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Nekünk Magyarország 
   az első Interjú Orbán Viktorral, a Fidesz – 

Magyar Polgári Szövetség elnökével
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Böde
Dani: 

KISS 
VIRÁG: 

Kiss Virág 1990 
decemberében 
született Békés-
csabán. Mára 

hazánk egyik legsikere-
sebb bikinifitnesz-ver-
senyzője, hosszú évek 
kemény edzésmunkájá-
nak és a kitartó egész-
séges életmódjának 
köszönheti sikereit. 
Ma már profi verseny-
ző, 151 ezren követik 

Instagram-oldalát, a 
Facebookon pedig 102 
ezren kedvelik rajongói 
oldalát. Példakép lett 
rajongói körében, és 
emellett a társadalmi 
szerepvállalás is fon-
tos életében, jelenleg 
a Fiatal Vállalkozók 
Országos Szövetsége 
(FIVOSZ) sportbizott-
ságának alelnöke.

A világon 
mindenhol 
Magyarországot 
képviselem

6. oldal

A CÍMERES
MEZT
FELVENNI
BÜSZKESÉG

A csupa szív hússzoros válogatott 
labdarúgó felidézi számunkra azt 
a pillanatot, amikor megtudta, 
hogy meghívót kapott 
a nemzeti csapatba. 
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NEKÜNK 
MAGYARORSZÁG  
AZ ELSŐ

Ha belehallgatunk egy 
családi beszélgetésbe, 
vagy leülünk egy la-
kótelepi presszóban, 

előbb-utóbb a biztonság kérdé-
se kerül szóba. A család, a mun-
kahely, az ország biztonsága…

 – Természetes igénye ez minden 
embernek, biztonságban tudni a 
szeretteinket, azt a falut, várost, 
országot, amiben élünk. A rend-
szerváltás után a magyar embe-
rek legnagyobb félelme a munka-
hely, a megélhetés elvesztése volt. 
Munkahelyek százezrei szűntek 
meg – hozzávetőleg összesen más-
fél millió –, félt, szorongott még az 
is, akinek a munkája nem volt köz-
vetlen veszélyben. Két hosszú év-
tizeden át éltek az emberek ebben 
a fojtogató létbizonytalanságban. 
Éppen ezért 2010-től a kormány 
a munkanélküliség lehető legha-
marabbi felszámolását, sőt a tel-
jes foglalkoztatás megteremtését 
tűzte ki legfőbb célul. A biztonság 
ott kezdődik, hogy legyen munkája 
mindenkinek, aki dolgozni akar.

 z A munkanélküliség kőke-
mény leszorítása, az eladósodás 
megszüntetése, a csaknem tel-
jes foglalkoztatás megteremté-
se, ez talán a 2010-től tartó idő-
szak legfontosabb eredménye. 
A létbiztonság megteremtése a 
lehető legtöbb ember számára.

 – Nyugodtan és örvendezve fi-
gyelhetnénk az eredményeket, 
az évről évre javuló számokat, a 

végre visszanyert biztonságérzet-
ről szólhatna minden családi be-
szélgetés, ha 2015-ben váratlanul 
nem kerülünk ijesztő világpolitikai 
folyamatok kereszttüzébe. Sen-
ki nem számított rá Európában, 
de nálunk, Magyarországon sem, 
hogy százezrek, sőt milliók jelen-
nek meg a határainkon, és egy meg-
állíthatatlannak tűnő emberfo-
lyamként megpróbálnak átgázolni 
rajtunk. Mi megállítottuk őket, de 
Nyugat-Európában azt mondták, 
ez nem helyes, hadd jöjjenek. Jött a 
terrorizmus és a szorongató érzés, 

hogy a rendőrség, a hatóságok nem 
képesek garantálni az emberek 
biztonságát. Vége a régi, megszo-
kott biztonságos világnak. Ijesztő 
belegondolni is. Magyarországon 
nyomban megszületett a felisme-
rés, hogy mi ezt nem akarhatjuk, 
a magyar emberek nem akarnak 
félelemben és szorongásban élni. 
A kishitűek azt mondják, olyan 
világtörténelmi folyamatok ezek, 
amelyek megállításához mi ke-
vesek vagyunk. Mások pedig egy 
nemzetek nélküli Európát sze-
retnének látni. A kishitűeknek és 
a nemzetek eltüntetésében érde-
kelteknek azt üzenjük, hogy nem 

hagyjuk magunkat. Magyarország 
a magyaroké, és az is marad, nem 
fogjuk hagyni, hogy mások kény-
szerítsék ránk az akaratukat.

 z Az ilyesfajta nézetek a mig-
ráció ügyében elfoglalt állás-
pontunk miatt sokszor megpró-
bálták Magyarországot valami-
féle feketebárány szerepében 
feltüntetni…

 – Suttyomban, titokban nem le-
het nemzetet építeni. Nekünk 
egyenesek és világosak a szándé-
kaink, a magyarok nyíltan meg-

fogalmazták, mit akarnak és mit 
nem. Én azt látom, Európa, hiába 
a demokrácia őshazája, leszokott 
arról, hogy megkérdezze az em-
berek véleményét. Mi 2010 óta a 
legfontosabb közös ügyekben ki-
kérjük a magyarok véleményét. 
Tavaly decemberben zártuk le a 
hatodik nemzeti konzultációt, egy 
évvel azelőtt pedig népszavazáson 
mondhatták el az emberek a véle-
ményüket.

 z Ráadásul nem vagyunk egye-
dül, a visegrádi országok össze-
fogása révén a mi hangunk is 
messzebbre hallatszik.

