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Fidesz Siklóson 
 
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nyáron tartotta XVIII. Tisztújító Kongresszusát. A Fidesz Alapszabályának 
értelmében minden helyi szervezetnél is végig kellett menni a tisztújító folyamatnak. A 6- os választókerület legnagyobb 
alapszervezetével rendelkező siklósi csoport a nyáron eleget tett ennek a kötelezettségének. A siklósi Fidesz közgyűlése Ifj. 
Szalai Ottót választotta újra a helyi Fidesz élére. A tagság a közelgő választások megnövekvő feladatai végett kibővítette 
az elnökséget, ugyanis Tóth Szilvia és Jandura Károly mellé Kékkői Mónikának is bizalmat szavazott. 
A régi- új elnökkel, Ifj. Szalai Ottóval, a helyi Fidesz irodában beszélgettem a Fideszben zajló tisztújításról, Siklósról és 
a közelgő választásokról. 
- Az idei nyáron nem állt meg az élet a Fideszben, hiszen minden helyi szervezetnek, megyei és országos választmánynak 
is alapszabálybeli kötelezettségei voltak. A siklósi szervezet bizalma, amit belém vetett óriási felelősséget és nagy munkát 
fog igényelni az előttünk álló hónapokban, hiszen sorsdöntő választások előtt állunk. Külön erőt kölcsönöz számomra, 
hogy Kékkői Zoltán választókerületi elnök is támogatta megválasztásomat, ami azt jelenti, hogy elégedett volt az elmúlt 
két évben a siklósi szervezetben végzett munkával. Ezt támasztja alá az is, hogy az ő javaslata alapján, Tiffán Zsolt újra 
választott Baranya megyei elnök mellett a megyei választmányba is bekerültem. Egyébként Zoltán a választási 
kampányának vezetésével is megbízott, amit a napokban Rogán Antal, a Fidesz kampányfőnöke szentesített aláírásával. 
- A konzervatív Villánnyal és Harkánnyal ellentétben Siklós szocialista városnak volt elkönyvelve hosszú ideig. Az 
elmúlt két évben a helyi Fidesz mit tett, hogy ez megváltozzon, milyen átalakulás történt a helyi szervezetnél, mit 
tettetek azért, hogy jövőre a Fidesz szavazók legyenek többségben Siklóson? 
Sokkal szervezettebbek vagyunk, tagjainkat megnégyszereztük az elmúlt két évben, közelebb kerültünk a siklósi 
emberekhez. A helyi iroda vár mindenkit, a saját készítésű újságunk is valami újat hozott a város életébe, és a közélet 
érdekességeit közvetíti a siklósi emberek felé. Lehet, hogy sokaknak nem tetszik a szókimondásunk, de alapelvünk a 
tiszta közélet megóvása, és ezért kötelességünknek érezzük felemelni a szavunkat. 
Rengeteg siklósi állt aláírásával a Nemzeti Petíció mellé, mely az emberek legfontosabb problémáit fogalmazta meg, és a 
Nemzeti Konzultációban is sok helyi lakos gondolta úgy, hogy elmondja véleményét, beleszól saját jövőjének alakításába. 
És ne felejtsük el, hogy a tavalyi EU parlamenti választáson, Siklóson az emberek többsége a Fidesz mellé állt, ami úgy 
gondolom, hogy egy jó irányba történő fordulatot mutat, és ez jelzi, hogy az emberek azonosulnak a programunkkal. 
- A Fidesz Európai Néppárttá vált, a Szövetség tagja sok hasonlóan gondolkodó szervezet. Helyi szinten mely 
szervezetek teszik színesebbé a palettát? 
Az egyik legnagyobb eredménynek tartom, hogy a nyáron, hosszú és fáradságos munkával, néhány fiatallal 
megalakítottuk az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséget, mely a helyi Fidesz utánpótlása lesz a jövőben, segítve a 
Fideszt minden területen. Siklóson és az egész választókerületben is fontosnak tartjuk az együttműködést a hasonló 
értékeket valló szervezetekkel, így a kereszténydemokratákkal, kisgazdákkal, polgári körökkel. 
- Mennyire vagytok erősek a helyi képviselőtestületben, van e a döntésekbe beleszólásotok?  
Ezen a területen a legnagyobb az elmaradásunk. Alig van a képviselőtestületben, aki markánsan megjelenítené a Fideszt 
és annak legfontosabb elveit képviselné. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, a helyi Fidesz nagy erőkkel készül a jövő évi 
helyhatósági választásokra is, készül a programunk, képviselőjelöltjeink az ősszel kialakulnak. Célunk, hogy a polgári 
értékeket szem előtt tartó jelöltjeink ne csak szóban, hanem tettekben is a mi alapelveinket képviseljék, ami egyet jelent 
Siklós érdekeivel is. Az elvek és értékek mentén való politizálás egyébként is elsődleges szempont mind számomra, mind 
pedig a Fidesz számára. A Fidesz álláspontja, hogy nem mindig szükségszerű a privatizáció, a siklósi kisvállalkozókat is 
meg kellene védeni, mert teljesen kiszolgáltatottá válnak a beözönlő multik miatt. Eredményt éppen a napokban értünk el, 
a katolikus iskola kérelmét, a helyi Fidesz írásbeli kérésére a testület szeptemberben újra napirendre tűzi. 
- Mi késztet ma egy fiatalt arra, hogy a közélettel foglalkozzon, és hogyan tudjátok megszólítani az ifjúságot, amikor 
soha nem látott mértékben folyik az érték- és erkölcsrombolás, a szabadelvűség nem ismer határt. 
Sokan vagyunk olyanok, akiket nem lehet a média által sugárzott, ahogy te is említetted, sajnos egyre inkább elterjedő 
butítás, a növekvő kábítószer fogyasztás, a liberális nézetek szolgálatába állítani. Semmi jóra nem vezet az egyre inkább 
elterjedő, mindennapi élvezetek hajszolása, az „élj a mának” életvitel. Azért kell a legtöbbet tennünk, hogy a valódi 
emberi értékek kerüljenek előtérbe: a családnak, a tisztességnek és a becsületnek újra súlya legyen. De a rend és 
hazaszeret szintén olyan érték, mely fontosnak kell hogy legyen az ember életében. Nehéz megemészteni, hogy a 
törvényeket örökösen áthágók, azokat be nem tartók nyeregbe érzik magukat és a szülőföld sokaknak csak egy hely, ahol 
rombolhatnak, és kárt okozhatnak. 
Ha az az értékrend, amit a Fidesz nem csak szavakban, hanem tettekben is képvisel, egyre több fiatalnál talál nyitott 
fülekre, és el tudunk beszélgetni saját életünkről, jövőnkről, a közélet problémáiról-erre szeptemberben kezdődő 
Kávéházi Estéink kitűnő alkalmat fognak nyújtani-, akkor már tettünk valamit egy igazabb jövő eljöveteléért. 
Az, hogy milyen lehetőségeink lesznek, gyermekeink milyen környezetben nőnek fel, csak saját magunk tehetünk, ha a 
közéletben, a mindennapokban értékeink és elveink mellett kiállunk, aszerint cselekedünk, nem fogadjuk el azt az 
irányzatot, ami elzülleszteni, lerombolni kíván minden valódi emberi értéket, nem ismer erkölcsöt, nincs tabu számára. 
 


