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Tavaszi köszöntô!
„Ha az ünnep elérkezik életedben,
akkor ünnepelj egészen. Felejts el
mindent, ami a hétköznapok szer-
tartása, feladata. Az ünnep az élet
rangja, felsôbb értelme.”

Márai Sándor szép gondolataival
köszöntök minden kedves olvasót!

Itt a tavasz, a megújulás, az élet új-
raéledésének ideje a természetben. De
nem csak a természet éled, hanem az
emberek is az új élet lehetôségét ün-
neplik. Sokan úgy tartják, hogy leg-
szebb évszak a tavasz. Kizöldül a ter-
mészet, virágoznak a fák, a virágok
napfényben ra-
gyognak.

 A március, áp-
rilis, május bôvel-
kedik jeles na-
pokban. Március
8-án világszerte
köszöntik a nô-
ket. A Sándor, Jó-
zsef, Benedek
kedvelt névnapo-
kat a tavasz elsô
meleg napjainak
tartják. Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja március 25-e. A népi bölcsesség
szerint ezen a napon indul meg igazán
a mezôk növényeinek növekedése, ek-
kor érdemes gyümölcsfát oltani, sze-
mezni.

A húsvéti ünnepkör ideje is a tavasz.
Az idén a föld minden nemzetsége
egyszerre ünnepli a feltámadás ünne-
pét. Remélhetôleg a megbékélés,
együttérzés és egyetértés jegyében,
hiszen együtt élünk!

Az ünnephez sok külsôség is járul,
amely nélkül elképzelhetetlen az ün-
neplés. Ilyen a húsvéti bárány, a piros
tojás, a nyuszi, na és a locsolódás. Re-
méljük a lányok, asszonyok örömmel

festik a hímest a locsolódók számára.
Ôrizzük meg szép hagyományain-

kat, ismertessük meg a fiatalokkal,
hogy maradandó emlékük legyen!
Törekedni kell a kultúra helyi feltét-
eleinek megteremtésére, megôrzésére
a szûk esztendôk közepette is.

Ünnepeljük meg a következô hó-
napok neves napjait is: az anyák nap-
ját, a gyermeknapot, a pünkösdöt! Sze-
rezzünk egymásnak apró kis figyel-
mességgel örömet, hiszen mindenki-
nek szüksége van szeretetre!

A megalakuló nyugdíjas klub, az
utcabál, a május elsô napját köszön-
tôk mûsora mind az emberek egymás

iránti szeretetét
jelzi majd.

Kívánom, hogy
m i n d a n n y i a n
egészségben, sze-
retetben, jó kedv-
vel ünnepeljünk
minden alkalmat!
Szakítsunk rá idôt,
gyûjtsük az emlé-
keket, hogy a ké-
sôbbiekben vagy
nehézségek köze-

pette legyen mire kellemesen gondol-
ni, hiszen tudjuk, hogy „Az órák a na-
pok elmúlnak, az emlékek örökké él-
nek!”

Márai Sándor gondolataival szeret-
nék minden jót kívánni valamennyi-
üknek.

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb
és emberibb, ha megtöltöd a hétköz-
napok néhány percét a rendkívülivel,
a jóindulatúval és az udvariassal, te-
hát az ünneppel.”

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket
kívánok!

Szekeres Katalin
polgármester

A keresztény világban Húsvét ün-
nepének kialakulása a zsidó Pészah-
hoz vezethetô vissza. Ekkor ünne-
pelték a zsidók Egyiptomból való
kivonulását. Az Ótestamentum sze-
rint ekkor, az Egyiptomot ért 10 csa-
pás közül az utolsóként, lecsapott a
Halál Angyala és magával ragadott
minden elsôszülött fiút. A zsidók Is-
ten parancsának engedelmeskedve
azonban bárányt áldoztak, és annak
vérével bekenték ajtóikat, így a Ha-
lál Angyala ôket nem bántotta. A
Pészach ünnepének elôestéjén fo-
gyasztották el a szokásos Széder este
vacsorát, amely élesztô nélküli ke-
nyérbôl és borból állt. Jézus a
Gecsemáni kertben, letartóztatásá-
nak estéjén a Szédert ülte meg, a ta-
nítványai körében fogyasztotta el a
vacsorát is, amely azóta az „Utolsó
vacsora” néven lett közismert. Ezen
az estén adta ôt át Júdás a katonák-
nak a híres áruló csókkal.