 – Nemcsak Magyarország, ha-
nem egész Közép-Európa magára 
talált, és a legfontosabb kérdé-
sekben hasonló véleményen van. 
Nem gondoltuk volna akárcsak 
tíz évvel ezelőtt, hogy a visegrá-
di négyeknek ilyen súlya, jelen-
tősége és eredményei lesznek a 
gazdaságban vagy a nemzetközi 
politikában. Világosan és egyér-
telműen ki kell mondanunk, hogy 
a harcot, amelyet vívunk, nem 
tartjuk reménytelennek, sőt úgy 
látjuk, hogy éppen győzelemre ál-
lunk. A V4-országok szilárdak, az 
ortodoxia kitart, úgy tűnik, a hor-
vátok is újra jó úton vannak, Auszt-
ria éppen most fordult hazafias és 
keresztény irányba, Bajorország-
ban a CSU vezetésével szellemi és 
politikai ellenállás épült ki. Egyre 
többen fognak észhez térni, el fog 
jönni az a pillanat, amikor a mig-
ráció ügyében egész Európában 
érvényesülni fog a népakarat.

 z Már a hétköznapokban is 
kezd megtelni értelemmel a 
biztatás: „Hajrá, magyarok!” 
Az az érzés, amit korábban leg-
feljebb a Himnusz éneklésekor 
vagy egy aranyérem megszerzé-
sekor éltünk át, kezd a hétköz-
napok része lenni. Egyre több-
ször jó érzés manapság büszke 
magyarnak lenni.

 – Nekünk mindig Magyarország 
az első. Mi szenvedélyesen sze-
retjük Magyarországot, és készen 
állunk, hogy mindent megtegyünk 

érte. Nyíltan vállaljuk a magyar-
ságunkat, a szokásainkat, mind-
azt, amit magyarnak lenni jelent. 
Vállaljuk, hogy ez egy érték, ami-
re tiszta szívvel büszkék lehetünk. 
A segédmunkástól az akadémiku-
sig, a hétköznapi fröccsös beszél-
getésektől az ünnepi szónoklato-
kig. Vállaljuk emelt fővel, bátran 
és büszkén önmagunkat. Önma-
gunkat szeretni pedig azt jelenti: 
szeretjük hazánkat, nemzetünket, 
családunkat, a magyar kultúrát. 
Ezek között a keretek között bon-
takozhat ki újra és újra a mi sza-
badságunk, a magyar szabadság.

 z Családközpontú politika. 
Annyiszor hallottuk már ezt a 
kifejezést, hogy már talán nem 
is foglalkozunk a jelentésével…

 – A magyar kormány jövőképének 
középpontjában a család áll, mert 
az erős családok erős és versenyké-
pes társadalmat, gazdaságot, erős 
és versenyképes Magyarországot 
hoznak létre. A mi célunk ma is 
az, hogy Magyarországon minél 
több gyermek szülessen, mert ha 
van gyermek, akkor van jövő. Ezért 
tartjuk mindennél fontosabbnak a 
családközpontú politikát. Támo-
gatjuk a lakásvásárlást, a házassá-
got, a gyerekvállalást és -nevelést, 
ingyen adjuk az óvodát, a tanköny-
vet, enni adunk a gyerekeknek az 
iskolában, próbálunk minél több 
terhet levenni a szülők válláról. 
Valami végre meg is mozdult, a 
házasságkötések száma húsz éve 

nem volt olyan magas, mint az el-
múlt esztendőben.

 z Ha újabb négy évre felhatal-
mazást kap a kormány, hogyan 
tovább?

 – Én továbbra is az egyszerű dol-
gokban hiszek: a munkában, a 
családban és a hazában. A jövőre 
nézve is csak ezt kínálhatom. Hi-
szek abban, hogy Magyarország 
egy olyan ország, ahol a kemény 
munkát megjutalmazzák, aki töb-
bet dolgozik, többet is visz haza. 
Abban hiszek, hogy a családok 

tartják meg az egész országot. 
Hiszek abban, hogy mindenkit, 
aki gyereket vállal, támogatni 
kell – teljes szívünkből és teljes 
erőnkből. Abban hiszek, hogy az 
édesanyákat tisztelni és becsülni 
kell, és én hiszek abban, hogyha 
ezt tesszük, akkor mi, magyarok 
a Kárpát-medencében nem keve-
sebben, hanem többen leszünk. 
Abban hiszek, hogy nekünk, ma-
gyaroknak akkor van jövőnk, ha 
magyarok maradunk. Ápoljuk a 
magyar nyelvet, megvédjük ke-
resztény és magyar kultúránkat, 
megőrizzük a függetlenséget és a 
magyar szabadságot. Ez a magyar 

modell, és úgy látom, ez működik. 
A munkát megbecsülni, a családo-
kat támogatni, a nemzeti identi-
tást megtartani, a függetlenséget 
megőrizni – ez a jövő, s ez a jövő a 
mienk lehet.

