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Jobb-oldal 
 
Időközi választás! Egyetértünk Kovács Lászlóval. Nem közvélemény kutatást kell nyerni, hanem választást.  
Szeptember 25-én ez történt Dunavarsányban, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. 
Az eredmények: 
Jelölt neve   Támogató szervezet   Összesen  Összesen %- ban 
Bóna Zoltán  Fidesz  780       36 
Tiefenbeck László  független  580       26,8 
Venczel Éva  SZDSZ - MSZP  522       24,1 
Széll Attila  Összefogás a Városért (ÖV) 283       13,1 
1. Olyan településen aratott sikert a Fidesz, ahol még sohasem nyert. 
2. Az MSZP-SZDSZ közös jelöltje a harmadik helyen végzett. 
3. MSZP-s jelölt nem jutott be a testületbe! 
4. A testületi többség is a Fideszé lett. 
 
Varsói gyors! A közelmúltban, Lengyelországban országgyűlési választásokat tartottak. Ennek eredménye hízelgő a 
jobboldal számára. A jobboldal pártjai együttesen a szavazatok 54%- át besöpörve fölényes győzelmet arattak. A 
konzervatív Jog és Igazságosság pártja a szavazatok 28%- át, a konzervatív- liberális Polgári Platform a szavazatok 26%- 
át szerezte meg. A kormányzó, posztkommunista Baloldali Demokrata Szövetség mindössze 11%- os eredményt ért el. 
A varsói gyors Lengyelországból elindult, jövő áprilisban Magyarországon keresztül visz az útja… 
 
Nemzeti Vagyonszerződést! A Fővárosi Bíróság törvénysértés miatt jogerős határozatával érvénytelenítette a Budapest 
Airport Rt privatizációs eljárását, ám a kormány továbbra sem tett le a reptér magánosításának szándékáról. A Fidesz 
Nemzeti Vagyonszerződést javasol, mely magába foglalná, hogy a posta, a MÁV, a Volán, a repülőtér és a kórházak nem 
eladók. A Nemzeti Vagyonszerződéssel, egyébként a szocialista szavazók 92%- a is egyetért. 
 
Tévedés! Az egyik megyei napilap szeptember 30- i számában tévesen fogalmazott, amikor Kocsi Lászlót, mint a térség 
országgyűlési képviselőjét mutatta be. Baranya megye 6- os számú választókörzetének Kékkői Zoltán Fideszes politikus 
az országgyűlési képviselője, akit 1998 és 2002- ben a szavazók többsége megválasztott, míg Kocsi László (MSZP) csak 
területi listáról jutott parlamenti mandátumhoz. 

Mi az igazság?! Az MSZP plakátokon ugyan az 
olvasható, hogy a vörös szín a bátorság színe, de a hírek 
tükrében egyre inkább azt kell mondanunk, hogy a vörös 
szín a veszély színe. A 2006- os költségvetés az ideihez 
hasonlóan a be nem tartott ígéretek költségvetése lehet, s 
ha így folytatja a kormány, akkor nem csak Szlovákia, 
de Románia is meg fogja előzni Magyarországot az 
euró- övezethez való csatlakozásban. Magyarország az 
újonnan csatlakozó országok között, mára 10 hellyel 
csúszott vissza a versenyképességi rangsorban, 
szégyenszemre utolsókká lettünk. A kormány 33 
adóemelést hajtott végre, a pályakezdő munkanélküliek 
száma megduplázódott, 400 ezer új munkahely helyett, 
400 ezer munkanélküli van hazánkban. Egy átlagos 
fizetéssel rendelkező két gyermekes család 2006- ban 11 
ezer forinttal költ többet élelmiszerre és ruházkodásra, 
mint 2002- ben, rezsiköltsége 12 ezer forinttal lesz több, 
mint 2002- ben. A hatósági árak szabályozása és 
felügyelete elsősorban a kormányzat kezében van, de 
ezek 2002 óta minden évben az inflációt jóval 
meghaladó mértékben nőttek. Végül nézzük a be nem 
tartott ígéretek egy részét: továbbra sem ingyenes a 
jogosítvány megszerzése, nincs ingyen tankönyv és 
étkezés minden iskolás és óvódás gyermek számára, és 
az ápolónőknek ígért hűségjutalom is csak ígéret maradt. 

Faluparlament! A faluparlament szerveződésének 
gondolatát Orbán Viktor vetette fel: „Ma 
Magyarországon nem tudják a döntéshozók, hogy milyen 
legyen, milyen lehet a falusi élet. Így nem maradnak 
mások, csak egyedi intézkedések, és ez teszi tönkre a 
falut. Ezért határozott falukoncepcióval kell rendelkezni. 
Arra kérem a falusiakat, hogy hozzanak létre 
faluparlamenteket. Ez minden megyében egy 
nagygyűlést jelentene, ahol összegyűlnek a falusiak, és 
megfogalmazzák, hogy szerintük milyennek kell lenni a 
falusi életnek. Kézbe kell venniük a falusiaknak a saját 
jövőjüket.”  
A faluparlamenteken elhangzott számos javaslat, kérdés, 
probléma széles körű megvitatására, a tapasztalatok 
összegzésére került sor 2005. október 2- án az Országos 
Faluparlamentben Dabason. A mintegy 400 megtartott 
faluparlamenti gyűlés (a 6- os választókerületben: 4) 
jegyzőkönyveit a szervezők átnyújtották Orbán 
Viktornak. A felmerült javaslatokból a Fidesz olyan 
programot, törvényjavaslat- csomagot készít, amit a 
magyar vidéknek a mindenkori kormányon számon lehet 
majd kérni. A faluparlamentek a jövőben negyedévente 
szerveződnek, annak érdekében, hogy a vidéki 
embereknek továbbra is módjuk legyen érdekeik 
hatékony képviseletére. 

 
(Az oldalt Ifj. Szalai Ottó szerkesztette.) 


