2006. április 18.

1

EGY LÉPÉSRE A SIKERTÕL

Somogyban a bizalom gyõzött
Két nagy meglepetése volt a parlamenti választás elsõ fordulójának, az MDF öt
százalék fölötti eredménye és a Somogyért-jelölt elsõ helyezése. A demokrata
fórum bejutását senki nem jósolta volna, Gyenesei István eredményét azonban
itt, Somogyban sokan valószínûsítették. Országos szinten azonban meglepetésnek nevezhetõ. Az elsõ helyen végzett egyén jelöltek közül õ az egyetlen, aki
nem a két nagy párt támogatásával indult. Ezzel az eredménnyel még a két
kisebb pártot is megelõzte a SOMOGYÉRT. A végsõ siker a szakértõk szerint
már csak egy lépés. De azt meg kell tenni április 23-án.
– Elnök Úr! Állítólag nagyon boldog volt április 9-én
éjjel. Kevesebbre vagy többre
számított?
SOMOGY A KÉPERNYÕN
– Számítottam erre és nagyon örültem. Fantasztikus
érzés volt azt látni, hogy a somogyi emberek végre hisz-

nek magukban. Hisznek a civil értékekben, hisznek abban, hogy a nagy pártok mellett labdába rúghatnak a kisebb, helyi szervezõdések is.
Hihetetlen élményként éltük
meg! Azt az örömöt késõbb
sokan újságolták nekem, amikor a SOMOGYÉRT, Somogy
neve ötödikként jelent meg
a tévé képernyõjén. Nagy

pártok jelképei után ott büszkélkedett a mi Somogyunk.
Futkározott a hátamon a hideg.
– Feltételezem, kapott telefonokat.
– Amikor egy darabig úgy
tûnt, ebbõl akár elsõ körös
gyõzelem is lehet, elkezdtek
égni a vonalak. Aztán amikor
beállt az eredmény a biztos

vezetésre, folyamatosan csörgött tovább a telefonom. Délsomogyi támogatók, települések polgármesterei, más
megyék elnökei gratuláltak
az elsõ helyhez. Azt éreztem,
a személyem mellett egy országos példának is szorítanak.
Annak, hogy nemcsak teljesíthetetlen ígéretekkel, nemcsak a másik lejáratásával lehet kampányolni, hanem az
elvégzett munkával is. A bizalom, az egymásba vetett hit
gyõzelmét éltük meg április
9-én.
MEGKÖSZÖNT SZIMPÁTIA
– A gyõzelmi mámor nyilván hamar elmúlt, jöttek a

dolgos hétköznapok. És a találgatások, különféle kósza hírek visszalépésekrõl. Mi most
a helyzet?
– Végsõ gyõzelemrõl nem
beszélhettünk, és most sem
beszélhetünk. Megmásztunk
egy magas hegyet, amirõl
mindenki lebeszélt volna bennünket, hiszen a többiek között vannak jobban felszerelt,
dörzsölt mászók. Mi nekimentünk, álltuk a sarat, a legmagasabban mi ütöttünk tábort,
de még csak a szint felénél
vagyunk. Éppen a hóhatárnál:
talán ezért vannak ilyen fagyos
napjaink az országos politikában. A neheze most jön. Van,
aki már vissza is fordult.
(Folytatás a 3. oldalon)

POSTAI DOLGOZÓNAK KÉZBESÍTETTÜK A TÉVÉT

Nyerõ lapot kapott
A választási kampány komolyságát nem vitatva, a
Déli Szél szerkesztõsége fontosnak tartotta: legyen
helye a játékosságnak is ezekben az embert próbáló idõkben. Olvasóink az elsõ három számunkban
egy-egy kérdést találtak, mindegyik a térségre vonatkozott. Több száz megfejtés érkezett. Április 10én ígéretünkhöz híven kisorsoltuk a színes televíziót. A nyertes Mucsiné Tamás Piroska lett.

Egy jó politikus nem iszik elõre a medve bõrére. Gyenesei
István is csak azt az ajándékpálinkát tartja a kezében, amit a
barcsi Mosolykampány programján kapott a születésnapjára.

Ajándékot vitt a Déli Szél
Lábodra. Lapunk ajándékát
Gyenesei István, a Somogyért képviselõjelöltje és
Lassu István polgármester
juttatta el a nyertesekhez.
Mucsiékat ekkor már nem
érte meglepetésként a hír, az
elsõ üdvrivalgás ugyanis már
a telefonon közölt jó hír hallatán kitört a családtagokból.
A megfejtõ a helyi posta vezetõje, és mint halottuk, nyerõ szériában van.
– Imádok rejtvényt fejteni, és nem elõször mosolygott rám a szerencse – vallotta meg az asszony. – De
ilyen szép ajándékot rég
nyertem!
A lapban megjelent kérdések megfejtése a következõ:
a Rinya Barcsnál torkollik a

Drávába; Barcs és Nagyatád
lakóinak száma összesen 22
ezer 500; és a két város közötti távolság 35 kilométer.

Mucsinéról végül is kiderült, nem véletlenül ért
ennyire a rejtvényfejtéshez,
fõzéskor ugyanis mindig kihasználja az idõt. Hogy csinálja?
– Az uram fõz – mondta,
és Mucsi István megadóan
bólogatott.
Szóval, ez a megfejtés. És
persze az is igaz, amit a községben hallottunk: a „Somogyérttel csak nyerhetünk.”
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A szépkorúak is mellette állnak
Országosan is példaértékû az
a több mint másfél évtizedes
törõdés, odafigyelés, amivel
Gyenesei István a szépkorúakat, és a megyei nyugdíjas
mozgalmat támogatta.
Ennek a munkának az
eredménye több más elismerés mellett, hogy a Somogy
Megyei Önkormányzat tavaly

elnyerte az Idõsbarát önkormányzat díjat. Ebben és a
szépkorúakért végzett munkában a megyei közgyûlés és
a SOMOGYÉRT Egyesület elnökének meghatározó érdemei voltak, és vannak jelenleg is.
A megyei nyugdíjas szövetség elnöksége támogatja,

hogy Gyenesei István a somogyi 6-os választókerület
országgyûlési képviselõje legyen, és így még többet tehessen a somogyi szépkorúakért, nyugdíjas szervezetekért,
és a megyei szövetségéért.
dr. Klujber László
a megyei nyugdíjas
szövetség elnöke

Az Idõsbarát önkormányzat díj átadása a Parlamentben

ÖSSZEFOGÁS

Minden polgármester
Gyeneseit támogatja
Péter István
Babócsa
Nagy Tibor
Bakháza
Feigli Ferenc
Barcs
Újfalvi Jánosné
Bélavár
Tamás Csaba
Beleg
Galba Mihály
Bolhás
Horváth Ádám
Bolhó
Csík László
Csokonyavisonta
Villányi László
Darány
Kovács István
Drávagárdony
Üveges Zoltán Drávatamási
Fadgyas Attila
Görgeteg
Papp Istvánné
Háromfa
Vida Imre
Heresznye
Kulcsár Szilveszter
Homokszentgyörgy
Bencsik János
Istvándi
Nagy Józsefné
Kálmáncsa
Kirizs Zsolt
Kastélyosdombó
Hajdu Tibor
Kaszó
Végh Gábor
Kisbajom
Kiss Pál
Komlósd