 z A bevándorlás ügye a követ-
kező években lekerülhet a poli-
tika napirendjéről?

 – Nem, éppen ellenkezőleg! Az 
előttünk álló évek legnagyobb ki-
hívása továbbra is a migráció ke-
zelése lesz. Az Európai Uniónak 
van egy új migrációs javaslata, 

amely alapján Magyarországnak 
már tízezer embert kellene átven-
nie évente, korábban ezret emlí-
tettek. Jól látható, hogy egy felső 
határ nélküli kvótáról van szó. Ez a 
folyamat veszélyes a közbiztonsá-
gunkra, a jólétünkre és az európai 
keresztény kultúrára is. Ebben a 
kérdésben többfrontos harcot kell 
vívnunk. Nem elég, hogy határ-
zárat kellett építenünk az illegá-
lis migránsok megállítására, meg 
kell vívjuk a harcot a bevándorlást 
segítő szervezetekkel is. Az ENSZ 
az elmúlt hónapokban kidolgozott 
és nyilvánosságra hozott egy mig-
rációs világmegállapodást. Ebben 

azt mondják ki, hogy a migráció jó 
dolog, a gazdasági bevándorlást az 
egész világon minden országnak 
lehetővé kell tennie, a határokat 
meg kell nyitni a migránsok előtt, 
a határvédelmi rendszereket és a 
kerítéseket pedig le kell bontani. 
Mi ebből, köszönjük, de nem ké-
rünk! Ezen a téren a mi politikai 
közösségünk az egyetlen, amelyre 
a választópolgárok bizton szá-
míthatnak, ha meg kell védeni az 
országot. Ránk mindig lehet szá-
mítani. Ha a mostani kormány ma-
rad, akkor nem lesz bevándorlás, 
megmarad a kerítés és a szigorú 
ellenőrzés.

 z Az esélyeket szóba hozhat-
juk? 

 – Az esélyeink jók, de a meccset, a 
90 percet végig kell becsülettel és 
keményen játszani, az utolsó síp-
szóig. Nem dőlhetünk hátra egy 
percig sem, mert ne feledjük: nem-
csak az ellenzékkel kell harcolunk. 
A háttérben ott vannak a globális 
elit mindazon szereplői – a bankok 
és a multik –, akik 2010 előtt busás 
profitra tettek szert a magyar em-
berek pénzéből. Ők ádáz ellenségei 
a nemzeti politikának, és azóta is 
revánsra várnak. A tét nagy, tudják 
ezt a túloldalon is. Ha áprilisban 
rossz irányba indul el az ország, 
akkor születnek majd olyan dön-
tések, amiket utólag nem lehet 
helyrehozni. Ha a gát átszakad, az 
áradatot már nem lehet visszafor-
dítani.

Interjú  
Orbán Viktorral, 
a Fidesz –  
Magyar Polgári 
Szövetség 
elnökével

A biztonság ott kezdődik,  
hogy legyen munkája mindenkinek, 
aki dolgozni akar. ”

„ Az előttünk álló évek legnagyobb 
kihívása továbbra is a migráció 
kezelése lesz. ”

„

A munka megbecsülése
736 ezer új munkahely jött létre

 z 2010 előtt példátlanul magas volt a munkanélküliség, és 
nagyon alacsony volt a foglalkoztatottság. Azóta 736 ezer 
új munkahely jött létre. A rendszerváltás óta nem dolgoztak 
annyian, mint most. 

A minimálbér is jelentősen emelkedett 2010 óta. 73 500 
Ft-ról 138 000 Ft-ra nőtt a minimálbér. 89 500 Ft-ról 180 500 
Ft-ra emelkedett a szakmunkás-minimálbér.

Április 8-án ezt is meg kell védenünk!

Gyermekeink 
védelmében
Ingyenes étkezés közel félmillió gyermeknek

 z 2010-ben mindössze 92 ezer gyermeknek járt ingyenes 
étkezés. A Fidesz–KDNP-kormánynak az a célja, hogy évről 
évre minél több terhet vegyen le a magyar családok vállá-
ról. Ma már közel félmillió gyermek kap ingyenes étkezést. 
Mindezek mellett a diákok 85%-a ingyen kapja a tankönyvet.

Az Erzsébet-programnak köszönhetően eddig közel 500 
ezer gyermek üdülhetett kedvezményesen vagy ingyenesen.