A Húsvét
Krisztus

feltámadásának
ünnepe!
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Községünkben élô
cigányság életérôl…

Községünkben körülbelül 520-
550 –re tehetô a cigányság lélek-
száma. Ezek között több a három
és több gyermekes család. Sajnos,
ugyanúgy, mint a környezô fal-
vakban nagy a munkanélküliség,
ennek oka a nem megfelelô szak-
képzettség, ill. az iskolázatlanság
s így nehezebb számukra a mun-
kavállalás.

A Polgármesteri Hivatal igyek-
szik a nagycsaládos apáknak a
közcélú munkával segíteni megél-
hetésüket.

Említésre méltó, hogy vannak
fiatalok, akik fôiskolára járnak,
vagy már végeztek, de diplomá-
val sem tudnak elhelyezkedni.

A legtöbb családnak az ôszi be-
takarítási munkák –vagyis a napi
napszám- egészíti ki a család jö-
vedelmét, megélhetését. Én ma-
gam is igyekszem azon lenni, hogy
minél több családnak mezôgazda-
sági munkát biztosítsak.

Nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a cigányság körében
több éve folyik a hitoktatás, mely
nagyban megváltoztatta a gyere-
kek és a felnôttek viselkedését, il-
lemtudását. Nekem, mint képvise-
lônek jó a kapcsolatom a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói-
val, jegyzôjével, polgármesterével,
s az iskolában a pedagógusokkal.

Nagyon örülök, hogy egyre ke-
vesebb a konfliktus a faluban élô
többi lakóval.

Remélem, hogy a késôbbiekben
ez a jó kapcsolat erôsödni fog,
mindannyiunk örömére!

Mészáros Balázs
képviselô

A 2007. február 15-tôl bevezetésre
kerülô vizitdíj és kórházi napidíjjal
kapcsolatos tudnivalókról

Alkalmanként300 forintos vizitdíj
fizetése mellett igénybe vehetô szol-
gáltatások: háziorvosi ellátás; fogászati
ellátás; járóbeteg-szakellátás;
járóbeteg-szakellátás keretében nyúj-
tott orvosi rehabilitációs ellátás

Emelt összegû 600 forintos vizitdí-
jat kell alkalmanként fizetni: saját kez-
deményezésére a háziorvosi rendelésen
kívül veszi igénybe; saját kezdeménye-
zésére nem annál a háziorvosnál veszi
igénybe, aki területi ellátásra kötelezett,
illetve akihez bejelentkezett; nem an-
nál a járóbeteg-szakellátónál veszi
igénybe, mint ahová a beutálója szól; a
csak beutalóval igénybevehetô
járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül
veszi igénybe

Ha a biztosított ügyeleti ellátást
vesz igénybe, és azt nem indokolja
sürgôs szükség a vizitdíj összege 1000
forint alkalmanként.

Naponként 300 forintos kórházi na-
pidíj mellett igénybe vehetô szolgál-
tatások: orvosi beutalás alapján az ak-
tív és krónikus fekvôbeteg szakellátá-
sok ide értve a rehabilitációs fekvôbe-
teg szakellátást is.

Nem kell tovább fizetni, ha a bizto-
sított adott naptári évben már 20 napi
kórházi napidíjat megfizetett.

Amennyiben a biztosított igazolja,
adott évben 20 napidíj megfizetését, az
azon felül befizetett napidíj értékét a
szolgáltató visszafizeti a biztosított ré-
szére.

Vizitdíj illetve napidíj nélkül
igénybevehetô ellátások: alanyi jogon
mentesülnek a 18 év alattiak; tartós or-
vosi kezelés; kötelezô járványügyi in-
tézkedés; katasztrófa-egészségügyi el-
látás; népegészségügyi célú, célzott
szûrôvizsgálat; terhesgondozás, szülés,
szülészeti ellátás és gyermekágyas anya
gondozása; sürgôsségi vagy kötelezô
gyógykezelés; az ellátás igénybevéte-
le során a biztosított elhalálozott; a
kórházi ellátás bírói döntés miatt szük-
séges; ha ugyanazon szolgáltatónál egy
nap több járóbeteg- szakellátást vesz
igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell
megfizetni.