Egyed György
Kutas
Lassu István
Lábod
Pirosné Tamás Krisztina Lad
Darabos György
Lakócsa
Ormai István
Nagyatád
Szabó Zoltán
Nagykorpád
Mikola Vilmos
Ötvöskónyi
Horváth Margit
Patosfa
Buzási Tamás
Péterhida
Szilovics József
Potony
Farkas Sándor Rinyabesenyõ
Molnár József
Rinyaszentkirály
Peti Csaba
Rinyaújlak
Kiss Józsefné
Rinyaújnép
Mohr Tamás dr.
Segesd
Traxler Balázs
Somogyaracs
Eller János
Somogyszob
Kovács István
Szabás
Dudás Jánosné Szentborbás
Virth József
Szulok
Somosi József
Tarany
Iliásics János
Tótújfalu
Kozma László
Vízvár

SZÁZHARMINCHÉTRE BÕVÜLT A KÖR

Tovább nõtt a Somogyért-jelölt népszerûsége
Legutóbbi számunkban közöltük mindazon kisebbnagyobb szervezetek, pártok és egyesületek, klubok és szövetségek, alapítványok és együttesek neveit, amelyek dr. Gyenesei Istvánt, a Somogyért
Szövetség jelöltjét támogatják az országgyûlési képviselõválasztáson. Ez a lista az elsõ fordulót követõen tovább bõvült, jelenleg 137 támogatót számlál, így most még nagyobb helyet követel magának.
Magyar Demokrata Fórum
Kereszténydemokratapárt-Keresztény Centrum Összefogás
MCF Roma Összefogás Párt
Rákóczy Attila, az MSZP visszalépett képviselõjelöltje
Vértes György, az SZDSZ második fordulóba nem jutott képviselõjelöltje
SOMOGYÉRT Egyesület
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ)
Somogy Megyei Szervezete
Nyugdíjasok Somogy Megyei
Szervezeteinek Szövetsége
Dél-Somogyi Cigány Képviselõk
Szervezete
Magyar Vadászkamara Somogy
Megyei Területi Szervezete
Babócsai Nyugdíjas Klub
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Babócsa
Ifjúsági Szervezet, Babócsa
Polgárõr Egyesület, Babócsa

Együtt a Városért Egyesület, Barcs
Környezetvédelmi Egyesület,
Barcs
Rákóczi Szövetség Szervezete,
Barcs
Polgárõrség, Barcs
Somogytarnócáért Egyesület,
Barcs
Sport Horgász Egyesület, Barcs
Nyugdíjas Egyesület, Somogytarnóca
Polgárõr Egyesület, Somogytarnóca
Satellit Futball Klub, Somogytarnóca
Pünkösdi Rózsa Klub, Bélavár
Belegi Nyugdíjas Klub, Beleg
Nyugdíjasklub, Bolhás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Bolhó
Borostyán Nyugdíjas Klub, Csokonyavisonta
ClapDance Táncegyüttes, Darány

Darányért Kulturális és Faluszépítõ Egyesület
Darányi Nyugdíjas Egyesülete
Nagycsaládosok Közhasznú
Egyesülete, Darány
Nyugdíjas Klub,
Drávagárdony
Dráva Hagyományõrzõ Egyesület, Drávatamási
Drávaszentesi Nyugdíjas Klub
Lányok-asszonyok Baráti Köre
Drávaszentes
Ifjúsági Klub, Görgeteg
Közéleti Nyugdíjas Klub, Görgeteg
Nyugdíjas Egyesület, Görgeteg
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Görgeteg
Regionális Kisebbségi Fórum,
Görgeteg
Háromfáért Egyesület
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Heresznye
Nyugdíjas Klub, Homokszentgyörgy
Sport Egyesület, Homokszentgyörgy
Roma Egyesület, Homokszentgyörgy
Segítõ Kéz Közalapítvány, Homokszentgyörgy
Cigány Közösségi Klub és Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, Istvándi
Ifjúsági Klub, Istvándi

Polgárõr Egyesület, Istvándi
Baráti Kör, Kálmáncsa
Nyugdíjas Egyesület, Kastélyosdombó
Szeretetlánc KKFK Egyesület,
Kastélyosdombó
Nyugdíjas Szervezet, Kisbajom
Futball Club, Kutas
Nosztalgia Nõi Kézilabda Klub,
Kutas
Polgárõr és Tûzoltó Egyesület,
Kutas
Sporthorgász Egyesület, Kutas
Szivárvány Nyugdíjas Klub, Kutas
Kutasért SE Egyesület
Kutasi Cigányszervezet
Kutasi Etnikai Szervezet
Nyugdíjas Klub,
Lad
Drávamenti Horvátok Szövetsége, Lakócsa
Drávavölgyi Cigány Fiatalok
Szövetsége, Lakócsa
Hölgykoszorú Nyugdíjas Klub,
Lábod
Medosz Baráti Kör, Lábod
Nagyatádért Egyesület
ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub, Nagyatád
Kanizsai Dorottya Nõegylet, Nagyatád
69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és
Baráti Kör, Nagyatád
Konzervgyári Szakszervezeti
Nyugdíjas Klub, Nagyatád

Õszi Napfény Nyugdíjas Klub,
Nagyatád
Nagyatádi Kertbarát Kör
Polgárõr Egyesület, Nagyatád
Rinya-menti Térség Borbarát
Köre, Nagyatád
Ezüst Hárs Nyugdíjas Klub,
Ötvöskónyi
Ötvöskónyi Egészségéért Egyesület
Patosfáért Egyesület
Együtt-Egymásért Nyugdíjas
Klub, Rinyaszentkirály
Ifjúsági Klub, Rinyaújlak
Rinyaújlaki Csókavári Dalkör
Sport és Szabadidõegyesület,
Rinyaújlak
Derûs Alkony Nyugdíjas Egyesület, Segesd
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Segesd
Somogyszobért Egyesület
Vilma Ház Alapítvány, Somogyszob
Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége, Somogyszob
Német Nemzetiségi Együttes,
Szulok
Hobbi-Horgásztó Egyesület,
Szulok
Petõfi Sportegyesület, Szulok
Taranyért Egyesület
Vunenás Együttes, Tótújfalu
Vízvárért Alapítvány
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Vízvár
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NE VÁLASSZUNK ELLENZÉKI KÉPVISELÕT!

Mérlegen az érvek
A parlamenti választások
második fordulóját április
23-án, vasárnap rendezik.
Ekkor már nem kell a pártok
sorsáról döntetünk. Ezúttal
csak egyetlen szavazólapot
kapunk. A 6-os számú választókerületben jelen állás
szerint két név szerepel majd
ezen a lapon: dr. Gyenesei
Istváné és Kuzma Lászlóé.

Rákóczy Attila már visszalépett. Az bizonyosra vehetõ,
hogy a Somogyért jelöltje
nem hátrál meg a második
fordulóban.
Egyszerûbb tehát a képlet.
Van egy széles körben támogatott, pártoktól független, civil értékeket vállaló,és csak a
térség érdekeit szem elõtt tartó jelölt, Gyenesei István, és

van egy másik, Kuzma László, aki egy párt jelöltje, és listáról már bejutott a parlamentbe.
Az alábbiakban azt tesszük
mérlegre, miért jobb a térségnek, ha az elsõ forduló
döntését még több szavazattal megerõsítve a Somogyért
Szövetség jelöltjét juttatja a
Parlamentbe.