2010 óta jelentősen nőtt az óvodai (+ 9200-zal) és bölcső-
dei férőhelyek (+ 12 000-rel) száma is.

Április 8-án ezt is meg kell védenünk!

A család az első
Tovább nőnek a családi kedvezmények

 z 2010 előtti kormányok megszűntették a hároméves gyest, 
az otthonteremtési kedvezményeket és a devizahitelekkel 
adósságcsapdába vitték a magyar családokat. Ennek is kö-
szönhetően a mélyponton volt a születések száma. A Fidesz 
és a KDNP álláspontja szerint a népességfogyást nem mig-
ránsok betelepítésével kell ellensúlyozni, hanem a magyar 
családokat kell támogatni. Az Orbán-kormány visszaállí-
totta a hároméves gyest, új otthonteremtési kedvezmény-
rendszert indított el (csok), és bevezette a családi adóked-
vezmény rendszerét. Ennek eredményeként is az elmúlt 
években jelentősen nőtt a házasságkötések és a születések 
száma.

Április 8-án ezt is meg kell védenünk!

Mindennapok biztonsága
Folyamatosan növekszik a rendőrség létszáma

 z 2010 előtt a bűncselekmények száma rendkívül magas 
volt. A Fidesz–KDNP-kormány szerint biztonság nélkül 
nincs szabadság, ezért a közbiztonság megerősítése elsőbb-
séget élvez. A kormány megerősítette a rendőrséget. Közel 
7100 fővel bővült a rendőrség létszáma. 18 új rendőrőrs nyi-
totta meg kapuit, és több mint 6800 új rendőrautó állt szol-
gálatba. Mindezek eredményeként is közel felére csökkent a 
közterületen elkövetett bűncselekmények száma. 

Április 8-án ezt is meg kell védenünk!

Megvédjük az országot
A határzár megállította a tömeges bevándorlást

 z 2015-ben minden eddiginél nagyobb bevándorlási hullám 
vette kezdetét. Több mint 400 ezer migráns vonult át Ma-
gyarországon. A baloldali pártok tagadták a problémát, és 
ellenezték a kerítés megépítését. A kormány 300 km hosszan 
műszaki határzárat épített, ezzel megállította a tömeges 
bevándorlást. A Soros-terv része továbbra is, hogy milliók 
érkezzenek Európába Afrikából és Ázsiából. Útjában állunk 
a Soros-tervnek, amely a határkerítést le akarja bontani, és 
Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni. Nem 
hagyhatjuk, hogy mások döntsenek helyettünk. Meg kell vé-
denünk a hazánkat, és meg kell védenünk az elmúlt években 
közösen elért eredményeinket.

A Soros-terv mindent veszélybe 
sodorhat, ami fontos számunkra. 
Most ki kell állni Magyarországért!
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Ön hogyan került a köz-
életbe? 

 – 1994 óta veszek részt 
aktívan a helyi és országos köz-
életben. 2002 óta vagyok ország-
gyűlési képviselő, megtisztelő, 
hogy azóta szolgálhatom az itt 
élőket. 

 z A választókerületért mit tu-
dott tenni képviselőként? 

 – Elindult a régóta várt M25-ös 
gyorsforgalmi elkerülő út épí-
tése, össze fogjuk kötni Egert az 
autópályával. Ez olyan fejlesztés, 
amire évtizedeket vártak az itt 
élők, minden baloldali kormány 
megígérte, de nem tett érte sem-

mit, most viszont megvalósul. 
A Markhot Ferenc Kórházban fel-
avathattuk a háromszintes mo
dern épületet. Régi terv volt, hogy 
egyetemmé váljon az Eszterházy 
Károly Főiskola, és az országgyű-
lés döntésének értelmében ezt is 
sikerült megvalósítani.

Folyamatban van a vár rekonst-
rukciója, ami nemzeti emlékhely 
lett. Megtörtént az Érseki Palota 

felújítása. Megvalósult a Dobó 
tér–Egerpatak–Belvárosi térsor 
rehabilitációja, és befejeződött a 
termálfürdő felújítása. 

Közvetlen hatással van a helyi 
gazdaságra, hogy ismét Egerre 
esett a ZF választása, 31 mil-
liárd forintos beruházás valósul 
meg, valamint egy repülőgép
ipari beruházás is folyamatban 
van. Ez Eger történetének leg-

nagyobb ipari beruházása, 700 
új munkahely létesül. Megújul a 
Bervavölgyi iparterület és az egri 
Szentmarjay Tibor Városi Stadion 
atlétikai pályája. Füzesabonyban 
óvodákat újítottunk fel, a város 
elnyerte az Ipari Park címet és a 
fejlesztéshez szükséges 509 millió 
forrást. Új munkahelyek létesültek, 
és méltó városközpont is épülhet 
Füzesabonyban. Ostorosnak a Kö-