Az egészségügyi reformmal kapcsolatban...
Egy alkalomnak számít, ezért nem

kezelésenként kell fizetni: injekciós,
infúziós kúráért; kötözésért; gyógytor-
na kezelésért; fizikoterápiás kezelésért

Amennyiben azt nem az orvos vég-
zi.

Tartós orvosi kezelés: rosszindulatú
daganatos megbetegedésekben szenve-
dô betegek oki és tüneti kezelése; ve-
sebetegek dialízis kezelése és azzal
összefüggô vizsgálatok; a véralvadás
rendszerének veleszületett betegségei-
ben szenvedôk ellátása; cukorbetegség
kezelése; szerv- és szövetátültetésre
várók, valamint szerv- és szövetátülte-
tésen átesettek gondozás; HIV fertôzés
és AIDS betegség kezelése; szkizofré-
nia, súlyos depresszió, súlyos bipoláris
szindróma kórképek kezelése

Nem kell vizitdíjat, napidíjat fizetni
azokért az ellátásokért, melyek költsé-
ge nem az Egészségügyi Alapot terhe-
li.

A vizitdíjat a szolgáltatás igénybe-
vétele elôtt kell befizetni.

A kórházi napidíjat a fekvôbeteg-
gyógyintézetbôl történô elbocsátáskor
kell beszedni.

Orvosi beutaló nélkül
igénybevehetô ellátások: bôrgyógy-
ászat; nôgyógyászat; urológia; pszichi-
átria; fül-, orr-, gégészet; szemészet; ál-
talános sebészet, baleseti sebészet; on-
kológiai szakellátás; az elsô alkalom-
mal beutalás alapján igénybe vett bôr-
és nemibeteg- gondozó, tüdôgondozó
és onkológiai gondozó, valamint kúra-
szerû ellátás.

2007. január 1-jétôl megszûnt a Hi-
telezett utazási utalvánnyal történô
utazás lehetôsége.

Ez azt jelenti, hogy ez évtôl csak
Utazási utalvány alapján lehet a költ-
ségtérítést megállapítani és elszámol-
ni, vagyis a beutalt személynek min-
den esetben az utazáshoz menetjegyet
kell vásárolni, melyet a szabályszerû-
en kiállított utalvány mellé csatolni
kell. A menetjegy hiányában nincs le-
hetôség költségtérítés megállapítására.
Továbbra is van lehetôség- amennyi-
ben indokolt- gépkocsival történô uta-
zásra, ezt az utalványon fel kell tüntet-
ni.

Dr. Cselyoszki Ferenc háziorvos

Kékcse Község Önkormányzat Kép-
viselô-testülete 2006. november 14-én
tartott ülésén megtárgyalta és megal-
kotta a helyi állattartás szabályairól
szóló 13/2006 ( XI. 14. ) Kt rendeletét.

A fenti rendelet Kékcse község Ön-
kormányzat közigazgatási területén
kerül alkalmazásra. A rendelettel a
községben tartandó állattartás módja,

Képviselô-testületi tájékoztató
körülményei, valamint a tartható álla-
tok számai kerültek meghatározásra.

A rendeletben meghatározásra ke-
rült, hogy az ifjúsági, gyermek, okta-
tási vagy nevelési, egyházi, egészség-
ügyi intézmény 50 méteres körzetében
csak korlátozott számban lehetséges
állatokat tartani. Ezen rendelkezés
bevezetésére a testület türelmi idôt ál-

lapított meg, amit 2007. április 1-ben
határozott meg.

A fenti rendelet teljes szövegét az
érdekeltek a Polgármesteri Hivatal hir-
detôtábláján illetve a helyben szoká-
sos módon a Jegyzônél is megtekint-
heti, hivatalos ügyfélfogadási idôben.

Dr. Szabó László jegyzô
megbízásából:

Juszku Ferencné fômunkatárs
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Intézményünknek jelenleg 193 tanulója van, akik bizony nem unatkoznak, ha
kellôképpen bekapcsolódnak a tanórai és azon kívüli tevékenységekbe. Nevelô-
ink igyekeznek minél több hasznos vagy olykor szórakoztató programot szervez-
ni számukra, amelyekkel gyarapíthatják tudásukat, mûvelôdhetnek, szórakozhat-
nak.

