
SZIPORKÁK 

 Férfiak figyelem! 

- Ne szeressétek a doktornőt, mert ő mindig azt mondja: „A 

következőt!” 

- Ne szeressétek az eladónőt, mert ő mindig azt mondja: 

„Álljon sorba!” 

- A tanárnőt szeressétek! Ő azt mondja: „Ismételjük, újra és 

újra!” 

 Egy anyának 20 évig tart, míg férfit farag a fiából, aztán egy 

másik nő húsz perc alatt hülyét csinál belőle. 

 Nem mindegy, hogy valaki a szabad idejében beszélget veled, 

vagy szabad időt csinál, hogy beszélhessen veled! 

 - Anya! Mit csinált a gólya, miután ide lerakott? 

- Három napon át ivott a barátaival, majd két napon át horkolt. 

 2025-ben: 

- Anyu! Ki az apukám? 

- Nem tudom, maszk volt rajta! 

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  

2021.                                                          június 

Csoóri Sándor: Medárdi eső 



JÚNIUSI PROGRAMOKRÓL 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 2020. június 29.-én 11 órai kezdettel 

KÖZGYŰLÉSRE 

a klub udvarán a szabadban,  

megfelelő óvintézkedés (távolságtartás) mellett. 

 

Napirendi pontok: 1. 2020. évi beszámoló 

2. 2021. év hátralévő tervei 

3. Vezetőség és Felügyelő bizottság 

lemondása, új vezetőség és Felügyelő 

bizottság választása 

 

Az ügy fontosságára való tekintettel, kérjük, vegyetek részt a 

közgyűlésen, hogy a határozatképesség meglegyen. 

 

JÚLIUSI ELŐZETES 

 

Július első felére tervezzük az unokás „Szalonnasütést” 

az erdőben a szokott helyre, az unokáknak különféle 

ügyességi játékokkal színesítve, a korábbi évekhez hasonlóan. 

Kérjük, aki részt szeretne venni, előzetesen jelentkezzék 

Paulovicsné Klárikánál. 

 

Tervezzük a lovasberényi Szilas pincészet meglá-

togatását. Jelenleg egyeztetés alatt. Kérjük, részvételi 

szándékotokat jelezzétek Paulovicsné Klárikánál. A 

kirándulást busszal tervezzük. 

 

 

Hogy ne maradjatok olvasni való nélkül, gyűjtöttem nektek re-

keszizom mozgató vicceket. Fogadjátok megértéssel és szeretettel! 

 Angol tudósok megállapították, hogy a pálinkát egy Pál nevű 

inka találta fel. 

 - Emlékszel arra, milyen boldogok voltunk 4-5 éve? 

- De hisz akkor még nem is ismertük egymást?! 

- Hát ez az! 

 Az orvos egyik fő feladata megtanítani az embereknek, hogy 

NE szedjenek gyógyszert. (William Osler, akit a modern 

orvoslás atyjának tartanak) 

- A gyógyszeripar nem gyógymódot ajánl, csak vevőkört gyárt. 

 Az emberek általában észre sem veszik azt, amit értük teszel. 

Kivéve, ha nem csinálod tovább. 

 Azt szeretem az öregkorban, hogy nem unalmas, mert minden 

reggel más fájdalmakkal ébredek. 

 - De hát állj már le egy kicsit asszony! Már 20 éve bármit 

mondok, te mindig kijavítod! 

- Már 22 éve drágám, 22 … 

 Egy férfi felad egy hirdetést: „Feleséget keresek.” 

Másnap kap száz levelet, mindegyikben ez áll: „Mit szólna az 

enyémhez?” 

 Két rendőr beszélget. 

- Képzeld, fiam született! 

- Gratulálok! És mi a neve? 

- Honnan tudhatnám??? Még nem tud beszélni! 

 Egy rendőr bejelentkezik a központba. 

- A helyszínen vagyok. Egy idős székely asszony agyonütötte a 

férjét, mert az rálépett a frissen felmosott padlóra. 

- Letartóztatta az elkövetőt? 

- Még nem. Várom, hogy felszáradjon a kő … 

 


