FEBRUÁRI ELŐZETES
Sajnos a járványhelyzet jelenlegi állása szerint, nem tudunk
semmilyen más programot ajánlani, csak a közös, önkéntes sétát.

HÍRADÓ
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

A Baráti Kör vezetősége megköszöni mindazoknak a
munkáját, akik az elmúlt év folyamán bármilyen
segítséget nyújtottak a klub működéséhez.

2020.

január

Tariska Szabolcs – Különös szilveszter
SZIPORKÁK
Spárta:
Nyugodj meg Leonidasz, az 500 fő alatti rendezvények
mehetnek!

Különös szilveszter, köszön egy hóember,
Utánunk néz, míg száll velünk a bűvös szék,
Különös szilveszter, táncol a hóember,

A vívás a legjobb covid-19 elleni sport: Van kesztyűd, van
maszkod, és ha valaki közelebb jön, mint 2 méter, leszúrod.

Akár egy filmben, felvillan sok furcsa kép.
Szilveszteri idézetek
Egy csordult szelence szilveszterlencse

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik januárban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Sárkerék-szekéren kerekudvarra ér.
Veszünk belőle - talán jövőre -

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

Nagy télködökre fodros ölelést.

Név:

JANUÁRI PROGRAMOK
Január 5.-én tartottuk az újév köszöntő koccintásunkat.
Ezúton is Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves
klubtársunknak!

Már egy éve, hogy egy szomorú napon elvesztettem a
feleségemet. Sohasem felejtem el azt a pókerpartit.

Annyira megrémített a vírus, hogy kidobtam mindent, ami
kínai. Most itt állok meztelenül egy üres lakásban.
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.

HUMOR-MORZSÁK
- Pista bácsi, igaz, hogy felgyógyult egy halálos betegségből?
- Igaz.
- És hogy csinálta?
- Nem tudtam, hogy halálos.

Anyucinak el kellett utaznia, így apa viszi reggel a gyereket
az óvodába. Az óvónéni nem ismeri fel a gyereket. Mennek másik
oviba, ott sem ismernek rá. Mennek tovább, a gyerek megszólal:
- Apu, egy ovi még belefér, de aztán siessünk, mert elkések
az iskolából!

- Mondja, Bözsi, maga elhiszi, amit rólam pletykálnak?
- Á, dehogy hiszem. Én csak terjesztem.

- Tessék mondani, ez a vonat mindenhol megáll?
- Miért, maga mindenhol le akar szállni?

Kidobtam a vekkeremet. Mindig olyankor csörgött, amikor
aludtam.

- Gyerekek! Ki tudja, hogy mire való a fülünk? – kérdezi az
elsősöktől a tanító néni.
- Hogy lássunk. – feleli Pistike.
- Biztos vagy benne Pistike?
- Igen, mert ha nem lenne fülünk, a szemünkre csúszna a sapka.

- Béla! Te miért iszol becsukott szemmel?
- Mert azt mondta az orvos, hogy rá se merjek nézni a piára!

A termodinamika törvénye:
Amikor az asszony forr a dühtől … a férfi elpárolog.

