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Nanaimoi Értesítő 

Január 2019 
Szerkesztő: Pintér László és Simon József. 

 

ELNÖKI ÜDVÖZLŐ: 

Tisztelt Olvasóink, 

 2019! kezdtünk egy új évet a mi életünkben és 

a Klub életében is kezdünk egyet februárban. Február 

7-én lesz 32. évfordulója a Klub hivatalos 

megalakolásának amit a február 10-i vezetőség 

választási gyűlésen fogunk ünnepelni. 

 Köszönöm a Jandó Tibornak, hogy megint 

elvállalta a jelölő bizottság szerepét és főleg azt, hogy 

a január 13-i taggyűlésen javasolta, hogy a Klub 

jövőjéről kell döntenünk hamarosan (részletek az 

alábiakban).   

 A február 10-i gyűlést úgy tervezem, hogy 

2:00-3:30 taggyűlés legyen a Klub jövő 

megbeszéléséről és egy rövid szünet után folytatjuk az 

„Annual General Meeting-el”. Vacsora lesz 5:30 óra 

körül. 

 Az „Annual General Meeting-en” szavaznunk 

kell egy új Constitution-ra és új Bylaw-ra, tehát a 

február 10-i gyűlésünk nagyon fontos lesz és kérem, 

hogy szép számmal jelöljünk meg. Fogok küldeni még 

részletesebb információt a gyűlés előtt. Csak azok 

szavazhatnak akik befűzették a 2019 tagdíjat a gyűlés 

előtt. 

 Köszönöm mindenkinek aki hozzájárult a múlt 

év sikeréhez, és kérem a további segítséget. A klub 

csak úgy marad fenn he aktívan részt veszünk a 

programokban és azon igyekezzünk, hogy többször 

találkozzunk, nem azon, hogy ritkábban. Program 

ajánlásokat mindig szívesen fogadom, főleg akkor ha 

az ajánlat a munka szervevésével jön. 

 Kívánok mindenkinek jó egészséget és minél 

előbbi felgyógyulást betegeinknek. 

   Üdvözlettel, Simon József 

Dear Reader, 

 2019! We are starting a new year in our life 

and in the Club’s life. February 7
th

 will be the Club’s 

32
nd

 birthday which we will celebrate at the February 

10
th

 Annual General Meeting at which time we also 

elect the new executive. 

 I wish to thank Tibor Jando who again 

volunteered to nominate the Executive and to conduct 

the election. My special thanks to him for raising the 

concern over the Club’s future at the January 13
th

 

meeting (details are shown below). 

 I am planning a general discussion of Tibor’s 

recommendation at the beginning of the February 10
th

 

meeting, followed by our Annual General Meeting. 

Supper will be later than usual at around 5:30. 

 The Annual General Meeting will be very 

important as we need to vote for a new Constitution 

and new Bylaws as required by the new Societies Act 

of BC. I ask for good attendance for this important 

meeting. I will be sending out additional information 

before the meeting. Please note, you can vote only if 

you paid your 2019 membership fees prior to the 

meeting. 

 I wish to thank everybody who helped making 

last year successful and ask for continued support. 

The Club’s existence is dependent on your 

participation. We need to aim to have more programs 

not less. Recommendations are welcome, especially if 

they come with the required organization and 

volunteer work. 

 I wish everybody good health and a speedy 

recovery if you are ill.  

Sincerely, Joseph Simon 

 

  



Nanaimoi Értesítő – Január 2019 
 

Page 2 of 11 
 

JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 

 

Február 10 Vasárnap 2:00 taggyűlés, vezetőség választás, 5:30 vacsora 

Március 3 Vasárnap 2:00 taggyűlés, 4:00 vacsora 

Március 17 Vasárnap 2:00 1848 megemlékezés 

Április 7 Vasárnap 3:00 taggyűlés, 4:30 vacsora, 5:45 istentisztelet 

Április 20 Szombat 1:00 gyerekek húsvétja 

Április 27 Szombat Tavaszi Bál – Vacsora 6:30 

Május 5 Vasárnap 2:00 taggyűlés, Anyák Napja, 4:30 vacsora 

Május 19 Vasárnap Nanaimo Heritage Day Parádé 

Június 2 Vasárnap 2:00 taggyűlés, Összetartozás Napja, 4:00 vacsora 

Június 16 Vasárnap 2:00 Klub Nap, Apák Napja, 4:00 vacsora 

Július 14 Vasárnap 1:00 Piknik 

Augusztus 18 Vasárnap 1:00 Piknik, Szent István ünnepe 

 

AMI TÖRTÉNT AZ ELŐZŐ ÉRTESÍTŐ ÓTA: 

 

Taggyűlése - 2018 december 2: 
A jegyzőkönyvet elfogadta a tagság. Imre Pista és Kabai István javaslatára. 

