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Fidesz Hírek 

„Kérem  alosztályvezető  elvtársat,  készítsen  egy  információt  Kékkői  Zoltánról,  aki
jelenleg Szentendrén a Ferencesrend Gimnáziumban tanul.  Az információ terjedjen ki
jelenlegi  magatartására,  tevékenységére,  kapcsolataira,  az  iskolában  tanúsított
magatartására…”
Készült  1966-  ban  Salgótarjánban,  a  Nógrád  megyei  Rendőrkapitányság,  III/III.
Alosztályán. 
Kékkői Zoltán már 14 évesen politikai üldözött  volt,  megfigyelés alatt  állott,  ugyanis
édesapjának Kékkői Lászlónak politikai üldöztetése, bebörtönzése és az ehhez szükséges
ürügy keresése rá is kihatott.
A  Fidesz  törvényjavaslatban  fogalmazta  meg  álláspontját  az  ügynöktörvénnyel
kapcsolatban. Aki szabad akaratából együtt működött az akkori rendszerrel, az 15 évvel a
rendszerváltozás  után  ne  tölthessen  be  közfunkciókat.  Az  MSZP  és  Gyurcsány
meghátrált.  A  térség  egyéni  országgyűlési  képviselője,  Kékkői  Zoltán  már  készül  az
ügynöktörvény  parlamenti  megvitatására.  Az  előző  rendszerben  megfigyelt  politikus
számtalan bizonyítékkal, hiteles adattal, gyakori felszólalással fog részt venni a vitában,
és  mondja  el  személyes  „élményeit”,  hogy őt  milyen  módon  figyelték  meg,  milyen
jelentéseket írtak róla.
Aki meg kívánja ismerni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában kezelt

iratokban  a  személyére  vonatkozó  adatokat,  a  siklósi  Fidesz  irodában  hozzájuthat  olyan  nyomtatványhoz,  melynek
kitöltésével hozzájárul, hogy személyi adatait nyilvántartásba vegyék a Történeti Levéltárban.

Kékkői Zoltán Fideszes képviselő a költségvetéshez 50 módosító javaslatot nyújtott be, amelynek mindegyike a
nehéz  helyzetben  lévő  térség  felemelkedését  szolgálta.  A  siklósi  katolikus  iskola  felújítására,  útépítésekre,
iskolák, templomok felújítására, a szalántai elkerülő út megépítésére, jégeső elhárítására, az Ormánságban élők
életkörülményeinek  javítására  szeretett  volna  a  képviselő  támogatást  kérni  a  kormánytól.   A  módosító
javaslatokat az MSZP-SZDSZ kormánytöbbség nem szavazta meg! Kocsi László sem szavazta meg! 
A kérdés magától adódik: Kocsi miért nem képes egy olyan ellenzéki javaslatot sem támogatni, amely a térség
felemelkedését  szolgálná!?  Talán  az  árok  betemetés  valahol  itt  kezdődne,  a  másik  fél  javaslatainak
meghallgatásával!

A Vince napi mulatozás, melynek Kékes Ferenc és Kocsi László szocialista politikusok voltak a „díszvendégei”,
a söjtöri  dőzsöléshez  hasonló indulatokat  váltott  ki  Siklós  polgáraiban. Megyei és helyi MSZP-s politikusok
„példát  mutattak  jó  modorból”.  A  katolikus  iskola  által  előadott  rendezvényt  vigadozással  és  borozgatással
töltötték, nem titkolva mi a véleményük az egyházról, az egyházi iskolákról. A szocialista politikusok kiválóan
érezték  magukat  városunkban,  ha  már  a  térség  felemelkedéséért  nem  sokat  tesznek,  akkor  legalább  az
ünnepségeken megmutatják magukat. Az MSZP nem titkoltan megkezdte a kampányt a 2006- os választásokra,
sajnos politikai rendezvényüknek városunk adott otthont. Kár érte!

A híreket Ifj. Szalai Ottó szerkesztette.

 „Vedd tehát keresztedet, és kövesd a Mestert!
Csak a kereszt magasságából lehet meglátni a Feltámadást.” (Nyíró József)

Kékkői Zoltán Fideszes Országgyűlési képviselő, a Siklósi Fidesz Csoport, a Magyar
Keresztény Demokrata Szövetség helyi szervezete és a Napsugár Szerkesztősége Áldott,

Békés Húsvéti Ünnepeket Kíván Siklós valamennyi polgárának!