Azért a Somogyért-jelölt, mert…
…a másik két jelölt már
képviselõnek tekinthetõ.
Az már biztos, hogy
Kuzma László májustól országgyûlési képviselõ, a
Fidesz listáján bejutott. A
visszalépett Rákóczy Attila szintúgy nagy eséllyel
bejut, hiszen dr. Kolber
István magabiztosan vezet
riválisa elõtt, s ezzel meg-

nyílik az út Rákóczy Attila
elõtt is.
…Dél-Somogy nem
mondhat le a harmadik
képviselõrõl.
Ha a most második helyen
álló Kuzma László kerülne
egyéniben az Országgyûlésbe, azzal Dél-Somogy elvesztene egy képviselõi mandátumot, és azt a megye egy
jómódú térsége szerezné
meg.

…dõreség lenne újabb
négy évre ellenzékbe kerülni.
Az elemzõk nagy többsége szerint a választás kimenetele már eldõlt: a kormánypártok folyathatják. Kuzma
László továbbra is ellenzékben marad. Személyében
nem érdemes újabb négy
évre ellenzéki egyéni képviselõt választania Dél-Somogynak.

Az esélyes nyugalma
Az elsõ forduló elõtt azt írtuk: érdekes kísérlet színhelye lehet
a 6. számú választókörzet. Úgy ítéltük meg ugyanis, hogy
hosszú idõ után elõször Dél-Somogyban történhet meg az,
amit korábban elképzelni sem tudtak a szakemberek, elemzõk: civil képviselõ kerülhet a parlamentbe. Nos, az idõ bebizonyította: jóslásunk több volt annál mint amolyan belemagyarázás. Az elsõ forduló után azt mondhatjuk: ennek a
térségnek nagyon komoly esélye nyílt arra, hogy – tegyük
hozzá: érdekeit nagyon bölcsen felismerve – akár három képviselõt is küldhet a magyar törvényhozásba. Ráadásul úgy,
hogy biztosan lesz egy kormánypárti, egy ellenzéki, valamint szerencsés esetben egy független képviselõje.
Akik látták a televízió híradásait a választás estjén, azok
közül minden bizonnyal sokan vették jólesõ érzéssel tudomásul: Dél-Somogy a sok narancs és piros mellett üde színfoltként „besárgult”. Elõre vetítve az idõt, amikor majd egy
országnak kell megszokni: vannak a nagypártok, a kicsik,
és van Dél-Somogy, ahol a helyzet más, mint az ország többi részén.
Dr. Gyenesei István bejutása esetén azonban többrõl is
szó lesz. Nevezetesen arról, hogy mit tehet egy független képviselõ a parlamentben. Az elmúlt évtizedben ugyanis erre
sem akadt megfelelõ minta. Tudjuk, hogy Gyenesei rutinos,
tapasztalt politikus, így joggal várhatjuk tõle, hogy ennek az
újfajta képviselõfajtának a megteremtésében is élen jár. Õ
lesz, aki józanul és logikusan dönthet, aki talán még híd lehet jobb és baloldal között, aki mindenkivel szóba állhat és
akivel mindenki szóba áll.
Egy nagy kísérlet részese lehet tehát, amely kísérletnek az
a lényege: érdemes-e civil képviselõt a parlamentbe küldeni
egy választókerületnek. Érdemes-e még ebben az országban
egyáltalán kívül maradni a pártok marakodásán, egymásra mutogatásán, érdemes-e még egyáltalán komolyan venni a munkát, elérni a kitûzött célt, avagy elég egy-egy jó
kampány, egy hangzatos ígéret?
Mi abban bízunk, hogy a 6-os választókörzet történelmet
írhat újkori demokráciánkban. S ebben az áll majd: jól választottak a dél-somogyiak, mert megtalálták a megfelelõ
embert, aki úgy képviselte érdekeit, hogy közben megõrizte
függetlenségét, nem adta fel a választóinak tett ígéretét.
S akkor négy év múlva biztosak lehetünk abban, hogy a
somogyi kísérletnek lesznek folytatói az ország más részeiben
is. S erre pedig a mai politikának nagy szüksége lenne, mi
több: a megtisztulás egyik legkézenfekvõbb lehetõsége ez.
Érdemes tehát szavazóként a civil jelöltre leadott vokssal
e szép kísérlet részesévé válni.
– varga –

EGY LÉPÉSRE A SIKERTÕL

Somogyban a bizalom gyõzött
(Folytatás a 1. oldalról)
Nem fogadtuk el tõle se az
élelmet, se a karabinert. De a
drukkolását, az õ támogatóinak szimpátiáját megköszönjük. Mindenkinek a támogatására szükségünk van.
– Mi újság a másik, még
talpon maradt képviselõjelölttel?
– Tiszteljük, becsüljük. Ott
mászik valahol mögöttünk.
De nem tekingetünk hátra.
Elõre nézünk, a csúcson tartjuk a szemünket, különben
elvétjük az irányt. Energiánkat az arra érdemes dolgokra fordítjuk. Dolgozunk a csapat sikeréért. Legutóbb 9458-

an szurkoltak a Somogyért
sikerének. A legtöbben. Ez
nagy felelõsség, ami persze
könnyû teher.
– Most, hogy az MSZP-s jelölt már visszalépett, és az Ön
támogatására kérte híveit, a
polgári média összemossa Önt
a szocialista párttal. Nem fél,
hogy a nagypolitika, a Fidesz
céltáblája lett?
SZOKÁSOS MEGYEJÁRÁS
– Nem vagyok félõs alkat.
Ami az általam tisztelt Rákóczy Attilát illeti, az õ visszalépése érthetõ, hiszen nemigen volt esélye fordítani. Ha

versenyben marad, akkor elképzelhetõ, hogy a nevetõ
harmadik nyer. Okosan döntöttek, mindenki ezt tette volna a helyükben. Az állva
maradt vetélytársamról pedig eddig sem feltételeztem
rosszat, ezután sem fogok.
– Mi várható a kampány
utolsó hetében?
– Kulturált folytatásra számítok. Dél-Somogyban egyetlen összefirkált plakátot sem
láttam, és ez jó. A magam részérõl tisztességesen korteskedek tovább. Emberek között
vagyok, mert érdekelnek a
problémáik. De õk talán semmit változást nem észlelnek a

gyakori jelenlétembõl, hiszen
ezt szokták meg tõlem. Mert
nem csak akkor járom a megyét, ha kampány van. Ez egy
jelölttõl hiteltelen volna. És
az emberek nem buták, átlátnak az ilyesmin. Azt is látják,
hogy ha meg akarják tartani
a Somogyért elõnyét, el kell
menniük 23-án, és meg kell
erõsíteniük szavazatukat.
– Azt mondják, szeret táncolni. Egy igazi somogyi örömverbunkot eljár április 23-án?
– Azt nem mondták, hogy
egy kicsit babonás is vagyok?
Várjuk ki a végét. A lábam
mindig kéznél lesz.
Z. T.

