
SZIPORKÁK 

 - Lehetnék még valamiben segítségére? - kérdezi az ügyvéd a 

halálraítéltet. 

- Igen... Úgy félek a villamosszéktől... Kérem, legyen mellettem 

és fogja a kezemet... 

 A mérkőzés szünetében a hazai csapat edzője odasétál Szepesi 

Györgyhöz, a rádió legendás riporteréhez:                                 

- Kérem, nem tudná lassabban közvetíteni a meccset? A fiúk 

nem tudnak ilyen tempóban játszani. 

 Egy vadász szafarin van a dzsungelben a feleségével és az 

anyósával. Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten keltegeti a 

férjét: 

- Drágám, eltűnt a mama, gyere, menjünk és keressük meg! 

A vadász megragadja a puskát, és elindulnak a sötét éjszakában. 

Nem messze a sátruktól, egy tisztáson rémisztő látvány tárul 

eléjük: A mama egy bokor előtt áll, és egy hatalmas 

hímoroszlánnal néz éppen farkasszemet. A fiatalasszony 

rémülten suttogja a férjének: 

- Uramisten, most mit teszünk? 

- Semmit. Az oroszlán kereste magának a bajt, másszon ki belőle 

egyedül! 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik májusban ünnepelik 

NÉVNAPJUKAT!  

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik májusban 
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

Kívánunk nekik hosszú életet, 

egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 
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Május, 

mosolygó, 

békák torkát 

megoldó, 

gyöngyvirág-nyitogató, 

cserebogár-zúgató. 

Röptetsz 

madarat, 

meghozod 

a nyarat, 

pölyhös  

fecskét, 

fára cseresnyét! 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2021.                                                          május 

Csanádi Imre: Májusdícsérő 



MÁJUSI PROGRAMOKRÓL 

Kedves Nyugdíjas társaim! 

Annak következtében, hogy most már több, mint 4 millióan 

megkapták legalább az első oltást, enyhítettek a karantén-

megszorításokon. Ha így folytatódik, akkor talán megvalósulhat a 

júniusi harkányi négy napos utunk. Addig is hétfőnként és 

péntekenként rövid sétákat teszünk a közeli erdőkben. Legutóbb a 

Kálvárián mentünk föl a kereszthez, majd visszafelé meglátogattuk 

Ani sírját. 

 

A többi kép megtekinthető a honlapunkon (www.cuma.hu/nybk/) 

Archívum menüpontjában. 

 

Hogy addig se maradjatok olvasni való nélkül, gyűjtöttem 

nektek elmélkedtető és mosolyogtató kijelentéseket, történeteket. 

Fogadjátok megértéssel és szeretettel! 

BÖLCSELKEDÉSEK 

 Fiatalok! Tiétek a jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz. 

(Sándor György) 

 A magyar ember szereti keresni az igazságot. De nem szereti 

megtalálni. (Mikszáth Kálmán) 

 Egyszer egy bölcs embertől megkérdezték, hogy mi az élet 

értelme? Ezt válaszolta: Az életnek önmagában nincs értelme. 

Rajtad múlik, hogy adsz-e neki értelmet, vagy sem. 

 Terka néni mondja: „Bizony, bizony mondom néktek: Aki 

fecseg neked, fecseg rólad is! 

 Mai gyerek: Komolyan nem értem őket … Először 

megtanítanak járni és beszélni, aztán azt mondják, hogy üljek 

le és maradjak csendben. 

 A semmi az olyan valami, ami azért van, mert nincs. 

 A szülő ameddig csak tud ad, de ha már nem, utána derül ki, 

milyen embert faragott a gyerekből. 

 Ha valaki be akar lépni az életedbe, lépjen be. Ha valaki ki 

akar lépni az életedből, lépjen ki. Azt viszont ne engedd meg, 

hogy az ajtóban álljon. – Útban van. 

 A boldogság ott van, ahol megtaláljuk, nem pedig ott, ahol 

keressük. 

 Ha úgy érzed, hogy valaki kerül téged, soha ne zavard meg 

benne! 

 Néhány ember olyan, mint az „Enter”. Minden mondat után 

leütném. 

 Élj úgy, hogy a temetéseden a papnak minél kevesebbet kelljen 

hazudnia. (Navyan Fable) 

 Jobb csendben maradni és bolondnak látszani, mint 

megszólalni és eloszlatni minden kétséget. (Abraham Lincoln) 

http://www.cuma.hu/nybk/