A pénztári beszámolóból megtudtuk, hogy a general accounton 5,620 dollár és a gaming accounton 6,179 dollár 

van a bankban.  Csapman János ismét ajándékozott a klubunknak 300 dollárt. A jelentést Jandó Tibor és 

Madarász Bandi javaslatára elfogadta a tagság. 

Elnökünk felsorolta a karácsony előtti eseményeket és kérte, hogy hozzanak unokákat a december 9 Mikulás 

délutánra mert kevés a gyerek akik bejelentkeztek. Kabai István lesz a rendező és Madarász Bandi vállalta a 

Mikulás bácsi szerepét. A felnőttek mikulás estje december 16-án 5 órai kezdettel lesz. Mikulás Kabai István 

lesz. Ajándékot a régi módszer szerint kapunk: aki hoz az kap. 

Elnökünk megemlítette hogy az új Societies Act szerint, meg kell változtatnunk a klub alkotmányát és a 

bylawját. 

Boldog születésnapot kívántunk December szülötteinek: Kurucz János, Pintér László, Kabai István, Takács 

József, Fisztner Ferenc és O'Reilly Márta. 

Elnökünk vetített karácsonyi énekeket és énekeltünk mi is. Vacsorát Ravai Erzsi készített: tojással töltött 

fasírozott és hozzávalót. Az Imre Kati is küldött almás rétest. 

Dénes atya tartott karácsonyi szent misét. 
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Gyerekek Mikulása – 2018 december 9: 

 

A gyerekek mikulás napja nagyon jól sikerült, de csak 7 gyermek jött el. Köszönet Kabai Istvánnak és Horváth 

Piroskának akik foglalkoztatták a kicsiket és a mikulás bácsinak Madarász Bandi személyében. A gyerekek 

süteményt dekoráltak és karácsonyfa díszeket csináltak. A gyerekek éhesek lettek és elfogyasztották Ravai Erzsi 

által készített hot dogot és frissítő italokat. A gyerekek hamar haza mentek de a gyerek nélküli felnőttek sokáig 

elbeszélgettek. 
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Felnőttek Karácsony Estje - 2018 december 16: 

 

A felnőttek mikulás estjére csak 24-en jelentünk meg. Ravai Erzsi készített finom vacsorát: panírozott pulyka 

mell szeletek cranberryvel, krumpli salátával, céklával, stb. 
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Taggyűlés - 2019 Január 13: 
A felolvasott jegyzőkönyvet a tagság elfogadta. Szász József és Ravai János javaslatára. 

A pénztári beszámolóból megtudtuk, hogy a general accounton 3,943 dollár van és a gaming accounton 4,484 

dollár van a bankban. A beszámolót Madarász Bandi és Szabó Ibolya javaslatára elfogadta a tagság. 

Elnökünk megemlítette hogy a property assessment 16%-kal felemelkedett 431,300 dollárra. 

Elnökünk kérte hogy halászuk el a februári  gyűlést tízedikére. Mindenki beleegyezett. Így több időnk jut 

dolgozni a Constitution-on és a Bylaws-on mert rövidesen be kell adni az államnak. 

Következő gyűlésre be kell fizetnünk a tagdíjat mert aki nem fizet nem szavazhat. A tagdíj egy személyre 25 

dollár és a családi díj 40 dollár. Boldog születésnapot kívántunk január szülötteinek: Blaskó Julika, Mandalik 

Roselyn, Szücs Elek, Fulford Barry, és “ifjú” Szabó Sándor. 

Madarász Bandi ajánlotta, hogy mivel olyan kevés gyermek lesz a karácsony mikulás napon, tartsuk a felnőttek 

mikulás napját a gyerekekével együtt. Elnökünk is beleegyezett hogy megpróbálhatjuk. Nem délután egykor 

hanem kettőkor kezdenénk az eseményt. 