Egyéni jelöltek
helyezései
az 1. fordulóban
(zárójelben a már Parlamentbe
jutottak száma)
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REFLEKTORFÉNYBEN A PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN JELÖLT

Gyenesei István alku nélkül gyõzne
Visszalépett a szocialista jelölt a Somogy megyei 6os számú választókerületben. Az MSZP képviselõjelöltje, Rákóczy Attila közleményben tudatta döntését, és megköszönte a választók bizalmát. Egyben
arra kérte õket, hogy a második fordulóban minél
többen éljenek állampolgári jogukkal, és támogassák a Somogyért Szövetség jelöltjét.
Rákóczy Attila:
– Visszalépésem oka nagyon egyszerû. Egyrészt elfogadtam a választók többségének akaratát, másrészt ezzel
is hozzá kívántam járulni ahhoz, hogy a térség számára a
leghasznosabb és már az elsõ
fordulóban is legtámogatottabb jelölt Gyenesei István
lehessen a körzet országgyûlési képviselõje, szemben a
pártlistáról már parlamentbe
került, de várhatóan ellenzéki szerepbe kerülõ Kuzma
Lászlóval.
Ezért cserébe semmi kompenzációt nem kaptunk és
nem is kértünk. Nekünk elég,
ha a SOMOGYÉRT Szövetség
jelöltje megelõzi a FIDESZ jelöltjét, és eléri azt, ami nekem
most nem sikerült.
Gyenesei István:
– Tudomásul vettem, hogy
Rákóczy Attila visszalépett.
Logikus volt a döntése, hiszen bár tisztes eredményt ért
el, nyerési esélyei a második
fordulóra már nem voltak.

Megköszöntem az irányomba
tett gesztust és április 23-án
az eddig rám szavazók mellett, számítok azok támogatására is, akik az elsõ fordulóban a negyedik helyen végzett Vértes Györgyre és a
visszalépett Rákóczy Attilára
adták voksukat.
Mindezt nem elõzte meg
alkudozás. Mi értelme lett
volna. Elsõ helyen állok és a
bekerülve a parlamentbe véleményemet középrõl állva,
hitelesebben mondhatom el,
mint bármely frakcióban.
Szeretném
magamat
annyira gerincesnek tudni,
hogy csak a térség és egy nyugodt Magyarország megteremtésének érdekeit nézzem.
Aki engem ismer, az tudja, hogy adott szavamat minden körülmény között betartom. A SOMOGYÉRT Szövetség jelöltjeként indultam és
ez a választás második fordulójára sem változott. A somogyi emberek bizalma számomra mindennél fontosabb.

A Magyar Televízió Napkelte címû adásában Aczél Endre kérdésére válaszolva a Somogyért-jelölt egyértelmûvé tette: megõrzi önállóságát

Népszabadság
A vártnál jobban szerepelt
a választások elsõ fordulójában a civil jelöltként indult
Gyenesei István, a Somogyért Szövetség képviselõjelöltje a nagyatádi választási
körzetben. A voksok 36,67
százalékát megszerezve pár
százalékkal maga mögé utasította a Fidesz-KDNP színeiben indult Kuzma Lászlót, és
jelentõsen megelõzte Rákóczy Attila MSZP-jelöltet.

– Szervezetünk az elmúlt
négy évben annyira megerõsödött, hogy már minden somogyi településen mûködik
csoportunk – mondta Gyenesei. Hangsúlyozta: nem keresi meg egyik pártot sem azzal a kéréssel, hogy léptesse
vissza jelöltjét a javára. Cáfolta az egyik kereskedelmi rádióban elhangzott hírt is,
hogy egyezséget kötött volna
a szocialistákkal, s támogatásukért cserébe az MSZP-frak-

Derûs órák a kampányban
Egy kellemes délután és egy szép este eltöltésére
invitálta a barcsiakat és a nagyatádiakat április másodikán Gyenesei István, a Somogyért Szövetség
képviselõjelöltje.
A két városban egymás
után lépett színpadra Bencze
Ilona színmûvésznõ és a Beregi Péter - Heller Tamás
duó. A mûvésznõ meghitt,

szinte intim pillanatokat varázsolt a színpadra, prózával, verssel, dalokkal, sanzonokkal, melyek legtöbbjét
vele együtt dúdolta a közön-

Dr. Borcsek Istvánné tûgobelin megyecímert ajándékozott Nagyatádon

ség. Ezt követõen egy másik
mûfaj képviselõi ragadták
magukkal a közönséget. A
Mikroszkóp színpad két komikusának mûsora, politikai
kabaréja megnevettette a jelen levõket. Idõsek és fiatalabbak egyaránt jól szórakoztak a kabarétréfákon, aktuális vicceken.

A két mûsorszám között
Gyenesei István szólt programjáról. Képviselõjelöltségérõl beszélt, s szót ejtett arról a munkáról, amit eddig
végzett a körzetben, s arról
is, amit ezután szeretne tenni a hatos számú választókerületben élõkért, a településekért.

A Beregi-Heller duó itt éppen Barcson szórakoztatja a publikumot

ció tagja lesz gyõzelme esetén. Úgy véli, hogy a baloldal alkuk nélkül is fel fogja
ismerni, hogy a körzet másik
esélyes, fideszes jelöltjével
szemben szerencsésebb számukra, ha a második fordulót is õ nyeri meg.
Gyenesei István kijelentette: ha bejut a parlamentbe,
a híd szerepét kívánja betölteni a bal- és a jobboldal között, egyiknek a soraihoz sem
kíván csatlakozni, hiszen függetlenségének megõrzésével
a választóinak is tartozik.
Magyar Hírlap
Megelõzte fideszes és szocialista ellenfelét Gyenesei István,
a Somogyért Egyesület képviselõjelöltje. Az országgyûlési
választások elsõ körének egyik
meglepetésembere lapunknak
azt mondta, senki javára nem
kíván visszalépni, a második
fordulóban is ott lesz.
– Csaknem három százalékkal vezet az elsõ forduló után.
Számított ilyen eredményre?
– Biztos voltam benne,
hogy az elsõ három között
végzek.
– Mire alapozta bizakodását?
– Tizenhét éve dolgozom
Somogy megyében. Jól ismerem a szavazókörzetemet, és
a választók is tudják, mit csináltam eddig.
– Hol helyezné el a Somogyért Egyesületet a politikai
palettán?
– A centrumban. Somogy
érdekei a meghatározók számunkra.
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BESZÉLGETÉS BERTALAN PÉTER POLITOLÓGUSSAL