zös Önkormányzati Hivatal ener-
getikai korszerűsítésére, Sarudnak 
óvodafelújításra és Tiszanánának 
járdaépítésre jutott pénz. Elké-
szült a szihalmi MagyarTárHáz, 
Makláron a Bosch új csarnokot épí-
tett, 400 új munkahely jött létre. 
Új faluközpont épült Kerecsenden, 
megnyílt a demjéni Termáltó. Át-
adásra került a kerékpárút Eger-
szalók és Demjén között, és épül 
tovább több irányba. Megújult a 
kömlői sportpálya. A felújítások-
nak köszönhetően a választóke-
rület számos településén javultak 
az egészségügyi szolgáltatások. 
Faluház és sportcentrum épült 
Felsőtárkányban; kiépült Sziha-
lom, Mezőtárkány, Mezőszemere, 
Egerfarmos szennyvízelvezeté-
se. Felújításra került a Gondozási 
Központ Mezőszemerén. Megnyílt 
az ország első horgászmúzeuma 

HABIS LÁSZLÓ
Eger polgármestere 

 – Tapasztalataira, széles körű kap-
csolatrendszerére alapozva a jövő-
ben is eredményesen képviseli majd 
Eger és térsége lakosságát az or-
szággyűlésben.

DR. VÁCITY JÓZSEF
az egri Markhot Ferenc Kórház 
igazgatója

 – Elévülhetetlen érdemei vannak 
abban, hogy kórházunk helyzete 
sok-sok vérzivataros év után stabi-
lizálódott.

SZÉCSI ZOLTÁN
háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó

 – Eger már hosszú évek óta a ma-
gyar vízilabda egyik legfontosabb 
bástyája, és ebben sokat segített az 
ő áldozatos munkája.

DR. LŐRINCZ 
GYÖRGY
bortermelő

 – Fontosnak tartom, hogy Magyar-
ország rendíthetetlenül ragaszkod-
jon nemzetünk keresztény gyöke-
reihez, ugyanis ez az egyetlen zálo-
ga országunk fennmaradásának. 
Nyitrai Zsolt is ezen értékekhez kö-
tődő ember.

EPERJES KÁROLY
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész

 – Aki a közösség előrejutását 
igyekszik segíteni, az jó ember, 
ezért támogatom Nyitrai Zsoltot!

NAGY CSABA
Füzesabony polgármestere 

 – Füzesabony erősödik! A válasz-
tások előtt ezt a célt tűztük ki az or-
szággyűlési képviselőnkkel, aki az-
óta is tartja magát a megállapodá-
sunkhoz, és mindent megtesz azért, 
hogy városunk megerősödjön.

GÁL TIBORNÉ IBOLYA
a Borbarát Hölgyek Egyesület 
tagja

 – Mindig céltudatos, megbízható, 
modern gondolkodású ember be-
nyomását keltette, aki rendkívül el-
hivatott, hogy szülővárosa igazi ék-
szerdoboz legyen.

SZABÓ ATTILA
Kossuth-díjas zenész

 – Nyitrai Zsolt sokat tesz Eger és 
térsége fejlődéséért: ha kell, akkor 
óvodafelújításban segít Makláron, 
ha kell, kiállítást hoz Egerbe, a Do-
bó térre. Én most annak örülök a 
legjobban, hogy végre elkezdődtek 
a mindenki által régóta várt M25ös 
út munkálatai!

A közös munkának megvan az eredménye, de ezek az eredmények csak akkor 
érnek valamit, hogyha meg is tudjuk védeni azokat – nyilatkozta Nyitrai Zsolt, 
a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. 

Interjú Nyitrai Zsolttal,  
a Fidesz és a KDNP országgyűlési 
képviselőjelöltjével

Meg kell védeni a közös 
eredményeinket

Nyitrai Zsoltot 
ajánljuk, kérjük,  
támogassa  
Ön is!

Sarudon. A közbiztonság jelentősen javult, 
legutóbbi lépésként 55 új rendőrautó állt 
szolgálatba megyénkben. Jelentős útfelújí-
tások kezdődtek Mezőtárkány, Egerfarmos 
téréségében, valamint a Poroszló–Tiszaná-
na vonalon.

 z Milyen tervei vannak a következő 
évekre? 

 – A legfontosabb fejlesztést, az M25ös út 
építését meg kell védeni, hiszen ellenzéki 
támadások érték a nyomvonalat, és a térség 
számára elsődleges, hogy az autópálya
összeköttetés mihamarabb elkészüljön. Ez 
minden egri és Heves megyei polgár közös 
sikere lesz a következő ciklusban. Orbán 
Viktor Egerben indította kampányát, és 

mikor itt járt, kezet ráztunk arra, hogy az 
M25ös gyorsforgalmi út megépülését kö-
vetően egy elkerülő utat is fog kapni Eger 
és térsége.

 z Ön szerint miről szól az idei válasz-
tás? 