Jandó Tibor a Klubunk jövőjéről mondott javaslatot amit a gyűlés után írásba tett egyesek kérésére: 

 

„A hozzászólásom célja és lényege az volt, hogy felhívjam a tagság figyelmét arra, hogy létszámunk évről-évre, 

sőt hónapról-hónapra, kevesebb lesz tehát itt az ideje egy tervet készíteni a további működésünkről és az 

elkerülhetetlen sorsunkról: a klub felszámolásáról. Bármilyen mély érzelmeket és fájdalmat okoz is a 

felszámolás szó, főleg azoknak akik a kezdettől életük részét, idejüket és energiájukat áldozták a klub 

fenntartásához és sikeréhez, de a valósággal szembe kell nézni és elfogadni. 

Lehet, hogy két év múlva, lehet, hogy öt vagy tíz év múlva jön el a felszámolás ideje, de legyünk készen rá egy 

alapos és átfogó tervvel, nehogy a felszámolás váratlanul érje a még megmaradt tagságot és képtelen lesz a klub 

előnyére szóló határozatot hozni. A terv elkészítéséhez két ajánlatom van: 

1, A klub ingatlan és ingó tulajdon értékének  felbecsülése. Az ingatlan (telek és épület) felbecsülésére 

fogadjunk egy semleges és hivatásos felbecslőt. Nem ingatlan ügynököt (realestate agent). Az ingatlan érték 

ugyan fog változni az évek során a piactól függően, de mindig lesz egy kiinduló pontunk összehasonlításra. 

Az ingó tulajdonról, fafaragványok, képek, bútorok, stb., készítsünk egy leltárt és döntsük el kiknek, és hova 

adjuk. 

2, Az idei év (2019) az én véleményem szerint egy fontos meghatározó év lesz a klub-tagság életében. Ha a 

tagság elfogadja a klub jövőjére vonatkozó terv szükségességét akkor ebben az évben fontos határozatokat kell 

hozni a vezetőségnek és a tagság elé terjeszteni elfogadásra. Ezért a folytonosság és a folyamatosság érdekében 

az én ajánlatom az, hogy a jelenlegi vezetőség maradjon helyben mert már évek óta ők intézték a klub ügyeit 

sikeresen és ebből következetve a jelenlegi vezetőség legalkalmasabb véghezvinni a klub jövőjét illető terveket 

és határozatokat. 

A hozzászólásom csak az én véleményem, de remélem, hogy felkeltettem az érdeklődést a klub jövőjének 

megvitatására és más vélemények, ajánlatok hozzájárulására.” 

Tibor, mint vezetőség jelölő, azt is javasolta, hogy a problémák megoldása végett maradjon meg a jelenlegi 

vezetőség. 

Új tagunk, Agyag László, ajánlotta, hogy több programokat kellene szervezni az épületben amire idegeneket is 

meg lehetne hívni. Ravai Erzsi örömmel fogadta Lacit és további ötleteket kért tőle. 

Madarász Bandi azt javasolta hogy táncok rendezése mindig jó haszonnal járt, csináljunk többet és kitereljük. 

Az volt a vélemény, hogy ez nem meg oldás mert az drága és a kanadaiak is inkább magyar ételért jönnek  

 

Elnökünk végül is azt javasolta, hogy csináljunk egy speciális összejövetelt ahol részletesen mindent 

megbeszélünk a klub jövőjével kapcsolatban. 
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KÖZELGŐ  TAVASZ 
 

A kis bátor hóvirág 

kidugta már hófejét, 

pedig még zord a világ, 

földbe harap a fagy még. 

 

De a Nap már kurizál, 

szép mosollyal csalogat; 

langyos reggelit kínál, 

ébreszti a bokrokat. 

 

Másoknak nincs még mersze 

kinyitni a kelyheit; 

az ibolya is persze 

lassacskán megszületik. 

 

Kis fejét már kidugta, 

de a szeme zárva van; 

néha még visszabújna: 

az akarat hasztalan. 

 

Nincs már messze a tavasz. 

Türelemmel várni kell, 

bár még néha behavaz 
a tél zord felhőivel. 

 

De hamar el is olvad, 

mihelyt nappalra derül. 

Várjuk, hogy talán holnap 

az idő felmelegül. 

  
      Parksville,2007 február24. 

