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Fidesz Hírek 
 
Kékkői Zoltán a térség megválasztott Fideszes országgyűlési képviselőjének parlamenti 
felszólalásaiból csemegéztünk, melyek a térség érdekében születtek. 
„… Dél- Baranya egyetlen katolikus általános iskolájába járó gyermekek szülei kénytelenek 
vállalni a nem kevés pluszfáradalmat, pluszköltséget a család értékrendjének megfelelő 
oktatás végett. A bejáró tanulók után járó normatívát az ő gyermeke után nem folyósítja a 
kormányzat, csupán azért mert a gyermek keresztény és keresztény iskolába jár. Sőt 
időközben az egyházi iskolák kiegészítő normatíváját is csökkentették a beruházási és egyéb 
támogatási lehetőségek mellett. Mindezek miatt az egyházi iskolák az oktatási versenyben 
behozhatatlan hátrányba kerültek. Növeli a hátrányt, hogy Dél-Baranya egyházi általános 
iskolájának 171 tanulójára jutó fajlagos költségek természetszerűen nagyobbak, mint a térség 
állami fenntartású intézményeinek ezres nagyságrendű tanulóira megoszló költségek. …A ma 
forráselvonással sújtott intézmények lemaradnak az oktatási versenyben, az itt végzettek 
ezáltal lemaradnak a továbbtanulási versenyben, ami miatt hátrányt szenvednek majdan a 
munkaerő- piaci versenyben. 

A harmadik évezredben a munkaerő- piaci hátrány a fizikai megsemmisítést jelenti a gyakorlatban, hiszen a vagyonától és 
a munkahelyétől megfosztott ember halálra van ítélve. Választókörzetem keresztényei készek a Gyurcsány- kormány 
rafinált keresztényüldözését, késleltetett halálos ítéletét elfogadni. Csak ahhoz ragaszkodnak, amíg Magyarországon az 
egyházakat sújtó diszkriminációs rendeletek vannak életben, addig a kormány ne neveztesse magát demokratikus 
kormánynak, hiszen ezt a szintet az afrikai demokráciák is már régen túlhaladták…” 
 
„… Nézzük a kormányzat által meghirdetett, vidéken csak hét csapásként aposztrofált agrárlépéseket a gyakorlatban. 
Választókörzetemben a helyi lakosságot az elmúlt három évben végérvényesen kiszorították a mezőgazdasági 
termelésből. Az egyéni gazdálkodás lehetőségeit ez idáig biztosító regionális termények, mint a dinnye és a burgonya, az 
idei mesterséges értékesítési zavarok miatt felszámolásra kényszerültek, ezzel a helyben lakók termelésből történő 
kiszorítása befejezettnek mondható.” 
A képviselő az egyik legveszélyesebbnek az állattenyésztésre hivatkozó jogcím alatt a külföldieket legálisan termőföldhöz 
juttató programpontot tartja. „… Ennek technikája a következő: a hazai állattenyésztés ellehetetlenítése és 
termelésfeladásra kényszerítése után az állattenyésztő telepek külföldi tulajdonosok kezére kerültek, ugyanis telepek 
vásárlását engedélyezik a magyar törvények. A kormányzat ezeket az új tulajdonosokat földterülettel is ki akarja 
stafírungozni, ezt szolgálja az „Állattenyésztő telepek földterülettel ellátása” tartalmú lépéspont…” 
 
„… Az FM- fejezetben olvasható, hogy nemzeti kiegészítési támogatás címen 9 ezer/hektár támogatást kaptak a gazdák. 
Mennyi járt volna a gazdáknak? 11 ezer forint. Önök 2 ezer forinttal kevesebbet fizettek ki a gazdáknak hektáronként, 
mint amit a rendelet engedélyezett volna. Arra ne hivatkozzon Miniszter úr, hogy nem lett volna rá fedezet! A 105 
milliárddal szemben csak 90 milliárdot használtak fel. Hol van ez a hektáronkénti 2 ezer forint? Ön írta alá a rendeletet! 
Annak idején írásos kérdésben megkérdeztem, hogy mennyi jár, és akkor ön azt a választ adta, hogy 11 ezer forint 
fizethető ki. Ezzel szemben azt olvassuk, hogy 9 ezer forintot kaptak a gazdák nemzeti kiegészítés címén. Önök 
hektáronként 2 ezer forinttal becsapták a gazdákat…” 

Kékkői Zoltán várja Önöket minden pénteken, fogadóóráján a siklósi Fidesz irodában. 
 

Október 6- án a siklósi vár kápolnában vettünk részt és róttuk le kegyeletünket a 1948- 49- es szabadságharc áldozatai 
és az aradi vértanúk előtt. A megemlékezést Andrásfalvy Bertalan az Antall- kormány művelődési minisztere tartotta. 
Az ünnepség végén a siklósi Fidesz koszorút helyezett el Batthyány Kázmér sírján. 
„Először a golyó általi halálra ítélt négy főtisztet kisérték a kivégzés helyére. Lázár, Dessewffy és Schweidel szemét 
bekötötték, de Kiss Ernő megrázta a fejét: „Vigye innen azt a piszkos rongyot! Látni akarom a gyilkosaimat!” Az elítéltek 
fél térdre ereszkedtek, majd mindegyikük elé három-három katona sorakozott fel, alig kétlépésnyi távolságra. Ilyen 
közelről lehetetlen hibázni… A fegyverek eldördültek, Dessewffy, Lázár és Schweidel azonnal előrebukott, de Kiss Ernő 
mozdulatlanul térdelve maradt, mert csak a vállát fúrta keresztül egy golyó. A katona odarohant és közvetlen közelről 
agyonlőtte. Ezután megindult a menet az akasztófa felé. Leiningen kivégzése előtt tisztán és világosan beszélt. Ajkainak 
utolsó rezgése imádság volt… Nagy- Sándor József is méltósággal viselte sorsát. A mellette álló szerzetes sírva fakadt, 
mire ő így szólt: „Tegnap Ön vigasztalt engem, és most Ön sír…” Damjanichot sem hagyta el lélekjelenléte. Így szólt a 
hóhérhoz: „Ügyeljen, vigyázzon a szakállamra, hogy rendesen maradjon, mert mindig keves volt előttem”. Vécsey gróf 
sorra követte a hóhért egyik bitótól a másikig, míg a sajátjához nem ért… Ekkor odament Damjanich már hűlő testéhez és 
megcsókolta a kezét. Egy magyar gróf fejezte itt ki hódolatát egy szerb parasztgyerek emberi nagysága előtt. A 
felakasztott áldozatok feje lehajolt, vagy oldalra billent. Damjaniché egyenes maradt. Ő a szó teljes értelmében büszkén, 
nyakát egyenesen tartva nézett fölfelé…” Arad, október 6., reggel 8 óra 