Üdítõ színfolt a politikában
„A 2006-os választás bekerül a politikatörténeti
könyvekbe, de nem a kampány, hanem a választás
eredménye miatt. Letisztulni látszik a kép: a két
nagy párt meghatározó súlya, a pártpreferenciák
erõsödése a nyugati hatást mutatja. Ezért is örömteli, hogy a két kisebb párt is bekerült a parlamentbe. Van a választók egy részében egyfajta középeurópai, lágyabb és árnyaltabb gondolkodásmód
iránti vágy, és fontos, hogy ezt az árnyalatot és mértéktartást a parlamenti viszonyok is tükrözik.” Így
látja az eddigieket dr. Bertalan Péter egyetemi tanszékvezetõ, aki politológusként, politikai elemzõként élete egyik legérdekesebb idõszakaként éli meg
napjaink eseményeit.
– A választás országos
meglepetése az MDF parlamentbe jutatása. De vajon a
választás hõse vagy bûnbakja lesz?
– A második tévévita és a
párt markáns, átlátható programja meghozta a hiányzó 1–
2 százalékot az MDF-nek. Ez
az elnök asszonynak köszönhetõ. E pillanatban (interjúnk
április 12-én készült – a
szerk.) az a nagy kérdés, hogy
Dávid Ibolya fogalommá
vagy tragikus hõssé válik, a
hatalom igézete vagy a józanész gyõzedelmeskedik-e rajta. Hamarosan megtudjuk.
TIZENHÉT ÉV ERÉNYE
– Az elsõ forduló másik
nagy fegyverténye a Somogyért, és Gyenesei István sikere. A két nagy párt jelöltjein
kívül csak õ végzett elsõ helyen. Minek köszönhetõ ez?
– A professzionális kampánynak, a jól szervezett csapatnak, és persze elsõsorban
a karizmatikus politikusnak
az eredménye ez. Aminek

természetesen van történetisége. Gyenesei Istvánnak a
megye élén eltöltött 17 év
nagy erénye, amit – úgy tetszik – még a nagy pártok szavazatvonzása sem tud legyõzni.
– Mi a jelentõsége ennek a
szereplésnek?
– Magyarország választási
térképén ma nemcsak piros
és narancsszín van, ami Európai példa lehet. Ez, és a kis
pártok küszöbátlépése egyfajta harmadik erõ, ami oldja a
két nagy párt közötti gladiátorküzdelmet. A Somogyért
megtanulta, hogyan maradhat a politika szabályrendszere szerint is civil erõ. Ez nagy
érték lesz a Parlamentben,
mert a civilség a társadalom
lelkiismerete és immunrendszere is egyben. Üdítõ szín a
pártok világában.
HÁROM KÉPVISELÕ LEHET
– Európai trend ez vagy kivételes eset?
– Hazánk elsõ számú közjogi méltósága, Sólyom Lász-

Somogyért-sárgában a 6-os választókörzet

ló is civil. A megválasztása
körüli események erõsen átpolitizáltak ugyan, de tény: õ
a civil világból jött, és nem
politikus. Jó esetben az õ civilsége is adhat egy aurát az
országnak, amibõl erõt meríthetnek a szervezetek.
– Mit gondol, megérti DélSomogy, hogy két képviselõjelölt, Kuzma László már bekerült, Rákóczy Attila pedig egészen biztosan bekerül a Parlamentbe, és Gyenesei István
személyében erõs egyéni képviselõjük is lehet?
– Tisztességes, európai
döntés lenne, ha a dél-somogyiak felismernék az érdekeiket, és megválasztanák képviselõjüknek a Somogyért jelöltjét. Az embereknek most
jobbról és balról egyaránt azt
kell támogatniuk, akinek a
személyében a harmadik
képviselõjüket is a Parlamentbe juttathatják. Fontos megjegyezni, hogy Gyenesei Ist-

A politológus szerint most jobbról és balról is a Somogyért-jelöltet
célszerû támogatni

ván senkit nem kért visszalépésre, és hangsúlyozza, hogy
nem lép be egy frakcióba
sem, megõrzi az önállóságát.
SOMOGYÉRT:
A FEJLÕDÉS KOVÁSZA
– Az elsõ fordulót Gyenesei
István meggyõzõen nyerte.
Milyenek most az esélyei?

– A legjobbak. Egyrészt
vezet a versenyben, másrészt
jobbról és balról egyaránt támogatott, elfogadható, középen álló jelölt. A Somogyért
képviselõjeként az õ munkája a térség fejlõdésének a kovásza lehet. Dél-Somogy nagyon nagy lehetõség kapujában áll tehát.
T. B.

A 6-os választókörzet végeredménye:
Dr. Gyenesei István – SOMOGYÉRT
Kuzma László – FIDESZ- KDNP
Rákóczy Attila – MSZP
Vértes György – SZDSZ

1.
2.
3.
4.

36,67
33,92
25,53
3,87

%
%
%
%

9 457 szavazat
8 749 szavazat
6 585 szavazat
999 szavazat

Dr. Gyenesei István helyezése a településeken
Babócsa
Bakháza
Barcs
Bélavár
Beleg
Bolhás
Bolhó
Cs.visonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Háromfa
Heresznye
Homoksz.györgy
A Marketing Centrum mandátumbecslése is számol a somogyi sikerrel

45,6
81,7
27,7
68,5
46,1
37,9
42,0
53,2
36,5
44,4
47,0
44,6
49,7
62,2
38,3

1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
Komlósd
Kutas
Lábod
Lad
Lakócsa
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Patosfa
Péterhida

61,5
55,6
45,5
58,6
45,6
40,2
41,4
32,8
41,0
60,3
27,0
32,3
51,6
54,3
68,1

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
3.
2.
1.
1.
1.

Potony
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogyszob
Szabás
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár

44,4
57,8
52,9
44,2
61,9
36,3
70,8
37,1
56,5
68,8
51,8
52,3
30,2
54,4

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
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Új szín a politikai palettán
Kedves István!
Elõször is gratulálok a választáson elért eredményedhez! Biztos voltam
(és vagyok is) abban, hogy bekerülsz a parlamentbe! Történelmet írhat
személyeddel a magyar politika!
Örömmel olvastam a Somogyi Hírlapban közzétett nyilatkozatodat,
mely szerint nem kívánsz csatlakozni egyetlen frakcióhoz sem! Külön örömmel tölt el az a tudat, hogy ígéretedet megtartod! További munkádhoz
kívánok neked sok-sok sikert, kitartást, erõt, egészséget!
Fekete Sándorné, Angéla
Tisztelt Elnök Úr!
Egy volt, de lélekben örökké „SOMOGYI” lévén gratulálok a választás
elsõ fordulójában elért kiváló eredményéhez. Példaértékû, amit tett, és
meggyõzõdésem, hogy az elkövetkezõ négy évben tenni fog a KÖZ érdekében.
Az ország választói számára minimum meggondolandó, és remélem,
követendõ az Ön kezdeményezése,
törekvése, magatartása. Lám, létezik
országunkban az „árkok betemetésére” irányuló igazi lehetõség.
Õszintén örülök, hogy ezt az utat
Ön, a KÖZ-ért cselekvõ és dolgozó
SOMOGY-i közéleti személyiség mutatja meg.
Tisztelettel! Schmidt László
Kedves István!
Gratulálok, kívánom, hogy függetlenként az EMBEREKÉRT és az ORSZÁGÉRT tehessen minél többet,
pártállásától és világnézetétõl függetlenül.
Õszintén, S. L.
Kedves István!
Mint egykori nagyatádi közéleti és
sportember örömmel köszöntöm sikeredet. Hiszem, hogy parlamentbe
jutsz, s ott autonóm személyiségként
- progresszív múltadat nem tagadva
- képviseled a demokrácia és a haladás értékeit. Támogatója és harcosa
leszel a magyarság sportoló nemzetté válásának, a jó törekvések folytatásának, s új utak megtalálásának.
Üdvözlettel: Gosztolya József
iskolaigazgató Pécsrõl
Tisztelt Elnök Úr!
Elõször is gratulálok a választáson
elért eredményéhez. Amikor mutatták az ország térképén a piros
és narancs színeket, szinte felüdülés volt látni a Somogyért egyesület sárga színét! Igaz, lesz egy második forduló is, de ezek a választópolgárok szintén ott lesznek.
Igen remélem, hogy még többen
és akkor, mi somogyiak (fõleg a
6.vk) büszkék lehetünk (így is!) az
elért eredményre!!
Sok sikert kívánok és bízzunk a
választás sikerében!
Maradok tisztelettel!
Havasi István