Reflections on Spring 
 

You know it’s really spring 

When you hear the warbler’s song 

When frogs begin their night serenade 

As the days start to grow long 

 

You know it’s just around the corner 

At return of the California Quail 

From their winter down in warmer climes 

Listen to “O High O” their haunting wail 

 

You know when the early morning sun 

Can reach the northern soils 

Where robins chatter and towhees natter 

Fighting over their nesting spoils 

 

You know that spring has come 

When you hear the rivulets trickle 

Down the hill as high snows melt 

Wakening snowdrops and Scottish thistle 

 

You know when spring has arrived 

When I bearing clippers and shovel 

Can’t wait to get at my garden 

To work in the soil is my revel 

 
 Márta O'Reilly  
   

   

MOSOLYOGJUNK (Pintér László és Embeli Ilona): 
A cirkusz járja a falvakat és egyik nagy attrakciójuk, hogy az artista szájában lógatja a farkánál fogva a disznót és 
megmondja, hogy hány kiló. 
A paraszt gazda így szól a fiához: 
- Gergő fiam, ugorj haza anyádért, mert ilyet még ő se látott ... 
A gyerek haza rohan, majd kisvártatva vissza is jön... 
- Ídesapám, gyűjjék gyorsan haza, anyám mérlegeli a postást. 
 
Két szomszédasszony összefut a folyosón, az egyik kissé rosszmájúan megjegyzi: 
- Képzelje szomszédasszony, tegnap lent voltunk a Balatonon, és a strandon a maga férjét láttam egy feltűnően 
csinos fiatal lánnyal. 
- Nézze szomszédasszony, a férjem már elmúlt 40 éves, hát csak nem mászkálhat a strandon kislapáttal meg 
vödörrel! 
 
Mi a hasonlóság a selyemfiú és a kenguru között?- Mindkettő a farkára támaszkodik, ha üres az erszénye. 
 
Interjút készítenek a múzeumigazgatóval. A riporter azt kérdezi:- És mi az igazi ritkaság az önök múzeumában?- 
A látogató... 
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Képzeld mama! - zokog Ráchel az anyjának - Rájöttem, hogy a Pista a pénzemért vett el feleségül. - Örülj neki! 
Úgy látszik mégsem olyan hülye, mint amilyennek látszik! 
 
Gyümölcsszedés 
- Ki tudja nekem megmondani, hogy mikor jó a fáról leszedni a gyümölcsöt? - kérdi a tanító néni. 
A kis Gazsi jelentkezik: - Amikor a kutya meg van kötve.... 
  
A villamoson egy nagyon csinos nő ölében egy kis pincsi kutya ül. Cirógatja,  becézgeti, mire megszólal a vele 
szemben ülő férfi: 
- Szívesen lennék a kutyus helyében! 
- Nem hinném! 
- Miért? 
- Az állatorvoshoz viszem, kiherélni... 
 
- Mi szeretnél lenni öcsi? - kérdezik a srácot a pályaválasztási tanácsadáson. 
- Télen medve, nyáron pedagógus. 
 
Egy ember elmegy az orvoshoz. Az orvos megvizsgálja. 
- Itt egy marék tabletta. 
Reggel kéket vegyen be, és igyon rá egy nagy pohár vizet! 
Délben egy nagy pohár vízzel egy sárgát vegyen be! 
Este, lefekvés előtt egy piros tablettára igyon egy nagy pohár vizet! 
- Mi a bajom, doktor úr? - kérdezte aggódva a beteg. 
- Nem iszik elég vizet. 
  
Turista betéved egy falusi kovácsműhelybe, épp akkor készül el az új patkó, de még meleg. 
Mire a turista: - Megnézhetem ezt a patkót? 
- Hát persze. 
A turista fel is veszi, de abban a pillanatban el is dobja, mert forró. 
Mire a kovács: 
- Mi van, meleg volt? 
- Nem, b.meg, én ilyen gyorsan tudok patkót nézni! 
 
  Két szöszi beszélget: 
- Úristen! Neked meg miért van bekötve a fejed? 
- El akartam érni a vonatot. 
- Na és? 
- Mi az, hogy na és? Hát nem tudtam, hogy tolat. 
  
