vidám. 

 Soha nincs túl késő ahhoz, hogy boldog gyermekkorod legyen, 

de a második már egyedül csak rajtad áll. 

KARANTÉNHUMOR 

 Hamarosan megérkezik az új török vakcina! A neve: 

Szurjálmán. 

 A hazatérő férj idegen férfit talál a szekrényben. Odafordul a 

feleségéhez: - Nem azért haragszom, mert meztelenül van a 

szekrényben, hanem mert nincs rajta sem maszk, sem kesztyű. 

 Mivolt a visszapillantó tükörre akasztva 

- 1970-ben? – Rózsafüzér. 

- 1980-ban? – Fenyőalakú illatosító. 

- 1990-ben? – CD-korong. 

- 2020-ban? – Műtős maszk. 

 A 300 spártai: Nyugodj meg Leonidász, az 500 fő alatti 

rendezvények mehetnek. 

 A vívás a legjobb Covid-19 elleni sport: van kesztyűd, van 

maszkod, és ha valaki közelebb jön, mint 2 méter, leszúrod. 

 Figyelmeztetés: Kérjük, ne viselj maszkot az üzletünkben! Ez 

egy fegyverbolt! A maszkban belépőket lelőjük! Csak szólok ... 

 Ha valaki mostanában pontyot fogna, meg ne egye! Győrffy Pál 

megmondta: a vírus az ország összes pontyán jelen van! 

 Focista: - Miniszterelnök úr! Miért lehet focizni, bulizni meg 

nem? 

Orbán V.: - Mert ti még a labdát sem tudjátok elkapni, nem még 

a vírust! 

 Ma a boltban, hogy ne kelljen állni a sorban, tüsszentettem. Erre 

mindenki tüsszentett. Megértettem: a sor, az sor. 

 Rendőr a rablóhoz: Megmosott kézzel jöjjön elő! 

 A legújabb aranyköpés: Most már fiatal, egészséges emberek is 

vannak lélegeztetőgépen. 

 Most már nagyon unom ezt a koronavírust! Nem gondoltam 

volna, hogy egy kínai termék ilyen tartós lesz! 

 Egy panda egy átlagos napon körülbelül 12 órán keresztül 

táplálkozik. Ugyanúgy, mint egy felnőtt ember a karanténban. 

Ezért hívjuk a világjárványt pandémiának. 


