
ÁPRILISI ELŐZETES 

Kertészkedés, tavaszi nagytakarítás, autómosás, napozás. 

 

SZIPORKÁK 

Pistike! Melyik állatnak kék a szeme? – kérdezi a tanítónéni. – 

Láma. – Ezt honnan veszed? – Lám a szeme, lám a szeme sötétkék. 

Kórházban: – Hozott pizsamát? – Igen. – Hozott ebédet? – Igen. 

– Hozott gyógyszereket is? – Igen. – Hát az úriember maga mellett 

kicsoda? – Hoztam magammal egy orvost is, hátha az sincs itt. 

Csak két probléma: Egy politikus érkezik a faluba. Összehívja a 

falut, s megkérdezi, hogy van-e valami problémájuk. – Két 

problémánk van – mondja Pesta bácsi. – Az egyik, hogy van orvosi 

rendelőnk, de nincs orvosunk. – Pillanat – mondja a politikus. 

Előkapja a mobilját, utasításokat ad, majd így szól: – Ezt elintéztem. 

Holnaptól lesz orvos. Mi a másik probléma? – Az, hogy nincs térerő! 

 

Szeretettel köszöntjük azokat a 

barátainkat, akik márciusban 

ünnepelik NÉVNAPJUKAT! 

Köszöntő 
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a 

klubtagjainkat, akik márciusban 

ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT! 
Kívánunk nekik hosszú életet, 

egészséget, hogy családjuk körében 

tudják eltölteni! 

a Baráti Kör vezetősége 
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Déli szellők, fújjatok csak, 

játszatok a hajamon. 

Olvassz havat, melengető 

márciusi szép napom. 

 

Fagyos folyó megáradjon, 

vessen bimbót minden ág. 

Szebb a somfa gyenge szirma, 

mint a szürke jégvirág. 

 

Március van, március van. 

Ember s állat érzi már, 

dong a kaptár, szárnyat rezget 

százezernyi kismadár... 

  HÍRADÓ 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  

2021.                                                       március 

Szécsi Margit: Március 



FEBRUÁRI PROGRAMOKRÓL 

Séták Isaszeg környékén 
Hétfőnként és péntekenként rövid sétákon találkozhatunk 

egymással, amikor is (az előírások betartásával) kiszellőztethetjük 

a tüdőnket, megmozgathatjuk elgémberedett lábunkat, és 

beszélgethetünk a szokásos „mindennapi” dolgokról. 

 
A további képek (hamarosan) megtekinthetők lesznek honlapunkon 

(http://www.cuma.hu/nybk Archívum rovatban) 

 

MÁRCIUSI PROGRAMOK 
Továbbra is tervezzük a keddi klub-délelőttöket, és a hétfői 

és pénteki sétákat, amik jó alkalmak a zárt lakásból való 

kiszabadulásra. Amennyiben nincs érdeklődés, akkor elmaradnak, 

de folyamatosan érdeklődjetek a klubban. 

Járványról, járványban 

- Elraktam a "Welcome” feliratú lábtörlőt. Minek hazudjak? 

- Kezdek bekattanni, kijövök a zuhany alól és kezet mosok... 

- Ma le kell vinnem a szemetet! Úgy izgulok. Azt sem tudom, mit 

vegyek fel... 

- Nyugi... Nem fogtok beleőrülni, ha 2-3 hétig nem mentek ki a 

házból! Ezt beszéltük meg ma a mosógéppel és a hűtővel... 

- Most, hogy ilyen csend van az utcákon, lehetne aszfaltozni! 

- Minden este a hírek után megnézek egy horrorfilmet, hogy 

megnyugodjak. 

- Ma a lakás minden helyiségébe tettem egy pohár italt. Este 

csinálok egy kocsmatúrát. 

- Új probléma jelent meg a nőknél:  Van mit felvenni, de nincsen 

hová... 

- A hétvégi gyónást otthon végeztem el a feleségemmel. Nem 

olyan megbocsátó, mint Isten... 

- Kérem az apukákat, hogy tanítás alatt ne lófráljanak boxer-

gatyában és sörrel a kezükben a tanuló háta mögött! 

   Panna néni 

- Otthoni életkép, tanulási idő alatt. Hang a szobából. 

  - Anya, kaphatok egy szendvicset? 

  - Apa: Óra alatt nem zabálunk! 

- Nem vagyok sorozatfüggő, de már nagyon várom az Operatív 

törzs évadzáró epizódját. 

- Amikor jön a koronavírus új hulláma, a karantént ugyanezzel a 

családdal kell eltöltenem, mint most, vagy választhatok másikat 

is? 

- Ha úgy gondolod, hogy a párod megcsal, hívd a 112-t. Mondd, 

hogy koronavírusos, ők majd kiderítik, kivel találkozott 

mostanában. 

- Ebben a maszkos világban tudjátok, mi segít, hogy felismerj 

valakit? Ha ismered a NÉZÉSÉT meg a JÁRÁSÁT! 

- HELP! Holnap borsólevest szeretnék főzni. Valaki meg tudná 

mondani, hogy mikor kell beletenni a bort meg a sót? 

http://www.cuma.hu/nybk