 – Mint láthatja, a közös munkának meg-
van az eredménye, de ezek az eredmények 
csak akkor érnek valamit, hogyha meg is 
tudjuk védeni. Európa igen komoly kihí-
vással áll szemben. Nekünk nem szabad 
azt a hibát elkövetnünk, amit sok helyen 
nyugaton elkövettek. Mi nem akarunk 
bevándorlóországgá válni! Nekünk nem 
Soros György tervei, hanem a magyar em-
berek akarata az első.  

Közös eredményeink

Zöld város pályázat keretén belül teljesen megújul majd Füzesabony belvárosa Hungarikummá vált az Egri Bikavér

Egyetemmé vált az Eszterházy Károly Főiskola
Elindult az M25-ös 
gyorsforgalmi elkerülő út építése

7,3 milliárd forintos beruházás valósult meg az Egri Markhot Ferenc Kórházban

Nyitrai Zsolt
Egri Polgárok Háza

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 45. 

06 20 221 9449

mail@egripolgarokhaza.hu

www.nyitraizsolt.hu

facebook.com/NyitraiZsolt/  

Fidesz-iroda

3390 Füzesabony, Baross Gábor u. 12. 

06 30 335 3716

fuzesabonyifidesz@gmail.com

instagram.com/nyitrainsta/
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a tét
A napokban kezdődött Salah Abdeslam pere Brüsszelben. 

Ő az a terrorista, aki három éve – a gyanú szerint – kitervel-
te, és társaival együtt végrehajtotta a több mint 130 halálos 
áldozattal járó párizsi terrortámadást. Mint kiderült, Salah 
Abdeslam három alkalommal is járt Magyarországon. 
Abdeslam a 2015-ös migránshullámmal Magyarországra 
érkező, az Iszlám Állam Szíriában kiképzett terroristái kö-
zül tizenhármat bizonyítottan Nyugat-Európába szállított, 
ahol azok három terrortámadásban vettek részt.

A bevándorlási válság kezdete óta jelentősen megsza-
porodtak a terrortámadások Nyugat-Európában. Több 
mint 70 terrormerényletet követtek el. A halállal végző-
dő terrortámadások szinte 100 %-át radikális iszlamisták 
követték el.

Különösen aggasztó jelenség, hogy a bevándorlási válság 
kezdete óta ugrásszerűen megnőtt a nők elleni támadások 
száma. A Kölnben, elkövetett tömeges szexuális támadások 
gyanúsítottjai újonnan érkezett észak-afrikai bevándorlók 

voltak. A támadásnak országszerte 1200 nő esett áldoza-
tául. Azóta a nyugati nagyvárosokban mindennapossá vál-
tak a nők elleni támadások.

Európa a közelmúltig abba a hitbe ringatta magát, hogy 
a multikulturalizmus működőképes. A valóság ezzel szem-
ben az, hogy párhuzamos társadalmak alakultak ki azokban 
a nyugat-európai városokban, ahol nagy számban élnek 
bevándorlók. Olyan „no-go”-zónának nevezett területek és 
városrészek jöttek létre, amelyeket a hatóságok nem ké-
pesek ellenőrzésük alatt tartani. Ezeknek a területeknek a 
létezéséről a politikai korrektség miatt sokan nem beszél-
nek. Sőt, a nyugati politikusok tagadják, hogy összefüggés 
lenne a terrorizmus és a bevándorlás között. Manuel Valls, 
Franciaország volt szocialista miniszterelnöke azt mond-
ta, hogy az emberek „szokjanak hozzá a terrorizmushoz”. 
Sadiq Khan, London pakisztáni származású polgármeste-
re pedig úgy nyilatkozott, hogy „a nagyvárosi élet része a 
terrorizmus”. Számunkra, magyarok számára ez elfogad-
hatatlan! Mi nem akarunk hozzászokni a terrorizmushoz, 
a mi életünknek nem része a terrorizmus. Hogy ez így is 
maradjon, április 8-án szavazzunk a Fideszre! 

A csupa szív hússzoros válogatott labdarúgó  
felidézi számunkra azt a pillanatot, amikor megtudta, 
hogy meghívót kapott a nemzeti csapatba. 

Mindez 2013 januárjá-
ban történt. Amikor 
megkaptam a hírt, 
hogy Egervári Sán-

dor számít rám, nagyon izgultam. 
Éreztem, hogy megvalósul a nagy 
álmom, hiszen minden gyerek aki 
elkezd focizni, arról álmodozik, 
hogy válogatott focista lehessen 
– meséli. Dani nemcsak a pályán, 
hanem a magánéletben is sikeres, 
miközben azt mondja: – Most még 
csak a focira koncentrálok – egyből 
hozzáteszi –, de természetesen már 

vannak terveim azokra az időkre 
is, amikor majd végleg szögre kerül 
a focicsuka, de egyelőre a játék és 
a családom a legfontosabb. Dani 
megosztja velünk azt a titkát is, 
hogy családjának mondta el elő-
ször az örömhírt, amikor behívták 
a válogatottba. – Nélkülük nagyon 
nehéz lenne az életem, támogatá-
suk a pályán is csak visz-visz elő-
re, ők a családom. Köszönök nekik 
mindent, amit tőlük kaptam. A cí-
meres mezt felvenni büszkeség, de 
jól játszani csak úgy lehet igazán, 