Kedves Elnök Úr!
Ezúton szeretnék gratulálni a választásokon elért eredményedhez.
Nagy szó a mai korban az, hogy a civil szféra képviseletében ilyen magas
támogatottságot sikerült elérni! Ilyen
nagyszerû teljesítményt csak a legkiválóbbak, a különleges képességekkel és pozitív emberi értékrenddel
bírók tudnak elérni!
További sikerekben gazdag munkát kívánok!
Tomor Endre és családja
Tisztelt Elnök Úr!
Gratulálok a választáson elért
eredményéhez! Érdemes volt küzdeni és harcolni érte! Köszönöm, amit
városunkért tett!
Üdvözlettel: egy barcsi fiatal
Tisztelt Elnök Úr!
Gratulálok az országgyûlési választások elsõ fordulójában elért eredményéhez, és kívánom, a második fordulót is hasonló sikerrel tudja zárni.
E gyõzelem, nemcsak mint somogyi polgárnak fontos, hanem mint a
civil társadalom építésében elkötelezett és ebben aktívan résztvevõ embernek, a Dél - Dunántúli régió civil
szervezeteinek is, amelyek mûködése érdekében Ön az elmúlt idõszakban erõn felül cselekedett.
Személyében ennek a szektornak
méltó és harcos képviseleti esélye valósulna meg, a magyar parlamentben.
Ezért is kérjük a civil társadalom
szavazó polgárait, hogy egy emberként sorakozzon fel az Ön által méltón képviselt érdekeink gyõzelme érdekében. Ebbéli akaratukat remélem
a szavazófülkében is kellõ számban
demonstrálják.
Sok sikert kívánva üdvözli:
Kovács Kálmán
Somogy Megyei Civil Egyeztetõ
Fórum
Tisztelt Elnök Úr!
Õszintén gratulálok! Némely magyar politikusok valóban tanulhatnának Öntõl, hogy miképpen lehet ezt
a mûfajt színvonalasan mûvelni. A
választás elõtt sok sikert kívánok!
Üdvözlettel: Kállay Viktor
Kedves Pista!
Szeretném megköszönni a magam
és településünk minden lakója nevé-

A térség lakóinak otthonaiba eljuttatott szórólapon köszönte meg Gyenesei István azt
a támogatást, amivel a választások elsõ fordulójában 36,67 százalékos eredménnyel az
élen végezhetett. A Somogyért képviselõjelöltje arra kéri a választóit, hogy feltétlenül
menjenek el szavazni április 23-án.

ben mindazt, amit eddig értünk tettél. Nagyon sok sikert kívánunk neked a választáson. Mi itt, Istvándiban
mindent meg fogunk tenni azért,
hogy ez a siker bekövetkezzen. Tiszta szívünkbõl kívánjuk, hogy hamarosan a 6-os választókörzet országgyûlési képviselõjeként köszönthessünk. Biztos vagyok benne, hogy a siker most nem marad el!
TUDJUK: EGYÜTT maradsz VELÜNK, új pozíciódból teszel ÉRTÜNK.
Károlyi János

Kedves Elnök Úr!
Az egyesület tagsága és vezetõsége nevében sok sikert kívánunk Önnek az országgyûlési képviselõi választásokban. Köszönjük az eddigi
önzetlen és kimagasló segítségét,
amellyel az egyesületet részesítette.
További munkájához sok erõt, jó
egészséget kívánunk!
Tisztelettel:
Babócsai Polgárõr Egyesület
Ránics János elnök,
Havasi István titkár,
Vodenyák István vezetõségi tag

Tisztelt Gyenesei Úr!
Nagyon sok társammal együtt köszönjük Önnek, hogy ennyi energiát
fektet abba, hogy a Mi Somogyunknak jobb legyen! Örülök, hogy vannak még ilyen emberek, mint Ön!
Sok sikert kívánunk, mi ott leszünk
a szavazófülkékben!
Tisztelettel: Kiscsillag!

Tudtuk,hogy meglesz! Gratulálok,
és biztos vagyok benne, hogy együtt
gyõzni fogunk, hiszen neked ott a
helyed a parlamentben! Itt Istvándiban egy emberként állunk mögötted. Ezúton kívánok magam és családom nevében boldog, kellemes
húsvéti ünnepeket Neked és családodnak.
Maradok tisztelettel: Bereczkiné Joli

Kedves István!
Gratulálok a honlapjához és a
blogjához. Mindkettõ megerõsíti bennem az Önrõl alkotott pozitív meggyõzõdést. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy egy ilyen tettre
kész és agilis ember indul a választókörzetünkben, aki már többször bizonyította elkötelezettségét régiónk
ügyei iránt.
Sok sikert és kitartást kívánok!
Ifj. Szabó Ander Mihály
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tudatom Veled, hogy munkatársaim és azok, akik Benned jó
szándékú és segítõkész emberre találtak, azok támogatására és maximális segítségére minden körülmények
között számíthatsz.
Barátsággal: Kis Árpád
Nagyatád Város Polgárõr
Egyesület Elnöke

Tisztelt Gyenesei István!
Szeretnék gratulálni elsõ fordulós
gyõzelméhez. Engedje meg, hogy
egyúttal sok sikert kívánjak a második fordulóhoz és az azt követõ
parlamenti munkájához. Ugyan
én budapesti vagyok, de biztosíthatom: amennyiben somogyi lennék, bizonyosan Önre szavaztam
volna. Amikor azt mondta, annak, hogy egyik frakcióba sem lép
be üzenet értéke van: megkaptam az üzenetet. Ezt az üzenetet
tolmácsoltam én is akkor, amikor
tényleges választási lehetõség hiányában nem voksoltam április 9én.
Több, Önhöz hasonló emberre lenne szükség a politikában.
Üdvözlettel: Kóczán Péter
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VILÁGHARMÓNIA FUTÁS

TRIATLON

Nagyatádon is áthalad a váltó Edzõtábor Porecben
Több mint hetven országban
százezrek vesznek részt abban a különleges váltófutásban, amelynek célja, hogy
erõsítse a nemzetek közötti
barátságot. A kézrõl kézre
adott fáklya falvakat, városokat, országokat és földrészeket kapcsol össze. Eltérõ kultúrájú, bõrszínû, politikai és
vallási meggyõzõdésû emberek futnak együtt, hogy kifejezzék, a világ egy napon valóban az egység és a harmónia otthona lehet.
2006-ban Európában a
Világharmónia Futás egyet-

len nagy váltót alkot. A nemzetközi futócsapat – amelyhez bárki csatlakozhat – 45
európai fõvároson áthaladva
24 ezer kilométert tesz meg.
A világ egyik leghosszabb váltófutása (Lábod felõl) május
4-én 13 órakor érkezik Nagyatád határába.
A staféta résztvevõit a
Babay József Általános Iskolában ünnepélyes külsõségek között köszöntik, majd
a futók a rövid pihenõ után
Berzence irányában Nagykanizsa felé haladnak tovább.

