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Fidesz Hírek
Amiről a dumakormány nem beszél…
2003. január 1. és 2005. január 1. között az infláció Magyarországon 11, 8%- os volt. Nézzük, hogyan emelkedtek
2003. január 1. és 2005. január1. között azon termékek és szolgáltatások árai, amelyre a bérből és fizetésből élő
emberek a legtöbbet költenek:
Gázáremelés:  43%; kenyéráremelés:  21%; húsáremelés:  15%; villanyáremelés:  33%; gyógyszeráremelés:  38%;
útlevél: 50%
Az árak sokkal jobban nőnek, mint a kormány által  közölt hivatalos infláció. A számokból jól látható, hogy az
életszínvonal emelkedésre még várni kell. Jó hír, hogy már csak egy évet! Addig is Gyurcsány csak dumál, dumál
és dumál, és nyilatkozik még az ipari kamerának is! (Ifj. Szalai Ottó)

Nemzeti Konzultáció éve
Orbán Viktor a Fidesz elnöke bejelentette, hogy a 2005- ös év a Nemzeti Konzultáció éve lesz. Ma az emberek
többsége elveszíteni látszik a hitét, hogy tevékeny alakítója saját sorsának, és ezáltal részese az ország jövőjének.
A  Nemzeti  Konzultáció  feladata,  hogy  kerüljünk  közel  az  emberekhez,  hallgassuk  meg  őket,  kérjük  ki  a
véleményüket,  összegezzük tapasztalatainkat  és  az  emberekkel  közösen  vegyük kezünkbe az  ország jövőjének
alakítását. A Konzultáció több elemből áll. Új Budapest fórum, a Szent István terv mellett, minket a Klikk és még
jobban  a  Faluparlament érint.  A Klikk  a  fiatalok  számítógépes  fóruma,  ahol  az  ifjúságot  legjobban  érdeklő
kérdésekre friss válaszok érkeznek, látványos és profi körítéssel. A Faluparlament keretében folyamatosan zajlanak
a fórumok térségünkben.  Kékkői  Zoltán  által  irányított  rendezvényeken a  gazdakörök,  kisgazdák,  más polgári
pártok,  civil  szervezetek  jelennek  meg  és  mondják  el  gondjaikat,  problémáikat.  Az  így  összegyűjtött
problémahalmazok  törvényjavaslatok  formájában  fognak  a  Parlament  elé  kerülni.  Az  egész  országból  bejövő
tapasztalatokat  a Fidesz a 2006- os választási  programalkotásban fogja felhasználni.  A Faluparlament vezetője
Arnóth Sándor országgyűlési képviselő április 7- én Kékkői Zoltán vendégeként a Fidesz irodában találkozott a
térség és a helyi Fidesz vezetőkkel. (Ifj. Szalai Ottó)

Küldöttválasztás Siklóson 
Március 31- én a helyi Fidesz megtartotta küldöttválasztó taggyűlését az előreláthatólag június 11- én sorra kerülő
XVIII.  Fidesz  Tisztújító  Kongresszusra.  A  taggyűlést  megtisztelte  jelenlétével  Kékkői  Zoltán  a  6-  os  számú
választókerület elnöke. A siklósi Fidesz a folyamatosan bővülő taglétszámnak köszönhetően 3 küldöttel képviseli a
siklósi csoportot a Szövetség kongresszusán. A három küldött: Tóth Szilvia, Jandura Károly, Ifj. Szalai Ottó

Háborgunk tovább?!
Nemrég a helyi televízió műsorát néztem, a siklósi képviselőtestület aktuális tevékenységét mutatták be. A riportok
között volt egy, ami kissé felborzolta indulataimat. A rövid riport Koller Zoltán képviselő úrral készült. A témája
többek között,  az idei Vince nap volt.  Koller  úr rossz néven vette,  hogy „feljebbvalóik” (Kékes Ferenc, Kocsi
László) viselkedését  kifogásolták a helyi katolikus iskola tanulóinak műsora alatt  a Fontányi  pincénél.   Az én
kislányom is a fellépők között volt, jó magam is ott voltam, mondhatom szemtanúja, lehettem az eseményeknek. 
Tisztelt Koller Úr! Igen az ön „feljebbvalói” végig röhögték, beszélgették, koccintgatták a gyerekek műsorát, pedig
ezen mulatozásnak is hagytak időt a vendéglátók. Tulajdonképpen csak a még nagyobb botrány elkerülése okán
nem mentem oda ezekhez az „illusztris” vendégekhez, ahogy a polgármester úr fogalmazott, és világosítottam őket
fel, hogy talán egy kb. 10 perces, gyermekek által előadott műsort nem kellene-e intelligens emberi viselkedéssel
megtisztelni. Biztos, hogy a helyi lapot kell „gyomrosokkal” vádolni? Nem talán saját magukban kell a gerendát
észrevenni? Esetleg nem háborogni kellene, hanem ezen elgondolkodni és tanulni belőle. Végül is a szervezők úgy
gondolták, hogy emlékezetes Vince napot fognak rendezni. Ez tulajdonképpen sikerült,  csak kinek ezért,  kinek
másért emlékezetes. Remélem a Vince napi mulatságot jövőre is megrendezik, és kevésbé hagy majd maga után
„háborgó” embereket. (Kékkői Mónika)

Siklós 2005!
Megtörtént  a siklósi  utcanevek, városunk címerének megváltoztatásával,  valamint az eb-tartással  kapcsolatosan
közétett  tájékoztató-felmérő  lapok  kiértékelése.  A  siklósi  lakosok  többsége  az  utcanevek,  valamint  a  címer
esetében  elutasította  a  változtatást.  A  leadott  szavazatok  alapján  a  címermódosítással  72,  míg  az  utcanevek
változtatásával a lakosok 83 százaléka nem ért egyet. A kutya- chipekkel kapcsolatos kezdeményezést a válaszadók
többsége csak anyagi hozzájárulás esetén támogatná.  Sokunkban felmerül  azonban 1-2 aggályos kérdés ezzel
kapcsolatban. Több visszajelzés szerint nem minden háztartásba jutott  el a tájékoztató-felmérő lap. Aki nem
tudta visszaküldeni, annak a véleményét hogyan bírálták el? Reprezentatívnak lehet-e nevezni, azaz figyelembe
lehet-e venni egy ilyen felmérést?  (Tóth Szilvia)