Aktívan dolgozik a diákönkormányzat, ahol a gyerekek saját ötleteiket, javas-
lataikat valósíthatják meg. Minden tanévben két alkalommal – tavasszal és ôsszel
– kirándulásokat szerveznek az ország különbözô részeire. Így lehetôség adódik
hazánk más tájainak megismerésére is. E tanévtôl önálló iskolai újságot is szer-
kesztenek, amely egyre népszerûbb a diákok körében. Jelenleg folyamatban van
az iskolarádió szerelése, melyet a Jótékonysági bál bevételébôl, valamint az SZMK
pénzébôl sikerül megvalósítani, remélhetôleg a gyerekek legnagyobb örömére.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk az elsô általános iskola, ahol elindult
a  „Hírlapot a diákoknak „/ HÍD / mozgalom, melynek keretében tanulóink sok új
és érdekes információhoz jutnak. Természetesen a feladatok elvégzése is rájuk
hárul belôle.

Rendszeresen szervezünk vas- és papírgyûjtést, melynek bevétele a diákön-
kormányzat kasszáját gyarapítja. Minden évben megrendezésre kerül a Mikulás-
discó és természetesen a farsang, ahol mindenki kedvére szórakozhat. Ebben a
tanévben az alsós gyerekek eljuthattak a Nyírplázába, ahol érdekes filmet láthat-
tak. A felsôsök húsvét elôtt  Kisvárdán színházi elôadáson voltak, ahol A Megfe-
szített címû csodálatos rockoperát láthatták, hallhatták.

A szórakozások, játékok mellett persze a tanulmányi munka sem elhanyago-
landó.

Harmadik osztálytól bevezettük az informatikat, negyedik osztálytól pedig a
német nyelv oktatását. Minden osztálynak van tömegsport órája, ahol lehetôség
van mozgásra, sportolásra. A felsôsök úszásoktatáson vehetnek részt, melynek
költségeit az önkormányzat fedezi. A lányok mazsorettezni is tanulnak. Rendsze-
resen részt vesznek diákjaik a különbözô ügyességi és sportversenyeken. Most
készülnek a lányok és fiúk a „labdarugó bajnokságra” Nyírkarászba.

Iskolaszövetségi valamint megyei tanulmányi versenyeken is jó eredménye-
ket érnek el a tanulóink történelembôl, matematikából, informatikából. A „kiseb-
bek” vers- és mesemondásban, helyesírásban, valamint rajzolásban is összemér-
hetik tudásukat, ügyességüket.

Helyben is sor kerül versenyek, vetélkedôk szervezésére. pl. gesztenyegyûjtés,
meseírás, rajzverseny,történelmi vetélkedô.

Az érdeklôdô, szorgalmas gyerekek szakkörökön bôvíthetik tudásukat /mate-
matika, német, informatika, földrajz, természetvédelmi, történelem/. A dráma szak-
körösök érdekes mûsorokat készítenek, míg a kézmûves szakkörön készített „re-
mekmûvekbôl” kiállítást szervezünk.

A gyengébb képességû tanulók felzárkóztató foglalkozásokon pótolhatják le-
maradásukat.

Egyszóval mindenki, aki akarja, megtalálhatja  magának a megfelelô elfoglalt-
ságot.

Azt szeretnénk, ha településünk gyerekekei közül mind többen vegyenek részt
iskolánk mozgalmas életében.

Nagy Ferencné igazgató

Miután Poncius Pilátus nem volt
hajlandó ítélkezni felette, a zsidó nép
dönthetett, hogy Barabás vagy Jézus
részesüljön kegyelemben. Az embe-
rek Barabást választották. Így Jézust,
miután saját vállán cipelte végig ke-
resztjét vesztôhelyére, a Golgota, va-
gyis a koponyák hegyére, a szidó
Húsvét pénteki napján megfeszítet-
ték. Csúfságból tövis koronát tettek
a fejére, kezét, lábát odaszegezték a
kereszthez és a feje fölé odatûztek egy
papírt, amin ez állt.