ha az embernek a pályán kívüli 
dolgai is rendben vannak – mondja 
Dani. – A kisebbik fiam lelkesebben 
szurkol, a nagyobbik pedig addig 
nézi a meccseket, amíg meg nem 
unja, de nemcsak meccseket nézek 
a fiaimmal, szoktunk birkózni is, és 
azt is nagyok szeretik – meséli a 
támadó. Végül hozzáteszi, számá-
ra a boldogság és az egészség a két 
legfontosabb dolog az életében, de 
abban is bízik, hogy további aktív 
labdarúgó karrierje sérülésektől 
mentes lesz.

Szendiné dr. Orvos Erzsébet családja igazi 
katonacsalád. – A férjem 30 éve katona, 
most tartalékos ezredes. Anyaként és fe-
leségként is pontosan tudom, hogy a ka-
tonává válás egyik oka a hazaszeretet. 

A férjem szolgált már a 
Nyugat-szaharai Köz-
társaságban is, ahol ta-
posóaknákat szedtek fel 

– mesélte Erzsébet. Az édesanyát 
büszkeséggel tölti el, hogy párján 

kívül a fia, a keresztfia, a kereszt-
lánya és annak férje is hivatásos 
tisztként szolgál a hadseregben. – 
Zoltán fiam 2015-ben tette le az 
esküt, elfoglalta szolgálati helyét, 
és másnap indult is a határra épí-
teni a kerítést. Nemcsak a munka 
menetét irányította, hanem saját 

kezével is építette azt. Ezenkívül 
rengeteget járőröztek az igen ve-
szélyes határszakaszon – folytatta 
történetét. – Büszkeséggel tölt el, 
hogy a fiam is hozzájárul ahhoz, 
hogy a magyar emberek hétköz-

napjai biztonságban legyenek – 
mondta. Erzsébet úgy látja, hogy 
a katonai pályának megvannak a 
szépségei mellett az előnyei is. – 
Ez egy biztos munkahely, van egy 
életpályamodell, és ma már a fize-
tések is egyre versenyképesebbek 
– zárta történetét Erzsébet.

Évek óta tudatosan építem 
a közösségi médiában 
a saját felületeimet, és 
tisztában vagyok azzal, 

hogy mekkora felelősséggel jár, 
hogy mit osztok meg magamról a 
követőimmel. Már nemcsak a hu-
szonéves korosztály nézi a tartal-
maimat, hanem nagyon sok fiatal 
általános iskolás is szemmel kö-
veti, mi történik velem a hétköz-
napokban – meséli Virág. A csinos 
világbajnok tudja, hogy most már 
fokozottan oda kell figyelnie ma-

gára, mert a fiatalok példaképként 
néznek rá, és felelősséggel tarto-
zik irántuk. Mindemellett Virág 
büszke erős nemzeti kötődésére 
is. – Éltem cserediákként az USA-
ban, megéreztem, hogy milyen a 
családtól és a hazától távol lenni. 
Én ott is kiraktam a kabátomra 
március 15-én a kokárdát. Akik 
ismernek, tudják, milyen fanati-
kusan rajongok a magyar törté-
nelemért és emelt szintű törire 
jártam gimnáziumban, nekem a 
magyarság történelme mindig is 
nagy szerelem volt – fogalmaz a 
lány. – Büszke vagyok arra, hogy 

magyar vagyok, és most is úgy 
utazok ki egy világversenyre, hogy 
vagy a magyar zászló, vagy a címer 
rajta van a pólóimon és a melegí-
tőimen, és én már a repülőn is így 
utazom – teszi hozzá a szépség. 

A világbajnok sportoló elárulta, 
a színpadi formája és a hétköznapi 
formája között csupán 4-5 kiló a 
különbség, még mindig szívvel-
lélekkel jár naponta kétszer az 
edzőterembe. – Nem az edzések 
a nehezek számomra, ahhoz már 
hozzászoktam, sokkal inkább a 

hétköznapi dolgok összeszer-
vezése jelent gondot, de teszek 
róla, hogy maradjon időm a csa-

ládomra, a magánéletemre és a 
barátaimra is – teszi hozzá. Két év-
vel ezelőtt, amikor tanulmányait 
befejezte, rádöbbent arra, hogy itt 

az ideje, hogy anyagilag is saját lá-
bára álljon. – Eldöntöttem, hogy 
a hobbimból szeretnék megélni. 
Sok volt a kétkedő körülöttem, de 
úgy voltam vele, hogy a személyes 
márkám, azaz, hogy Kiss Virág 
vagyok, már elég jól cseng ahhoz, 
hogy ebből állandó bevételeim le-
gyenek. Rengeteg motivációs elő-
adást és életvezetési szemináriu-
mot tartok. Nagyon szeretek arról 
beszélni, hogy nőként milyen egy 
vállalkozást vezetni, tárgyalni 
úgy, hogy ráadásul még fiatal is 

