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- Mit tesztek azért, hogy Kékkői Zoltán 98 és 2002 után harmadszor is a térség országgyűlési képviselője legyen? 
Körvonalazódnak a pártok jelöltjei, ez, no meg a mostani ciklus munkája előrevetíti, hogy Kékkői Zoltánnak nagy esélye 
van folytatni parlamenti munkáját. A kis pártokra nem érdemes sok szót vesztegetni, az MSZP jelöltjét, Kocsi Lászlót 
már semmi nem köti ehhez a környékhez, és kormányzati pozícióból sem tudott segíteni a térségen. A mostani 
kormányzati ciklusban nem lett könnyebb az itt élő emberek élete, a lehetőségeik véleményem szerint szűkültek. Azonban 
figyelnünk kell, mert a csirkepaprikás fesztiválon Kocsi László már elkezdte választási kampányát, igaz a szórakozni 
vágyók többsége csak találgatni tudja, miért kellett megint az MSZP- nek politikát csempésznie a fesztiválba… 
Mindent alárendelünk annak, hogy Kékkői Zoltán már az első fordulóban megnyerje a jövő évi választást. Ez egyben 
mindannyiunk és Siklós érdeke is! 
- Mik a siklósi Fidesz közeli feladatai és legfontosabb célkitűzései? 
Fontosnak tarjuk, hogy odafigyeljünk az emberek véleményére, ősszel is meg lesz a fórum, a lehetőség, ahol elmondhatja 
mindenki milyen jövőt szeretne magának és családjának. Ezeket felhasználva, figyelembe véve készül el a Fidesz jövő évi 
kormány- és városi programja. Mindenki megtalál bennünket a siklósi Fidesz irodában, várjuk azokat a polgárokat, akiket 
érdekel programunk, elképzelésünk, vagy segíteni tudunk a problémáján. Lapunk is várja a véleményeket, ötleteket.  
Figyeljenek bennünket ősszel, mert jövünk!    
(Az interjút Jandura Péter készítette.) 
 

Újabb lépés a győzelem felé… Zászlót bontott az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Siklóson! 
 A 12 fővel induló ifjúsági szervezet folyamatosan bővíti taglétszámát, 
mai nappal már 20 siklósi fiatalt tudunk tagjaink között.- tájékoztatta 
lapunkat Sáfrány Szabolcs a szervezet vezetője, aki egyben IKSZ megyei 
alelnöke, majd így folytatta: - A siklósi IKSZ a helyi Fidesz 
szövetségeseként, a keresztény- nemzeti értékek és hagyományok 
ápolását, a családközpontú gondolkodás kialakítását és terjesztését tűzi a 
zászlajára, elsősorban a siklósi fiatalság körében. A szervezet elsődleges 
célja, hogy az ifjúságot összefogva a tiszta emberi értékeknek, az emberi 
méltóság megbecsülésének, tiszteletben tartásának hangot adjon, és a 
siklósi Fidesszel együttműködve segítse megteremteni egy szebb- igazabb 
jövő eljövetelét.  
 

Grób Gábor az IKSZ Baranya megyei elnöke számolt 
be a Siklóson is megalakult szervezet életéről: 
- Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség eredetileg 
a KDNP- ből kivált MKDSZ ifjúsági tagozataként, 
társszervezetként indult. Harrach Péter (volt Családügyi- 
és Szociális Miniszter), Mikola István (volt 
Egészségügyi Miniszter) és mások nevével fémjelzett 
MKDSZ már a 98- as kormányváltáskor megalakult és 
fontos részét képezte az Orbán kormánynak, képviselve 
abban a kereszténydemokrata gondolkodást.  
Semjén Zsoltnak (Fideszes Országgyűlési képviselő) a 
KDNP jelenlegi elnökének néhány hónapja tett pécsi 
látogatásakor megállapodás született közte és Ursprung 
János (megyei KDNP elnök) között, miszerint az IKSZ 
mától nem csak az MKDSZ ifjúsági szervezete, hanem a 
KDNP- nek is, így elmondhatjuk, hogy a fiataloknál 
nincsen megosztottság a kereszténydemokraták között.  

Az IKSZ a jelenleg leggyorsabban fejlődő ifjúsági 
szervezet, talán az egész országban, de Baranya 
megyében biztosan! Minden keresztény alapelvet 
elfogadó és azt terjeszteni akaró fiatalt hív, legyen az 
munkás vagy értelmiségi, vidéki vagy városi! 
Mindenhol segítjük a helyi Fidesz- t, hiszen jövőre 
közös listán indulunk a választásokon! A többi párt ifi 
szervezetével szemben óriási előnye, hogy civil 
szervezet így pályázhat, ezen felül, KERESZTÉNY 
(egyház- közeli), DEMOKRATA (mindenkinek van 
szava) és AKTÍV (a tagjai) aminek gyors fejlődése 
köszönhető. 
Különösen nagy előrelépés volt a siklósi IKSZ szervezet 
megalakítása, hiszen a pécsi megyeközponti szervezet, 
majd több falusi szervezet megalakulása után ez az első 
vidéki városi szervezetünk, ami ráadásul a hatodik 
választókerület központja, ami kiemelten fontossá teszi! 

 
 
„2002. Életemben kétszeresen is emlékezetes ez az év. Apaként azért, mert ebben az évben született Júlia leányom, aki 
negyedikként érkezett családunkba. Politikusként pedig azért, mert ebben az évben kezdte meg működését a 
rendszerváltozás utáni negyedik kormány…” 

MIVÉ LETT MAGYARORSZÁG? 
A kormányváltás óta eltelt évek legfontosabb kérdései, legnagyobb botrányai és az elhallgatott tények. 

Megjelent Áder János Visszaszámlálás című könyve a korszakról, amely a „tanuljunk meg kicsik lenni” jelszavával vette 
kezdetét. A könyv a siklósi Fidesz irodában még kapható! 

 


