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Orbán Viktor pártelnök szerint a Fidesz–KDNP ma az „egyetlen csapat 
Magyarországon”, amely változást akar. A Fidesz elnöke az ellenzéki 
párt országos választmányának jelöltállító ülésén úgy fogalmazott: 
„száz-egynéhány nappal a jövõ évi választások elõtt állnak a zászlók”, 
amelyekre mindenki felírta az elképzeléseit. Az MSZP zászlaján az 
áll, „Gyurcsány-korszak 2”; az SZDSZ-én „viszontlátásra”; az MDF-én 
„Bokros-csomag”; a Jobbikén pedig az, hogy „erõszak”. Ezen zászlók 
közös jellemzõje, hogy a Gyurcsány-korszak meghosszabbításában 
érdekeltek – mondta Orbán Viktor. A pártelnök beszéde után a Fidesz 
országos választmányának tagjai döntöttek a Fidesz–KDNP pártszövet-
ség 2010-ben, egyéni választókerületekben induló jelöltjeirõl. 

Orbán Viktor: Viszlát, SZDSZ! Magyarország nem kér Bokros, Gyurcsány vagy Bajnai ajándékából!

Szijjártó: A fát én faragom,
Szilvi fõz – mindketten jobban járunk így

– Amikor az interjú készül, éppen 
hazaértek Bonnból. Az Európai 
Néppárt kongresszusán újabb két 
évre alelnökké választották Orbán 
Viktort. Félve kérdezem, hogy kik
kel folytattak megbeszéléseket, 
mert az ellenfél még véletlenül 
úgy tálalja, hogy saját magukkal 
sem találkoztak.

– Valóban, az orosz nagy-
követ minapi nyilatkozata az 
Orbán–Putyin-találkozóról 
nagy pofon lehetett a balolda-
li hitetlenkedõknek. Az Európai 
Néppárt kongresszusán Orbán 
Viktor Észak-Rajna-Vesztfália 
miniszterelnökével beszélt a 
német–magyar gazdasági kap-
csolatokról, elsõsorban a válság-
kezelésrõl. Találkozott a macedón 
és a moldáv miniszterelnökkel is, 
mert a következõ kormány a jelen-
leginél nagyobb figyelmet kíván 
szentelni a nyugat-balkáni térség-
nek. A görög pártelnökkel való 
eszmecsere mindig kiemelkedõ 
jelentõségû, hiszen Görögország 
Dél-Európa nagyhatalma, és a 
francia pártfõtitkárral is volt egy 
rövid megbeszélés. Orbán Viktor 
a negyedik legtöbb szavazattal 
lett az Európai Néppárt alelnö-
ke, csak a német, az olasz és a 

francia alelnök – az utóbbi kettõ 
egyébként uniós biztos – kapott 
több voksot. A néppárt az unió 
legnagyobb pártcsaládja, Európa 
legfontosabb vezetõi innen kerül-
nek ki.

– Hét végén elfogadta a választá
si listáját a szocialista párt. Szinte 
változatlanul hagyták Gyurcsány 
évekkel korábbi listáját: az elsõ 20 
jelöltbõl 14 maradt a régi. 

– Az MSZP szombaton olyan 
listát állított, amelyen az ország 
mély válságáért felelõs szemé-
lyek találhatók, õk a múlt embe-
rei. A szocialista párt Gyurcsány 
Ferenc hatalomba való vissza-
térését készíti elõ, az ismerõs 
szempárok és hátak mögött 
egyértelmûen a gyûlölet karmes-
tere áll. Végig ott volt a függöny 
mögött, onnan mozgatta a báb-
jait. Magyarország azonban nem 
kér újabb Gyurcsány-csomagot, 
nem kér újabb Bajnai-csomagot, 
és nem kér újabb Bokros-csoma-
got sem!

– Kemény szavak. Nemrég 
viszont ön kapott egy csomagot, 
amiben éleslõszer volt. Nem fél?

– A családomat megviselte a 
dolog. Senkinek sem kellemes, 
ha a szerettei közül valaki kap 

egy lõszert meg egy levelet, hogy 
ki fogják végezni. Az elmúlt 
idõszakban lejárató kampány 
folyt ellenem, néhány szocialista 
képviselõ képtelen vádakat vágott 
a fejemhez, minden létezõ felü-
letet kihasználva. A parlamentet 
odáig alacsonyították, hogy a rám 
vonatkozó rágalmaikból temati-
kus napot tartottak. Nagyon remé-
lem, hogy az elkövetkezendõ pár 
hónap az értelmes vitákról fog 
szólni, és arról, hogy az embe-
rek kiket akarnak az ország 
élére, nem pedig éleslõszerek 
küldözgetésérõl. A fenyegetésre 
visszatérve: azt szokták mondani, 
hogy a megelõzés ebben a szak-
mában fontosabb, mint az utó-
kezelés, a biztonsági igazgatónk 
ezért a szükséges intézkedéseket 
meg is tette.

– Közeledik a karácsony. Önök
nél hogyan telnek az ünnepek?

– Foglalkozásomból adódóan 
nálunk tényleg igaz, hogy a család 
csak ilyenkor találkozik. A szent-
estét általában a feleségemmel 
töltjük kettesben, karácsonykor 
és karácsony másnapján pedig fel-
keressük a szüleinket. A fenyõfa 
megvásárlása és befaragása az én 
feladatom, a fõzés és az ajándé-
kok kiválasztása pedig Szilvié. És 
jó ez így, mert ha fordítva lenne, 
bajban lennénk. Otthon általában 
halászlé és rántott hal az ünne-
pi menü, a kalóriabombák, mint 
a bejgli vagy a töltött káposz-
ta Gyõrben, a szülõknél várnak 
ránk. A két ünnep közötti idõszak 
aztán mindig a versenysúly vissza-
szerzésével telik…

� Gál�Gyula

A Fidesz elnöki stábjának vezetõje meg van gyõzõdve 
arról, hogy az MSZP Gyurcsány Ferenc hatalomba való 
visszatérését készíti elõ azzal az országos listával, amelyen 
a negyedik helyre sorolt volt kormányfõn kívül a befutó 
helyek nagyobb részén csupa olyan jelölt áll, akiknek fontos 
szerepük volt abban, hogy ilyen mélyre süllyedt az ország. 
A komoly témákon kívül persze kiderül az is, mivel veszi ki 
a részét a karácsonyi készülõdésbõl Szijjártó Péter.
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Szijjártó Péter: Gyõrben várnak ránk a kalóriabombák!