vagyok. Így került az életembe 
a FIVOSZ is. Először csak meg-
hívottként voltam ott a rendez-
vényeken, jártam egyetemisták 
közé, ahol később már előadáso-
kat is tartottam, majd még később 
pedig megválasztottak a sportbi-
zottság alelnökének, amire a mai 
napig büszke vagyok. Virág úgy 
érzi, addig folytatja profi pálya-
futását, amíg nem alakul úgy az 
élete, hogy eljön a családalapítás 
ideje, illetve, amíg nem lát annyi 
fiatal feltörekvő versenyzőt, akik 
elől már nem akarja majd elvenni 
a színpadi csillogást.

Hálás a sorsnak, hogy egy életen át a szenvedélye volt a  
munkája. Németh Lajos a Hajrá, Magyarország!-nak elárulta,  
miért tarja fontosnak, hogy szavazatunkkal a Fidesz–KDNP 
jelöltjeit és listáját támogassuk.

Az eddig megélt 68 évem alatt, 
amit értékként állítottam fel 
magamnak: a rend, a család-
szeretet és a biztonság mind 

benne van abban a politikában, amit én 
az elmúlt nyolc évben és előtte, 1998 és 
2002 között tapasztaltam. Tudom, hogy 
a család a legelemibb közösség az ember 
számára, és éppen ezért örülök, hogy a 
kormány ennyire fontosnak tartja a csa-
ládok és a gyermeknevelés támogatását. 
Ezért tartom elképzelhetetlennek, hogy 
ne a FIDESZ–KDNP jelöltjére és listájára 
szavazzak április nyolcadikán – mondja a 

Hajrá, Magyarország!-nak Németh Lajos 
meteorológus. A negyven éven át a televí-
zió képernyőjén dolgozó szakember élete 
egyik legkülönlegesebb választási rész-
vétele lesz az idei, hiszen nem állandó 
lakóhelyén, Angyalföldön, hanem a finn 
fővárosban, Helsinkiben fog szavazni. – 
A lányom régóta Turkuban lakik, és már 
azelőtt megszerveztük a családlátoga-
tást, mielőtt Áder János elnök úr kitűzte 
volna az április nyolcadikai időpontot. 
Pont vasárnap utazunk majd haza, de 
a gépem az urnazárás után landol, így 
a családdal úgy határoztunk, hogy kér-

vényezzük, hogy felszállás előtt a finn 
fővárosban adhassuk le szavazatainkat 
– meséli az ország egyik legnépszerűbb 
időjósa. Lajos azért tartja fontosnak, hogy 

mindenképpen leadja voksát az ország-
gyűlési választáson, mert hiszi és vallja, 
hogy most valóban a jövőnk a tét. – Erre 

pedig csakis a most kormányon lévő po-
litikai erők adnak garanciát – teszi hozzá. 
A szakember munkája, aminek köszön-
hetően az egész ország megismerte, 
független a politikától. – Ha keletről fúj 
a szél, akkor, azt mondtam, ha nyugatról, 
mert azt jelezték a műszerek, akkor azt. 
A munkámban mindig is a precizitásra és 
a lehető legszélesebb körű tájékoztatás-
ra törekedtem. Talán ennek köszönhetem 
azt, hogy mind a mai napig érzem az em-
berek szeretetét és tiszteletét a minden-
napokban – folytatja Németh Lajos, majd 
hozzáteszi a siker az ő esetében annak a 
csapatnak is köszönhető volt, amely tag-
jai segítették a munkáját. – A realitás tala-
ján tudtam mindig is maradni, semmivel 
sem akartam többet, mint amit elértem, 
és folyamatosan arról beszéltem, amihez 
értek. Engem a siker motivált, és sohasem 
szálltam el úgy, mint mostanában egy-két 
képernyős, akinek már vagy kétszer leírta 
az újság a nevét – meséli a szakember. 

Böde Dani:  
A címeres  
mezt felvenni 
büszkeség

A világon mindenhol 
Magyarországot képviselem

KISS 
VIRÁG: 

Családlátogatás
a választás napján

… párhuzamos társadalmak 
alakultak ki azokban a nyugat-
európai városokban, ahol nagy 
számban élnek bevándorlók ”

„

Finnországban szavaz  
a Fideszre Németh Lajos, 
a népszerű időjós

Büszke vagyok a fiamra, 
aki védi a határt

Imád otthon 
a fiaival birkózni

A biztonságunk 

…a fiatalok példaképként 
néznek rá és felelősséggel 
tartozik irántuk. ”

„

Tudom, hogy a család  
a legfontosabb közösség  
az ember számára… ”

„



✗✗

ÁLLÍTSUK MEG ŐKET!
Szavazzunk a Fideszre!
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