I. N. R. I. – Jesus Nazarensis, Tex
indede. Magyarul: Názáreti Jézus,
Judea királya.

Néhány óra múlva meg is halt a
kereszten, családja pedig zsidó szo-
kás szerint egy hegyoldalba vájt bar-
langba temette el. A barlang szája elé
egy nehéz követ görgettek, Pilátus
pedig ôröket állíttatott, mert a jöven-
dölés szerint a harmadik napon Jézus
el fogja hagyni a sírt. Másnap szom-
bat, azaz Sabbath volt, ilyenkor a 10
parancsolat törvényei szerint pihenô-
napot kell tartani minden hívônek. A
komoly elôírások miatt családja és ta-
nítványai csak vasárnap mehettek el
megint a nyugvóhelyéhez. Csakhogy
a sírt lezáró követ elmozdították és a
barlangban nem volt ott a test.

Húsvét minden évben más-más na-
pokra esik. Akkor vajon honnan tud-
ják, mikor kell ünnepelni? Ezt min-
denki maga is kiszámíthatja.
Megfgyeljük mikor van az elsô teli-
hold március 21-e után és akkor az
utána következô vasárnap lesz a Hús-
vét. Így már elôre ki lehet számolni
pl.: 2008-ban március 23-án, 2011-
ben pedig április 24-én lesz húsvét
vasárnapja.

A Húsvét magyar neve arra utal,
hogy régen, a 40 napon át tartó nagy-
böjt után, mely Jézus 40 napos siva-
tagi tartózkodásának emlékére, ön-
megtartóztatásra tanít, ekkor ettek
elôször húst az emberek „húst vettek
magukhoz”

Virágvasárnapot követô héten,
nagyhéten, a parasztgazdák régen
igyekeztek rendbe tenni a portájukat,
az asszonyok az otthonokat csinosí-
tották. A nagytakarításra, ablakmo-
sásra ma is minden családban sor ke-
rül húsvét elôtt, csakhogy van vala-
mi, ami még ennél is sokkal fonto-
sabb, hogy lélekben megtisztulva
várjuk a húsvétot.

Az ünnepet másként éljük meg,
mint az egyszerû hétköznapokat. Az
ünnep színessé teszi az életet, alkal-
mat nyújt a családi együttlétre, roko-
ni, baráti kapcsolatok ápolására, az
összetartozás erôsítésére.

Gerzsenyi Béláné

Mozgalmas élet az iskolában

A kékcsei általános iskola szülôi munkaközössége 2007. február 17-én
Jótékonysági bált szervezett, melynek bevétele 207.370.-Ft volt. A bál
bevételét az iskolarádió beszerelése fordítjuk.

Mint a szülôi munkaközösség elnöke, meg szeretném köszönni mind-
azoknak, akik elôsegítették a bál sikerességét személyes részvételükkel,
tombola felajánlással és pénzbeli támogatással.

Hamarosan megvalósul a kitûzött cél a gyerekek nagy örömére. Remé-
lem a jövôben is számíthatunk mindenki támogatására. Célunk továbbra is,
hogy szebbé, modernebbé alakítsuk az iskolát, gyermekeink mindennapi
környezetét, ezzel elôsegítve a testi és lelki fejlôdésüket.

Közös erôvel, támogatással elérhetjük, hogy a kékcsei iskolából kikerü-
lô diákokra, - mint elôdeikre is – büszkék lehessünk.

Ifj.Puskás Lászlóné SZMK elnök

Jótékonysági bál

A Húsvét Krisztus
feltámadásának ünnepe!
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Ezen a napon a magyar szabad-
ságharc kezdetét ünnepeljük.
Március 15-e jelképpé vált, nem-
zetünk szabadságszeretetét, sza-
badság utáni vágyát fejezi ki.

A pesti forradalom nem volt elôz-
mény nélküli. Az 1825-ben összeült
Országgyûléssel kezdetét vette a re-
formkor.

Két cél jellemezte az elkövetkezô
évtizedeket- Magyarország polgári
fejlôdése (az elavult feudális viszo-
nyok felszámolása) s a szabadság, füg-
getlenség kivívása.