 Házasság 
- Fogadni mernék, hogy kétszer is meggondolod, mielőtt magára hagyod a feleségedet éjszakára. - mondja egy 
férfi a barátjának. 
- Igen, először azon gondolkozom, hogy mit mondjak, hová megyek, aztán meg azon, hogy miért nem jöhet 
velem. 
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Ha boldog akarsz lenni egy férfival, nagyon meg kell értened és egy kicsit szeretned. 
Ha boldog akarsz lenni egy nővel, nagyon kell szeretned, és ne is próbáld megérteni. 
 
Nős ember is lehet boldog, csak a felesége rá ne jöjjön. 
 
A férj hazatérve így szól feleségéhez: 
- Ha bárki keres, nem vagyok itthon! 
Cseng a telefon, az asszony felveszi, és azt mondja: 
- Itthon van a férjem! 
- De asszony, mire kértelek...!? 
- Nyugi, nem téged kerestek! 
 
Férj és feleség sétál a parkban. A közelben egy fiatal pár vadul csókolózik. 
- Mondd, fiacskám - kérdi az asszony - te miért nem csinálsz ilyet? 
- Ne viccelj, nem is ismerem azt a lányt! 
 
Regenerációs arckrém 
    Két nő beszélget: 
  - Képzeld, hallottam valami szuper jó arckrémről, amely szépít, fiatalít. 
  - Mi a neve? 
  - Valami Hormonovital, vagy ilyesmi. 
  - Ó, hát azt ismerem, hiszen már 2 éve használom. 
  - De jó hogy mondod, már majdnem megvettem. 
 
Felszáll a repülőgép, a kapitány a pilótafülkéből mikrofonon beszél. 
  - Kedves utasaink! Köszönjük, hogy a mi légitársaságunkkal utaznak. Amint látják, az ég csodásan kék, a felhők 
is gyönyörűek, vagyis csodaszép időnk van. A géppel is minden rend..... - Ó, A FRANCBA!!! 
  Az utasok halálra váltan ülnek a helyükön, moccanni se mernek, amikor is újból megszólal a kapitány: 
  - Elnézésüket kérem, de magamra öntöttem a kávémat. Látniuk kéne a nadrágom elejét! 
  Mire az egyik utas: 
  - Az enyémnek meg a hátulját... 
 
Egy fotós elhatározza, hogy légi felvételeket készít az Etnáról. 
  Telefonon rendel egy légi taxit. Amikor kiér a repülőtérre, látja, hogy egy kis gép áll a kifutón, nyitott ajtóval, 
utasra várva. Bedobja a csomagját, beül, majd mondja a pilótának: 
  - Mehetünk. 
  A gép felszáll. A fotós odaszól a pilótának: 
  - Legyen szíves az Etna fölé menni, ott majd csinálok néhány fényképet. 
  - Miért? - kérdezi a pilóta. 
  - Mert fotós vagyok, a fotósok pedig fényképeket szoktak csinálni. 
  Hosszú csend, majd a pilóta megkérdezi: 
  - Ezek szerint akkor nem maga az oktató!?  
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Szegény öreg eb kilehelte a lelkét. Elment Muldoon a falu rabbijához, és megkérdezte tőle: 
- Rabbi, szegény jó kutyám kimúlt. Mondana-e az emlékére egy szép búcsúbeszédet? 
- Fiam, mi nem tartunk állatoknak szertartást. Kint a falu szélén van egy baptista egyház, a Jóisten tudja, ők 
miben hisznek. Talán hozzájuk fordulhatnál... 
- És mit gondol, atyám, ötezer font elég adomány lesz nekik a szertartásért? 
- Jaj, fiam, hát miért nem azzal kezdted, hogy zsidó volt a kutyád? 
  
Apu, az igaz, hogy Kínában sok férfi úgy nősül, hogy nem is ismeri előtte a lányt, akit elvesz? 
- Nem csak Kínában van ilyen, fiam. Ez bárkivel megtörténhet, bárhol! 
  
Két öreg hölgy ellátogat a múzeumba, de útközben elkeverednek egymás mellől. Amikor ismét 
összetalálkoznak, egyikük így szól a másikhoz: 
- Láttad azt a meztelen fickós szobrot hátul? 
- Igen! Fel vagyok háborodva, hogy lehet ilyet kiállítani! Milyen hatalmas a nemi szerve! 
- És milyen hideg! - mondja az idős hölgy. 
   
