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Fidesz Hírek 
 

Dr. Turi- Kovács Béla volt Környezetvédelmi Miniszter, a Fidesz frakcióvezető 
helyettese a Vajszlói napok keretében látogatást tett az ormánsági településen. Útja 
során a siklósi választókerületi irodában találkozott a siklósi vezetőkkel, és 
megosztotta gondolatait lapunkkal: 
- A magyar falvak jövője, az ott élő emberek életlehetősége fordulóponthoz érkezik. A 
mezőgazdaság 3 év alatt kiteljesedő válsága a kistelepüléseket érintette a legsúlyosabban. A 
falvakban a munkanélküliség tömeges méretű lett, az elvándorlás megállíthatatlannak látszik. 
Meggyőződése a Fidesznek, hogy a magyar falvak megtartóerejének helyreállítása az egész 
nemzet ügye. Különösen igaz ez Baranya megye aprófalvas településeire, ahol a 
birtokszerkezet, a mezőgazdasági termelési lehetőségek 15 év alatt nagymértékben 
romlottak. A Fidesz MPSZ valódi szövetségként, a keresztény- polgári- nemzeti értékek 
mentén, azok megtartásával minden erőt mozgósítani kíván annak érdekében, hogy a 
jelenlegi kedvezőtlen tendenciákat megváltoztassa. A változás alapvető feltétele, hogy a 
nemzeti erők (Fidesz, kereszténydemokraták, kisgazdák, MDF) egységesen kérjék a 

választókat arra, hogy a saját jövőjük érdekében, egy irányba, a Szövetség jelöltjeire adják le 2006 áprilisában a 
szavazatukat. El fogjuk érni, hogy a nemzeti oldal által támogatott és egységesen elfogadott nemzeti programmal, a falvak 
megtartóereje helyreálljon, és az emberek jövőjüket a saját szülőfalujukban találják meg. 
Baranya 6- os körzetének olyan Országgyűlési képviselője van, aki egyesíti a Fidesz és a kisgazda társadalom közös 
értékeit. Kevés olyan képviselő van a magyar Parlamentben, aki napirend utáni felszólalásaiban, a késő éjszakában (pedig 
a képviselő úr nem szenved álmatlanságban) újra és újra választókerületének, Baranya megyének, minden vidéki ember 
érdekében fontos kérdésekről ad tájékoztatást és időnként szorítja sarokba a kormány mellébeszélésben jeleskedő 
képviselőit. Kevesen tudják, hogy a Parlamentben, a Fidesz frakció részeként, 10 tagú kisgazdatagozat működik azzal a 
szándékkal és programmal, hogy a mezőgazdaság, a falvak, a vidék jelenlegi nyomorúságos helyzetén változtatni 
lehessen. Tagozat vezetőjeként, szívből köszönöm Kékkői Zoltánnak, hogy széleskörű agrár ismereteit mindig kézséggel 
bocsátotta a siker érdekében tagozatunk, a Fidesz szolgálatába.  
 

Siklósiak válasszatok… 
 

A rövid nyári szünet után kezdetét vette a magyar Országgyűlés őszi ülésszaka. 
Szerkesztőségünk úgy gondolta, az elmúlt 3 év távlatából összehasonlítja Kékkői Zoltán 
(Fidesz), a térség egyéni országgyűlési képviselőjének, és Kocsi László (MSZP) területi 
listáról mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjének parlamenti munkáját. Az 
összehasonlítás annak fényében még érdekesebb, hogy a két képviselő a jövő évi választáson 
is összeméri erejét. Az összes képviselőt figyelembe véve Kékkői Zoltán az előkelő 22. 
helyet foglalja el a felszólalások számát tekintve, míg Kocsi László csak a 170. helyet 
kaparintotta meg. Kékkői 238- szor szólalt fel a Parlamentben a térség és az emberek 
érdekében, míg Kocsi 46 alkalommal kért szót, melynek nagy része még államtitkári korából 
származik, amikor is kötelező volt válaszolni az ellenzéki képviselők kérdéseire. Ha a 
napirenden kívüli felszólalásokat nézzük, Kékkői Zoltán a negyedik, míg Kocsi csak a 
kilencvenkettedik. A napirend utáni felszólalásokban magasan a Fideszes politikus vezet, aki 
összesen 17 óra 20 percet beszélt az elmúlt három évben az Országházban. Az önálló 
indítványokat figyelve is nagy a különbség. Kékkői 190 alkalommal tett fel írásbeli kérdést 
valamely miniszternek, Kocsi ezt egy alkalommal tette. Törvénymódosító javaslatot Kékkői 

211 alkalommal fogalmazott meg, Kocsi mindössze 17- szer élt ezzel a lehetőséggel.  
Az országgyűlési képviselőt elsősorban parlamenti munkája után lehet minősíteni. Kékkői Zoltán ellenzékben is a térséget 
képviselte minden idegszálával. A 6- os választókerület képviselője a körzet problémáit felmérve- nyáron a Nemzeti 
Konzultáció keretében közel 50 településen fordult meg és hallgatta meg az emberek problémáit- számtalan törvény, és 
módosító javaslattal készül a költségvetés tárgyalására. Ehhez a Fideszes politikus várja a siklósi polgárok véleményét, 
javaslatait, minden pénteken, fogadóóráján a siklósi Fidesz irodában.  
A képviselők felszólalásait bővebben és részletesen www.mkogy.hu honlapon tekinthetik meg. (Ifj. Szalai Ottó) 
 

Tisztelt Olvasóink! 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Napsugár újságról, a siklósi Fidesz híreiről, véleményeiről, programunkról, bővebben 

is olvashatnak az Interneten. 
Honlapunk címe: web.axelero.hu/kekkoaxe 
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