A magyar törekvéseket az európai
események lelkesítették, amikor 1848.
március 13-án kitört a bécsi forrada-
lom két nappal késôbb a Pilvax kör
tagjai Petôfi Sándorral, Jókai Mórral,
Vasvári Pállal elha-
tározták, hogy ma-
guk szereznek ér-
vényt a sajtósza-
b a d s á g n a k .
Landerer és
Heckenas nyomdá-
jában kinyomtatták az Irinyi József ál-
tal megfogalmazott 12 pontot és Petô-
fi lelkesítô költeményét a Nemzeti dalt.
Délutánra a Nemzeti Múzeum elôtt
már több tízezer ember gyûlt össze, s
hallgatták a buzdító szavakat. Majd a
tömeg a Várba vonult, hogy a Helytar-
tótanáccsal elfogadtassák követelése-
iket. Ez sikerült és vér nélkül gyôzött
a forradalom, végül Táncsics Mihály
is kiszabadult börtönébôl.

Ünnepünk jelképe a kokárda- már-
cius 15-én minden megemlékezô ko-
kárdát tûz a ruhájára. Ez a hagyomány
a francia forradalom nyomán keletke-
zett, a magyar szabadságharcosok vi-
seltek elôször a nemzeti színû szala-
got.

 Ezek az események mindenki szá-
mára ismertek, a történelmi tanulmá-
nyok, az évenkénti ünnepségek, meg-
emlékezések felelevenítik ôket. Em-
lékezni szép, s kell, hogy egy nép ôriz-
ze, ismerje történelmét.

 „Ó, ez ritka szép látvány volt,
S, majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.”-

Írja Petôfi Sándor egyik versében,
örök tanulságként mindannyiunk szá-
mára.

A történelmi események, a történe-
lem nagyjai példát s mintát adnak az
utókor számára, örökérvényû igazsá-
gokat fogalmaznak meg.

Gróf Széchenyi István gondolatai
ma is követendôk:

– Tôlünk függ minden, csak akar-
juk

– Minden hasztalan szó idôölés
– Hibát találni könnyû, jobbat ten-

ni nehéz
– Minél maga-

sabb a születés,
több a vagyon, an-
nál nagyobb a fele-
lôsség és a köteles-
ség

– Csak a lel-
künkben fejledezô munkavágy teheti
kedvessé sorsunkat

– A tett az elsô, a szó a második
– Csak magunkban a hiba, de egy-

szersmind magunkban is a feltámadá-
si erô

– Kötelességünk felebarátainktól
annyi nyomorúságot eltávolítani,
amennyit csak lehet.

Mivel a történelem az élet tanító-
mestere mindenkinek feladata a meg-
emlékezés, s történelmünk jeles ese-
ményeinek átadása az utókor számá-
ra.

2007. március 14-én a Mûvelôdési
Házban az általános iskola tanulói
ünnepi mûsorral idézték fel a százöt-
venkilenc évvel ezelôtt történt esemé-
nyeket. A tanulókon, pedagógusokon
s a Polgármesteri Hivatal dolgozóin
kívül a község több lakója is részt vett
a megemlékezésen.

Nagy Enikô

Községünkben, 1995-ben alakult
meg a polgárôrség 65 fôvel. Az érté-
kelések alapján bizonyíthatóan csök-
kent a bûncselekmények száma.

Az Önkormányzat támogatása és a
pályázatokból nyert összegek teszik
lehetôvé az egyre eredményesebb
mûködést.

2007. január 27-én került sor az elô-
zô év értékelô ülésére, melybôl néhány
adatot közlünk:

– Huszonkét fôvel mûködik az
egyesület

– 2010 órát töltöttek szolgálatban
– események: baleseti helyszín biz-

tosítása, szabálysértések ellenôrzése
– jutalomban részesültek: Aros Kár-

oly, Kropok Ferenc Kiváló munkáért,
Tara Tibor Év Polgárôre, Vámos
György Polgárôr Érdemkereszt bronz
fokozata kitüntetésben részesült.

A Polgárôrség elismert, jól mûködô
egyesület, további jelentkezôket szí-
vesen fogadják.

Vámos György
 Polgárôr elnök

Polgárôrök Kékcsén1848. március 15.

Humor sarok

Humoros
húsvéti versek

Zöld erdôben jártam,
unikumot láttam.
Ha nem kapok belôle,
nem locsolok jövôre.-

Itt a  Húsvét,
eljöttem ismét
meglocsollak illatos ábrával,
ide az áfás számlával.

Zöld erdôben jártam,
Valóság-showt láttam.
Nem gyôztem a végét várni,
kezdtem már a végét járni.
Hazajöttem étlen- szomjan,
meglocsollak azon nyomban.

A verseket gyûjtötte
Barati Péter képviselô