Képzelje, mama, egész éjjel le se hunytam a szemem. - panaszolja a vő az anyósának. 
- Van százötvenezer forint adósságunk, és nem tudom, hogyan fizessük vissza. 
- Hát miért nem szóltál nekem, fiam? 
- Miért, mama talán adott volna százötvenezer forintot? 
- Nem, de egy altatót, azt igen. 
   
Volt egy férfi, aki egyszer néhány szót elmondott a templomban, aztán hirtelen házas ember lett. 
Ugyanez a férfi egyszer elmondott néhány szót álmában, majd hirtelen elvált ember lett.   
  
Paraszt meséli a kocsmában: 
- Tudjátok, a bikám az utóbbi időben teljesen lekettyent. Csak ránézett egy tehénre, és majdnem összeesett. 
Aztán a doktor felírt neki egy orvosságot, azóta napi húsz-huszonhat tehén meg se kottyan neki. 
A többiek ámulnak. 
- A nemjóját, aztán miféle orvosság az? 
- Tudja a fene - mondja a paraszt. - Olyan jó fahéjas íze van.  
  
Gombázni megy a székely meg a komaasszonya. Hazafelé menet az asszony nem állja meg szó nélkül: 
- Hej, koma, de féltem én az erdőben, hogy lefog! 
- Ugyan, komaasszony, már hogy fogtam volna le, hiszen vizes volt a fű. 
- Ejsze, leterítettem volna a nagykendőt.  
   
Te Jenő, hallottad, hogy a Tibi kórházban van? 
- Ne mondd, hiszen tegnap láttam egy szőke bombázóval! 
- Éppen ezért! A felesége is látta...  
  
Nyilvánvaló gonosz pletyka, hogy a szerencsét jelképező négylevelű lóhere csak azért lehetett a katolikus 
Írország jelképe, mert ez az egyetlen növény, amiből az írek nem tudnak pálinkát főzni. 
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Valaki egy horgásztó partján fényképezte le a következő hirdetést: ”Keresem a párom 40-50 éves hölgy 
személyében, aki szeret horgászni, és van horgászcsónakja. A csónakról kérek fényképet.” 
   
Az öreg székely először ül repülőn. Kérdezi a stewardesstől: 
- Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő mindenkinek? 
- Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt! 
- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis van mentőcsónak. Pedig gondolom, úszni csak többen 
tudnak, mint repülni!  
  
Csinos, fiatal körzeti doktornőt kap a falu. Ő megismerkedik a potenciális ügyfelekkel: 
- Józsi bátyám, az áll itt a kartonján, hogy hetvenkét éves. Mondja, mit szokott maga reggelizni? 
- Rántottát hat tojásból, szalonnával, doktornő drága, rá meg egy kupica szilvát. 
- És mit szokott ebédelni? 
- Csülkös bableves a kedvencem, utána egy kis veresbor. 
- Vacsorázik? 
- Ha csak tehetem. Szalonnát, kolbászt, hagymával. Le is öblítem egy pohárka veressel. 
- Aha. És hogy áll a koleszterinje? 
- Mint a cövek doktornő, mint a cövek! 
  
 A katolikus pap meg a rabbi utaznak a vonaton. Beszélgetnek: 
- Önöknél tilos a disznóhús, ugye? 
- Igen. 
- És nem fordult elő, hogy merő kíváncsiságból mégis evett? 
- De, egyszer valóban kipróbáltam. 
- Jó volt? 
- Hát igen. No és a római katolikus papoknak még mindig tilos a nemi élet? 
- Igen. 
- De azért merő kíváncsiságból? 
- Hát igen, egyszer velem is megesett. 
- Jobb volt, mint a disznóhús, ugye? 
  
 A bejárónőt kirúgják. Mielőtt elhagyja a házat, odadob egy ezrest a kutyának. 
- Hát ezt meg miért kapja? - kérdezi a ház úrnője. 
- Ennyit megérdemel. Mit gondol, ki nyalta nap, mint nap tisztára a tányérokat? 
  
 Józsi, le kéne menned bevásárolni! 
- Ilyen zimankós időben még a kutyát is lapáton tartják ki ugatni. 
- Tudom én, drágám, a kutya marad. 
  
Doktor úr, a férjem beszél álmában, mit tegyek? 
- Hagyja nappal beszélni. 
   
A fájdalom a jobb lábában az öregség jele - véli a doki. 
- Érdekes doktor úr, a bal lábam ugyanolyan  idős, és az nem fáj. 
 