A nagyatádi Triatád SE a horvátországi Porecben
kezdte meg felkészülését az idei versenyszezonra.
A tizennégy ifjúsági, junior, illetve felnõtt sportoló,
a kilencnapos edzõtáborozáson ideális feltételek
mellett teljesítette a nem mindennapi erõpróbákat.

HÍREK – EREDMÉNYEK

Sporttévé-közvetítés Barcsról
Labdarúgás: Elõször került országos televízió képernyõjére az NB II-es Barcsi SC
bajnoki labdarúgó mérkõzése. A Sport 2 TV csatorna által közvetített Szombathelyi
Haladás elleni mérkõzést a
városi ifjúsági fúvószenekar-,
valamint a Széchényi Ferenc
Középiskola mazsoret csoportjának mûsora tette ünnepélyessé. A találkozót a vas
megyeiek nyerték 2:0 arányban. Idõközben javított a
Dráva part gárda, a BKV Elõre és a Mosonmagyaróvár
ellen egyaránt 1:0 -ra gyõztek.
A Húsvét utáni héten rendezik a Dél-somogyi Öregfiúk Labdarúgó Bajnokság elsõ
tavaszi fordulóját. A Nagyatádi Örökifjak az elsõ, a Barcs
csapata az ötödik helyen várja a folytatást. A mérkõzéssorozat végén a gyõztes a Balaton-parti Kék Tó Kupa éllovasával küzd meg a megyebajnoki címért.
Futás: Április 30-án a horvátországi Viroviticán második alakalommal rendezik
meg a nemzetközi utcai futóversenyt. Az elmúlt évben a
felnõtt kategóriában horvát
és szlovén gyõzelem született,
de a magyar – közöttük barcsi – futók is szép sikereket
értek el. Az érdeklõdõk 15
kategóriában 300 és 5.400 m
közötti távokat teljesíthetnek.
Nevezni április 28-ig Horváth
Gábor sportreferensnél lehet.
Tel: 20/414-9343.
Május 6-án rendezik a hagyományos „Nárcisz” futást
Babócsán. A résztvevõknek
három távot ajánlanak a szervezõk. Barcs – Babócsa 13.1
km, Komlósd – Babócsa 3.1

km, illetve Babócsán a templomtértõl a Nárciszosig 800
m. Nevezni május 3-ig Barcson és Babócsán lehet. További információ: Horváth
Gábor sportreferens 20/4149343.
Duatlon: Két aranyéremmel szaporította gyûjteményét Szûts Miklós a Triatád
versenyzõje. A veteránok
mezõnyében a Kaposváron
megrendezett Pedagógus
Duatlon OB-n, és a Somogyszili Dutlon Ranglistaversenyen is elsõként ért célba.
Kézilabda: Külön vált a
kézilabda szakosztály nõi illetve férfi csapatának irányítása Barcson. A nõi együttes
technikai feladatait a jövõben Bakonyi Miklós látja el.
A szakmai munkáért továbbra is Bagó József a felelõs.
A nagyatádi Babay József
Általános Iskola III. korcsoportos leány kézilabda csapata nyerte a Mekito Kupa felkészülési kézilabda tornát.
Bõzsöny Erika tanítványai a
véghajrában a marcali
Noszlopy és Mikszáth iskola
alakulatát elõzte meg. A negyedik helyen az ugyancsak
nagyatádi Árpád Fejedelem
Általános Iskola csapata
(edzõjük Simon Barbara)
végzett.
Otthon tartották a gyõztesnek járó vándorserlegeket a
hazai csapatok, a hatodik alkalommal kiírt Nagyatádon
megrendezett Babay Kupa
utánpótlás kézilabda gálán.
Vártok Ákos fiai a III. és a IV.
korcsoportos mezõnyben is
az elsõ helyen végeztek.
Szabadidõsport: Május
27-én a körzethez tartozó 26
település bevonásával látvá-

A csapat reggelenként egy
órás úszással kezdte a programját, majd a kerékpáros
edzéseken – az Isztriai félsziget legszebb tájait bejárva –
jó néhány 400 m feletti csúcsot mászott meg. A tréning
fõ célja az alapozás, a kilométergyûjtés volt. A Triatád
sportolói a kint tartózkodás
alatt több mint 500 km-t kerekeztek. A legyûrt országúti
etapok és az idõfutamok
mind az erõ-állóképesség,
mind a technikai tudás fejlesztése terén jó szolgálatot

tettek. A ráadást a nap végi
futóedzések jelentették, amelyek kedvelt helyszíne – feledtetve a fáradságot – az idilli
környezetû tengerparti sétányok voltak.
Az elvégzett munka gyümölcsét a nagyatádi triatlonisták a Duatlon Országos
Bajnokságon gyûjthetik be. A
versenyt április 30-án Kaszóban rendezik. A Triatád SE
csapata bízik abban, hogy az
elkövetkezendõ idõszak kerékpáros edzéseit kedvezõ
déli szélben tarthatják meg.

nyos spornapot szervez a
Barcsi Kistérségi Társulás. A
rendezvény
helyszíne
Csokonyavisontán, a termálfürdõ területén lesz. A szervezõk a gyakorlatok összeállításakor a népi játékok felelevenítését helyezték elõtérbe.
A programban többek között
szekérhúzás, talicskatolás,
hordógurítás, kötélhúzás, célba dobás, vízhordás, zsákban
futás, kerékpáros váltó, öltözõ verseny és kispályás labdarúgás szerepel.

NAGYATÁDI SPORTCSARNOK

SPORTPOLITIKA

Szakemberek
Április-májusi programok találkoztak
23. (vasárnap)1600 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Százhalombatta fiú ifjúsági mérkõzés
1800 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Százhalombatta NB I/B férfi mérkõzés
30. (kedd)
0900 óra – KÉZILABDA
Sport XXI Cséfay UP Program Adidas Kupa fiú torna, Déldunántúli döntõ
MÁJUS
6. (szombat) 1600 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Tatai HAC fiú ifjúsági mérkõzés
1800 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Tatai HAC NB I/B férfi mérkõzés
13. (szombat) 1700 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Nagykanizsai Izzó SE fiú ifjúsági mérkõzés
1900 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Nagykanizsai Izzó NB I/B férfi mérkõzés
14. (vasárnap) 1600 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Tatabánya SC nõi ifjúsági mérkõzés
1800 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Tatabánya SC NB I/B nõi mérkõzés
20. (szombat) 1600 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Marcali VSZSE nõi ifjúsági mérkõzés
1800 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Marcali VSZSE NB I/B nõi mérkõzés
27. (szombat) 0900 óra – RSG
Ritmikus Sportgimnasztika Országos Bajnokság
28. (vasárnap) 0900 óra – RSG
Ritmikus Sportgimnasztika Országos Bajnokság

