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Ifjúság 
 
Siklósi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség: Civil szervezet- Egy szebb jövőért… 
Alig vagyunk két hónappal a megalakulás után, egyre aktívabbak vagyunk, továbbra is várjuk, hogy csatlakozzatok 
hozzánk, és együtt tudjunk gondolkodni saját jövőnkről. Részt vettünk az első Kávéházi Est megszervezésében, és a múlt 
értékeit sem feledve október 23 alkalmával együtt fogunk koszorúzni a Fidesszel. Szeretném, ha az IKSZ- en, belül 
meghitt, baráti közösség alakulna ki. A siklósi IKSZ teljes mértékben a Fidesz mellett van, hiszen ugyanazokat az 
értékeket és elveket valljuk. Úgy érzem a mostani kormány nem tett semmit sem a fiatalokért, sem a családokért. A 
Fidesz a fiatalok kormánya is volt, a diákhitel, a családtámogatás, az otthonteremtés nekik köszönhető. Véleményem, 
hogy Kékkői Zoltán már 8 éve eredményesen képviseli Baranya megye és a 6- os választókerület érdekeit. Mindent 
megteszünk, hogy a következő ciklusban is így legyen. Várom észrevételeiteket, véleményeiteket, amiket majd közvetítek 
a képviselő úr felé. Megtiszteltetésnek érzem, hogy kedvenc újságomban írhatok és így mi fiatalok is elmondhatjuk a 
véleményünket. A legutóbbi Napsugarat az IKSZ tagjai egy napon juttatták el a siklósiaknak, így mindenki egy időben 
olvashatta lapunkat. Nagyon jól esett, hogy sok fiatal jelezte felém, örül, hogy megalakultunk. Fontosnak tartom, hogy 
jövőre a helyi képviselőtestületben is legyen a fiataloknak méltó képviselete. (Sáfrány Szabolcs) 
 
Vicc mindenkinek 
Amikor Isten a földet teremtette minden országnak adott 
2 tulajdonságot. A magyarokhoz ért, de nekik 3 dolgot 
adott: becsületességet, okosságot és a kommunizmust. 
Az angyalai kérdezték, hogy- hogy a magyarok 3 
tulajdonságot kaptak, míg mindenki csak kettőt kapott. 
Erre Isten azt felelte, hogy mindenki ezek közül kettőt 
választhat.  
- Aki a kommunizmust és a becsületességet választotta 
az nem volt okos. 
- Aki a kommunizmust és az okosságot választotta az 
nem volt becsületes. 
- Aki pedig az okosságot és a becsületességet választotta 
az nem volt kommunista. 
 
Sztálin idején egy hadosztály elment egy iskolába. Az 
egyik gyerektől megkérdezi egy katona:  
- Ki az apád?  
- Sztálin  
- Ki az anyád?  
- Anyám a drága földünk, a Szovjetunió.  
- Mi akarsz lenni, ha felnősz?  
- Árva! 
 
- Hogy mondod másképpen azt, amikor egy politikus 
lecseréli a ruhatárát? 
- Rendszerváltás! 

Hazatér valahonnan a kormány politikus és csókkal 
halmozza el a feleségét. 
- Minden rendben van-, mondja- megválasztottak! 
- Valóban? Nem hazudsz? 
-… Most már nem kell! 
 
- Milyen a Kóka- féle életszínvonal emelkedés? 
- Mint az ő piros helikoptere: Minél magasabban van, 
annál kisebbnek látszik. 
 
- Ha az életszínvonal továbbra is így alakul 2006- ban 
mindenkinek luxusvillája lesz. 
- Miért, ilyen gazdagok leszünk? 
- Dehogy! Az számít majd luxusnak, ha a kés meg a 
kanál mellé villa is lesz az asztalon. 

 

Korházprivatizáció! - Mondd, kérlek, muszáj volt nekünk 
pont egy elmegyógyintézetet megvásárolni! 

 
 
Játék 
Lapunk új kezdeményezést indít vállalkozó kedvű olvasóinknak. Akik kérdéseinkre a helyes választ november 15- ig 
beküldik, azok között egy darab Áder János: Visszaszámlálás című könyvet sorsolunk ki.  
Kérdéseink, melyekre várjuk a válaszokat: 
1. Ki az a Fideszes országgyűlési képviselő, aki 1998- ban és 2002- ben is legyőzte Kocsi Lászlót, az MSZP jelöltjét a 

6- os számú választókerületben? 
2. Hány gyermek édesapja Orbán Viktor, volt és leendő miniszterelnök úr? 
3. Milyen ifjúsági civil szervezet alakult meg a nyáron Siklóson? 
A megfejtéseket az alábbi címre várjuk: Fidesz, 7800. Siklós, Felszabadulás út 32. A helyes megfejtéseket és a nyertes 
nevét a következő számunkban ismertetjük olvasóinkkal. 
Ezt az oldalt a siklósi ifjúságnak szánom. Szeretnék foglalkozni problémáitokkal, amely a mindennapokban ér benneteket. 
Várom észrevételeiteket és véleményeteket, komoly és tréfás témákban is! Levélcímem: Fidesz, 7800. Siklós, 
Felszabadulás út 32. E-mail címem: safrany.szabolcs@freemail.hu 
(Az oldalt Sáfrány Szabolcs szerkesztette.) 
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