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Hazabeszélünk

Készül  az  ellenlap!  A  szocialista  párt  egyik  helyi
vezetője  bejelentette,  már  csak  idő  kérdése  és  a
siklósi  polgárok  kezükbe  foghatják  a  baloldali
értékeket tartalmazó MSZP- s újságot. Koller Zoltán
szerint,  mi  nem vagyunk elég  objektívak,  eljött  az
ideje,  hogy  ők  is  beszálljanak  a  ringbe.  Abba  a
ringbe- a boksznyelvén maradva- melyben az elmúlt
években,  városunkban  csak  az  ő  bokszolójuk
tartózkodott.  Most,  amikor  a  helyi  Fidesz  feje  elé
helyezi a kezét, hogy védje magát és leírja az igazat,
csakis  az  igazat,  akkor  a  helyi  MSZP  sértve  érzi
magát,  és  helyreigazításért  könyörög  politikusai
minősíthetetlen viselkedése miatt. 
Folytatjuk, és a jövőben is elmondjuk, megírjuk, ha a
siklósi emberek jó ízlésébe vetett hitét megpróbálják
megrendíteni.  Lapunk  mindig  is  a  siklósi  emberek
többségének véleményét közvetítette, akik úgy érzik
-helyesen-  hogy,  pécsi  lakosként,  a  helyi
képviselőtestületben  nehéz  a  siklósiak  érdekeit
képviselni.  Az  MSZP  kifulladt,  nincsenek  ötleteik,
javaslataik,  véleményeik,  kormányzati  pozícióból
sem  tudnak  segíteni  a  térségen,  ígéreteiket  nem
tudják beváltani. 
A siklósi adófizetők pénzéből is működő Pátria TV
(1,2  millió  forintot  kap  évente  a  siklósi
költségvetésből)  az  Aczél  György-i  időkre
emlékeztetve odáig ment, hogy beleegyezésem nélkül
megvágta  interjúmat,  saját  kénye- kedve szerint.  A
főszerkesztő  cenzúrája  természetesen  „teljesen
véletlenül” a két legfontosabb, számára legkényesebb
mondatomra  irányult.  A  tévé  többszöri  kérésemre
sem közölte  le  interjúmat vágatlanul,  az új  felvétel
lehetőségét  is  elutasította,  a  vágatlan  felvételt  idő
előtt eldobta.
A  Napsugár  soha  nem  titkolta  elhivatottságát.  A
keresztény-  nemzeti-  konzervatív  világ  mentén
képzeljük  el  az  újság  irányvonalát,  és  az  ezen

értékeket  legjobban  megjelenítő  Fidesz  és
képviselője,  Kékkői  Zoltán  jövő  áprilisi  választási
győzelmén  munkálkodunk.  Kötelességünk
elmondani,  hogy soha  a  rendszerváltozás  óta  ilyen
mostohán  nem  bánt  még  kormány  az
önkormányzatokkal, mint a mostani MSZP- SZDSZ
koalíció. A támogatások elapadtak, már régen üres az
államkassza. A külföldi államadósság soha nem látott
magasságokban szárnyal, a gazdáknak járó pénz, és a
vállalkozóknak  járó  áfa  visszatartás  óriási  bajokról
tanúskodik. A beruházások, fejlesztések elmaradása,
a támogatások megvonása minden eddiginél mélyebb
válságot mutat. Siklós jövője azon is múlik, mennyire
válik kiszolgálójává a jelenlegi  koalíciónak. A jövő
évi kormányváltás  után,  egy helyhatósági  győzelem
óriási lehetőségeket rejt Siklós és a térség számára.
A  médiából  áradó  erkölcs  és  értékromboló  világ,
melynek zászlóvivője az SZDSZ, támadást indított a
legtisztább emberi értékek ellen. A család szentségét
kérdőre  vonva,  lándzsát  tör  a  homoszexuálisok
házassága  mellett,  a  magzat  jogait  semmibe  véve,
támogatja  az  abortuszt,  a  fiatalok  egészségét
veszélyeztetve, azokat a bűnözés felé terelve, kiáll a
drogok  legalizálásáért,  mert  már  „a  kábulathoz  is
joga van az embereknek” mondják. Szerencsére csak
ők! 
A  szocialista-  liberális  világ  a  végéhez  közeledik.
Sajnos hosszú ideig élt,  eleget  pusztított,  volt  ideje
rombolni.  Halála után-, ami reményeink szerint  egy
év  múlva  fog  bekövetkezni-  egy,  a  törvényeket
szigorúan betartó, a rendet szem előtt tartó világ épül
majd,  ahol  nemcsak  jogok,  hanem  kötelességek  is
vannak,  és  bátran  lehet  a  jövőbe  tekinteni.  Abba a
jövőbe, melyet a XX. század kiemelkedő alakja, II.
János Pál pápa egy mondatban fogalmazott meg: „a
szeretet változtatja meg a szíveket, és hozza meg a
békét a világnak.” (Ifj. Szalai Ottó)

Szerkesztőségünk továbbra sem foglalkozik névtelen, vagy álnéven hozzánk eljuttatott levelekkel! A
szerkesztőség tagjai névvel, címmel vállalják írásaikat, a nyíltságot, őszinteséget elvárjuk mindenkitől, aki

levélben fordul a Napsugár szerkesztőségéhez! A Napsugár az igazság lapja!

Hallgassuk meg egymást!
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség szimpátiaszavazást kezdeményez, Magyarország leendő államfőjének

személyéről. A szimpátiaszavazási listán 5 név található, ezekre adhatja le minden állampolgár a voksát. A
listán szereplő nevek a következők: Mádl Ferenc, Sólyom László, Glatz Ferenc, Szili Katalin, Gombár

Csaba. Kérjük siklósi barátainkat, szimpatizánsainkat, és minden helyi lakost, hogy keressen bennünket,
jöjjön be irodánkba és adja le szavazatát a saját köztársasági elnök jelöltjére. 

 