Dr. Gyenesei István a Magyar
Olimpiai Bizottság tagja, az
elsõ osztályú Nemzeti Bajnokság „B” csoportjának
rangadója, a Nagyatádi Rinyamenti KC – Pápa férfi kézilabda mérkõzés elõtt a térség sportvezetõivel, szakembereivel találkozott. Az oldott
hangulatú beszélgetésen az
országgyûlési képviselõ-jelölt
hangsúlyozta, hogy a sport
semmiképpen sem lehet a
politikai játszmák színtere,
ugyanakkor a személyiségfejlesztés, az egészségnevelés, a
tehetséggondozás, a közösségformálás, a kitörés lehetõségeit együttesen magában
hordozó sporttevékenység
értékeinek érvényesítéséhez
felelõs és elkötelezett képviseletre van szükség a politika
fórumán is.
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UNOKA ÖRÖKLI A JÓTÉKONYSÁGI JELVÉNYT

Lovagrend a lelke
Igazi romantikus hõsökként, délceg, bátor és önfeláldozó vitézekként élnek emlékezetünkben a középkori lovagok. Kevesen tudják, hogy leszármazottaik ma is léteznek, ha nem is szablyával és
Excaliburral (Arthur király híres kardjával) közlekednek. Nemes értékeiket lovagi rendek õrzik, mint
amilyen a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rend
Kórházas Lovagjainak közössége.
A kilencszáz esztendeje
alapított rend nemrég hazánkban is tagokat avatott. A
nyolc érdemes közéleti férfiú
jótékonysági tevékenységével érdemelte ki a nemzetközi elismerést: lovaggá ütötték
õket. Köztük volt Gyenesei
István is.
– Kivételes pillanat és nagy
megtiszteltetés, hogy tagjai
közé választott a Szent János
Kórházas Lovagrend – vallja
Gyenesei István. – Ezzel egy
nagy múltú keresztény közösség tagjává váltam, tizenhét
éves közgyûlési elnöki és sze-

mélyes, családi jótékonysági
munkám elismeréseként.
Igyekszem méltó lenni e címhez, és a továbbiakban is támogatni az elesett, kiszolgáltatott embertársaimat, és a
rászoruló közösségeket.
Mindig elmondom, ha adni
van alkalmam: a köszönet
szava az enyém, mert az élet
lehetõséget teremtett számomra, hogy segíthessek
másoknak.
A közgyûlés elnöke számos szervezetet támogat.
Családjával hozta létre félmillió forinttal a Fehér Szív Ala-

pítványt az egészségügy támogatására. Emellett például minden évben több templom fejlesztését segíti: hangosítás, világosítás felújítását,
szobor vásárlását, üvegablak
építését. Jövedelmének tíz
százalékát jótékonysági célra
fordítja.

A budapesti Szent János
Kórház kápolnájában rendezett ceremónián skót, angol,
amerikai, dán vendégek elõtt
tették le az esküt az új lovagok. Gyenesei Istvánt felesége, valamint nagyobbik lányuk, Anita és férje kísérte el,
a legnagyobb unokával, Barnabással.
– Barninak nagyon tetszett
a ceremónia, és a lovaggá

ütést jelképezõ jelvény is. A
tõle megszokott visszafogottsággal és szerénységgel meg
is kérdezte: egyszer övé lehet-e majd? Neki ígértem, és
meg is tartom a szavam. Lehet az elsõ fiú unokának nemet mondani?
A jelvénnyel bízvást a jótékony érzület is öröklõdik
majd: harcos világunkban
nagy szükség lenne rá.

ÉLETET AZ ÉVEKNEK
Borkirálynõ
a királynévárosban Nyitnikék Lábodon
Tizenhetedik alkalommal rendeztek borversenyt Segesden.
A nemes versenyre ezúttal nyolcvan bort neveztek, melyek
közül tizenkettõ kapott arany minõsítést. Az egész estés program vendége Faragó Maya, Somogy borkirálynõje volt, aki
Mohr Tamás polgármesterrel együtt adta át az okleveleket
és a legjobb borok gazdáinak járó ajándékokat. Az Év fehér
boráért járó címet Gerlicz József kapta, az Év vörös borának
pedig Vidák György italát választotta a neves szakemberekbõl álló zsûri, akik közül ketten borlovagrend tagjai is, akik
ünnepi viseletben adták át a díjakat. A késõ estébe nyúló
rendezvényen a helyi nyugdíjas klub tagjai is felléptek, vacsora után pedig tombolasorsolás vártak a résztvevõket.

Nyitnikék címmel tizennégy klub és egyesület kulturális bemutatója volt Lábodon, az Életet az Éveknek somogyi szervezetének szervezésében.

A változatos, csaknem
négy órás mûsor során a
megye és a térség szinte
minden nyugdíjas klubja bemutatkozott. A megye távolabbi pontjáról érkezõk is jól
szerepeltek, de a környékbeli klubok is sikeresnek
mondhatta magát a bemutatón. Ezt a változatos és jó
színvonalú mûsorszámok is
garantálták. A rinyaszentkirályi nyugdíjasok cigánytáncot adtak elõ, a bolhási
asszonyok énekkel és nevettetõ sorokkal is színpadra
létek. Az atádi Õszi Napfény
klub mesemondója elkápráztatta a közönséget, ahogyan derültséget hozott a
nézõtérre a segesdi lakodalmas. A görgetegi Közéleti
Klub jelenete és a csokonyavisontai Borostyán színpadi játéka érdemelt ki nagy
tapsot kapott.

Szép összeállítást hoztak az
atádi Õszi Napfény Egyesület
tagjai, ahogyan a darányi népdalkör is. A mûsor a házigazdák, a lábodi Hölgykoszorú
bemutatójával zárult, õk cigányjelenetet adtak elõ.

A bemutatón rangsor nem
volt, mindenki saját kedvére,
s a nézõk szórakoztatására
mutathatta be tudását. A rendezvény végeztével ebéd
mellett cserélhettek tapasztalatot a résztvevõ csoportok
tagjai, majd tombolán nyerhettek apró ajándékokat, kis
emlékeket a jelen levõk.
(eac)

Tárlattár
Dél-Somogyi alkotók munkáiból nyílt tárlat a nagyatádi
Mûvelõdési Házban, melyet Gyenesei István, a Somogy
Megyei Közgyûlés elnöke, a hatos számú választókörzet
Somogyért Szövetség színeiben induló országgyûlési képviselõjelöltje nyitott meg. A kiállításon többségében nagyatádi mûvészek munkái láthatók,de görgetegi, segesdi,
barcsi, rinyaszentkirályi valamint babócsai és bakházai
alkotók képei is láthatók, de Böhönyérõl és Marcaliból,
Karádról és Kadarkútról is érkeztek képek.
A bemutatott alkotások mûfaja vegyes: tollrajzok, olajfestmények, akvarellek, linónyomatok egyaránt vannak
a színes, változatok kiállítási darabok között. A csendéletek, tájképek, ember- és állatábrázolások különös világába május elsejéig tekinthetnek be az érdeklõdõk Nagyatádon.

