
       Napsugár
Siklós    /A Fidesz és az MKDSZ hivatalos lapja/

III.évf.1.szám          Polgári és Kulturális Értékhordozó           2005.jan-február

Hazabeszélünk

2005.  Még  ízlelgetjük  az  újévet,  próbáljuk  az  eddig
eltelt  napok  finomságait,  keserűségeit  megrágni,
megérteni mi is történik körülöttünk. Az MSZP-SZDSZ
kormány utolsó teljes évének első napjaiban Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök üzent: „Orbán Viktor fogja be a
száját!”  Gyurcsány  még  tanulja  a  demokráciát,  nehéz
neki 15 évvel a rendszerváltozás után észrevenni,  ez a
rendszer már nem az, amelyikben ő szocializálódott, az
európai hangnemet jó modor hiányában sohasem fogja
megtanulni.
Mint  ahogyan  Kocsi  László,  a  szocialisták  megyei
listájáról  parlamenti  mandátumhoz  jutott  képviselője
sem  veszi  tudomásul,  hogy  nem  ő  a  térség  egyéni
országgyűlési  képviselője,  mint  ahogyan  az  az  őt
támogató  médiában  megjelenik.  Kocsi
vagyonnyilatkozatából kiderül, ő Budapesten képzeli el
jövőjét, hiszen ott vásárolt lakást tavaly júliusban. Ez a
térség  számára  már  csak  csirkepaprikás  és  a  Vince
napozás  felejthetetlen  bulizását  jelenti,  siklósi  társai
Koller és Ifj.  Deli (jó helyen, jó időben Vékom gépek
vásárlása  ügyében!)  legnagyobb  megelégedésére.  Az
elmúlt két választási bukása Kékkői Zoltánnal szemben
és a rövid államtitkári beosztása után az MSZP végleg
letett  Kocsiról.  Az  MSZP  kettős  állampolgársági
népszavazás  nemre  buzdító  kampányának  parlamenti
vezérszónoka,  magyarságtudatból  is  szekundára
vizsgázott.  Nem  volt  egy  nagy  karrier,  valljuk  be
őszintén!  De  ki  lesz  a  térség  felemelkedéséért  vajmi
keveset tévő szocialisták újabb jelöltje? Ez még a jövő
kérdése!
De mit várunk az előttünk álló évtől? Elsősorban tiszta,
egyenes beszédet a magyar kormány részéről. A Fidesz
a jövőben is kiáll elvei és értékei mellett. Helyi szinten a
jövőben felemeljük a szavunkat minden olyan ügyben,
amelynek  végén  nem  Siklós  többségének  véleménye
tükröződik. Leírjuk, ha azt látjuk, értékeinket megsértik,
lábbal  tiporják.  Felhívjuk a figyelmet,  ha  úgy érezzük
elveinkkel ellentétes döntések születnek. Megjegyezzük,
ha  az  ígért  szemléletváltás  elmarad,  tapasztalatainkat
elraktározzuk a következő évre. 
    Nem a homoszexuálisok házassága, a könnyűdrogok
legálissá tétele, az egyén mindenek feletti szabadsága a

követendő,  nem  ez  a  jövő,  ahogyan  azt  a
szabaddemokraták gondolják.
Magyarország  történelme  a  kereszténységben
gyökerezik, amelynek alapjait  Szent  István rakta le.  A
keresztény-  konzervatív  értékek  megtartása,  védelme
fontos feladatunk a mai globalizálódó világunkban. Mi
keresztények hisszük, hogy a jövő Isten kezében van, de
Szent  István  tanítása  nyomán  tudjuk,  hogy  a  magyar
jövőt a Mindenható olyanná alakítja,  amilyenné azt mi
magunk kovácsoljuk.
Ezért  fontos  a  család,  a  kisközösségek  összetartozása,
egymás megbecsülése, megértése. József Attila azt írta:
”  Bebújtattál  engemet  talpig nehéz  hűségbe”  A hűség
mindenekelőtt védelem. A haza iránti hűség a nemzetet
védi.  A  családunk  iránti  hűség  gyermekeinket.  A
szavunkhoz  való  hűség  a  személyiségünket  védi.  A
barátainkhoz  való  hűség  a  belső  békénket.  A  hűség:
vértezet.  Életünket  ugyan  nem  védi  meg,  de  életünk
értelmét,  célját  igen.  A  haza  iránti  hűség  többet  ér  a
pénz hatalmánál, többet ér az egyéni becsvágynál.
A Magyar Nemzetnek egységben az ereje, ha 15 millió
lélek  egymásra  talál  szeretetben,  bizalomban,
barátságban  akkor  hazánk  felemelkedése  nem  várat
sokáig. Csak erőt  kérünk a mindennapi  küzdelmekhez,
és hitet, mely nélkül értelmetlen az életünk, mely táplál,
tartja  bennünk  a  reményt  egy  szebb,  boldogabb,
őszintébb világ eljövetelére.
Hiszünk abban, hogy a szeretet örök parancsát betartva
valóra  válnak  álmaink,  érzéseink  megértésre  találnak.
Ha a szívünk egy ritmusban ver, ha lelkünk egyet akar,
akkor  egy  olyan  hazában  fogunk  élni,  ahol  rend  és
nyugalom van, mely védelmet nyújt, ahol senkit nem ér
hátrány, sem előny származása, vallása, bőrszíne miatt.
És  egy  olyan  Siklós  épül  majd  az  emberek  közös
akaratából, ahol büszkén lehet élni, az őszinte, egyenes
beszéd mindennapossá válik, ahol végre rálépünk arra az
útra,  amely  megteremti  egy  polgári  kisváros  alapjait,
annak minden értékével együtt. Mert ezt várjuk már 15
éve!  Ezért  kívánunk  egy  szebb,  igazabb  életet,  s
közben nem feledjük: Ahol Isten van, ott erkölcs van,
ahol  erkölcs van ott  rend van és  ahol rend van ott
minden van!                      (ifj.Szalai Ottó)

 


