MÁRCIUSI ELŐZETES
Március hónapra rosszak a kilátások. Bár az oltások
megkezdődtek, a járványügyi korlátozások feloldása húsvétig nem
várható.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

2021.

Az éves programunkat NEM csatoljuk. Azt kérjük, hogy még
feltételesen se jelezzétek részvételi szándékotokat, hogy a
szervezés időben megtörténhessen.

Paga: Farsang

BÖLCS MONDÁSOK
-

Itt a farsang, még sincs bál,
Nem táncol a fakanál,
Csak hópihék keringőznek
Nyomában a fürge őznek.

Először megtanítanak járni és beszélni, aztán azt mondják,
hogy üljek le, és maradjak csöndben. (egy baba)
Csak a hülyék tudnak mindent, a többiek életük végéig
tanulnak (Albert Einstein).
Bizony, bizony, mondom néktek, aki fecseg neked, fecseg
rólad is! (Vera néni)

A maskarák Velencében
Kirakatban állnak szépen,
Busójárók tán még lesznek,
Szalmabábukat égetnek.

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik februárban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Ezt a telet eltemetjük,
S a sok rosszat elfeledjük.
A nagyböjtben megtisztulunk,
S húsvét napján feltámadunk.

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

február

Név:

JANUÁRI PROGRAMOKRÓL

-

A hétközi sétákon résztvevők nagy örömmel teszik meg a
könnyű, 3-4 km-es sétákat. Az ezeken készült képekből kaphattok
ízelítőt és kedvcsinálót a honlapunkon.

-

FEBRUÁRI PROGRAMOK
Február 17.-én kezdődik a Nagyböjt. Szerintem, mi már egy
éve böjtölünk.

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.
Aki mégis otthon marad, az böngészheti a honlapunkat, mely
december 20-tól újra elérhető. (http://www.cuma.hu/nybk)

BÖLCS MONDÁSOK
-

-

Ha valami megoldható, felesleges aggódni miatta. Ha pedig
nem lehet megoldani, az aggódás sem segít. (tibeti mondás)
Ha valaki be akar lépni az életedbe, lépjen be. Ha valaki ki
akar lépni az életedből, lépjen ki. Azt ne engedd, hogy az
ajtóban álljon – útban van.
Amikor beszélsz, csak azt ismétled, amit már tudsz. De
amikor hallgatsz, tanulhatsz valami újat. (Dalai láma)
A boldogság ott van, ahol megtaláljuk, nem pedig ott, ahol
keressük.
Azt az utat, ami mögötted van, már nem javíthatod meg.
Viszont azt az utat, ami előtted van, még szebbé teheted.
Nem számít mennyit mentél rossz irányba. Bármikor
megfordulhatsz.

-

Néhány ember olyan, mint az „Enter”: minden mondat után
leütném.
Amikor nem tudsz aludni éjszaka, gondoltál már arra, hogy
ezzel Isten azt üzeni: Beszélnünk kell, és most éppen ráérsz.
Csak akkor beszélj, ha a mondanivalód értelmesebb a
Csendnél. (Mahatma Gandhi)

NYELVI (FA)HUMOR
Ki követi el a legtöbb összeadási hibát? - Az anyakönyvvezető.
Mit lehet venni az üzemi konyhán? - Üzemi koszt.
Miért megy a párna orvoshoz? - Mert huzatot kapott.
Mi van a villanyszerelő sírjára írva? - Jó vezető volt.
Miért élnek tovább a nők? - Mert nincs feleségük.
Mit mond a kéményseprő a tükör előtt? - A koromhoz
képest jól nézek ki.
Mit mond a nyuszi, amikor megtámadja a hóembert? - Ide
a répát, vagy hozom a radiátort!
Ki jött rá először, hogy asszony kell a házhoz? - Kőmíves
Kelemen.
Mi a különbség a véletlen és az üvegtál között? - A
véletlen lehet fatális.
Hogy hívják a láb nélküli lovat? - Hasonló.
Mi van a halleány ajtajára írva? - Gyere be hal-kan!
A feleségemmel mindig fogjuk egymás kezét. - Ha
elengedem, rögtön vásárol valamit.
Kártyával lehet fizetni? - Persze. - Egy ászból és királyból
tud visszaadni?
Szülő szöszit visznek mentőautóval. Az orvos
megkérdezi: - Hányadik gyerek? - Második. - Az elsőt
hüvelyi úton szülte? - Nem, a Tétényi úton...

