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Somogyért az Országházban
PARLAMENTI ALAKULÓ ÜLÉS

Kisebb vita alakult ki az elmúlt hetekben arról, hogy az
egyetlen – Somogyért színekben befutott – független kép-
viselõ hol foglaljon helyet az Országházban. Miután a pár-
tok az általuk képviselt értékrend szerint töltik meg a par-
lamenti patkó két oldalát, a logikus azt lett volna, hogy
Gyenesei István középre kerül, mégis a jobb szél jutott neki.
Errõl a következõt nyilatkozta:

– Mi sem áll távolabb tõlem, mint a szélsõséges gon-
dolkodás. A választók éppen azt ismerték el, hogy nem
egy oldalon állok, hanem a Somogyért jelöltjeként érté-
keket képviselek, legyenek ezek akár jobb vagy baloldali-
ak. Pártfüggetlenségemmel a középen állás fontosságát
hirdetem, ezért a kormánypártok és az ellenzék között
foglaltam volna helyet szívesen. A konszenzusos döntés-
ben négy párt támogatta is ezt, a kereszténydemokraták
nem. A hagyományra hivatkoztak, csak azt felejtették el,
hogy az eddigi függetlenek mind frakcióból kilépettek
voltak (akiknek nem lett volna másutt helyük) és nem meg-
választottak. De azt mondom: ennek mától semmi jelen-
tõsége. Nem az ülésrend, hanem az álláspont határozza
meg az embert. Senki sem azt fogja nézni, honnan mon-
dom, hanem azt, mit mondok. Ebben váltig bízom, ezért
hiszek a politikában és az emberekben. Z. G.

Ülésrend és álláspont

PARLAMENT:   MSZP: 190    FIDESZ-KDNP: 164    SZDSZ: 20    MDF: 11    SOMOGYÉRT: 1

Az alakuló ülésen elsõként
Sólyom László szólt. A köztár-
sasági elnök megnyitotta az
ünnepi ülést, majd felkérte
annak levezetésére dr. Hor-
váth Jánost, a parlament kor-
elnökét. Dr. Szigeti Péter, az
Országos Választási Bizottság
elnöke a választás két fordu-
lójáról tartott beszámolót,
majd a választás szervezésé-
vel, lebonyolításával kapcso-
latban dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter tájékoztatott.
Rövid szünet után a mandá-
tumvizsgálat eredményérõl
tájékoztatták a képviselõket,
majd a történelmi zászlók be-
hozatala után nap legünne-
pélyesebb pillanata követke-
zett: az eskütétel.

A szünetben, a parlament
folyosóján sikerült néhány
szót váltani a Somogyért Szö-
vetség képviselõjével, dr.
Gyenesei Istvánnal.

– Milyen érzés itt lenni?
– Vannak dolgok, ame-

lyek nem azért történnek,
hogy beszéljük róluk, hanem
azért, hogy átéljük azokat. Ez
egy ilyen esemény. Politikai
pályafutásom csúcsának te-
kintem, ez az eddigi mun-
kám régóta vágyott találko-
zása a nagypolitikával, az
országházzal. Azt gondo-
lom, olyan pillanat ez, ame-
lyet egy politikusnak meg
kell élnie.

– Hogyan egyezteti össze
közgyûlési elnöki pozícióját az
új megbízatással?

Fanfárok hangjára, ünnepélyes keretek között kez-
dõdött az országgyûlés 2006. évi alakuló ülése.
Ezt az ünnepélyességet Somogyból különösen jó
érzéssel figyelhettük, hiszen az új parlament politi-
katörténeti eseményt hozott számunkra. Most elõ-
ször egy civil szervezet, és éppen a Somogyért
Szövetség jelöltje, Gyenesei István is ott ült a tör-
vényhozás padsoraiban, egyetlen függetlenként
érve el elsõ helyezést a választásokon.

– Azt még nem látom,
hogy a munkanapjaim mi-
ként alakulnak, de az biztos,
a két feladat segíti, erõsíti
egymást. Már abból is érzem
ezt, hogy megyei vezetõként
ide érkezve felkészültebbnek,
tájékozottabbnak gondolom
magam, mint az a képviselõ-
társam, aki eddig nem látott
el ilyen jellegû közfeladatot.
Ugyanakkor sok feladatot
könnyebb lesz így megoldani,
elõkészíteni, hiszen amiért
eddig külön fel kellett utaz-
nom Budapestre, azt most itt,
a folyosón helyben megbe-
szélhetem. Természetes, hogy
elsõdleges lesz számomra a
hatos számú körzet negyven-
négy településének képvisele-
te, az ott élõk problémáinak
megoldása, hiszen õk küldtek
a parlamentbe, s elsõsorban
értük vagyok itt. Emellett azt
gondolom nem hátrány és
nem is okoz majd feszültséget,
ha az egész megye érdekében

is többet tudok majd tenni
képviselõként.

– Többször említette, kész
arra, hogy a választókörzet-
bõl pártlistán bekerült másik
két, listán bekerült képviselõ-
vel együtt dolgozzon, együtt
tegyenek a térségért. Lát-e
erre a felvetésre fogadókész-
séget?

– Lassan ez is ki fog alakul-
ni. Egyelõre hatalmas indula-

tok feszülnek egymásnak, elsõsorban a két
nagy párt között. Én e kérdésben is optimis-
ta vagyok.

– Elégedett az ülésrenddel, amely Önnek a
patkó jobb szélén talált helyet?

– Jó ez a hely, mert a közjogi méltóságok
többségével szemben ülök, így beszédeik so-
rán nem csak a hangjukat hallom majd, ha-
nem gesztusaikat, mimikájukat, testbeszédü-
ket is látom.

– Ezek szerint nem keres jobb helyet magá-
nak?

– Ha arra gondol, beülök-e bármelyik frak-
cióba, a válaszom ismét – mint minden ko-
rábbi alkalommal – nem. Ezt ígértem a vá-
lasztóimnak, és ehhez tartom is magam. A
Somogyért Szövetség színeiben indultam, így
nyertem. Abban, hogy a civil szférának, a
civil szervezeteknek helye van a parlament-
ben, a választók és ma Sólyom László is meg-
erõsített, aki ünnepi beszédében azt mond-
ta: „A parlamentben együtt van minden po-
litikai irányzat, amelyik az országban számot-
tevõ.” Vagyis a Somogyért révén a civil világ
is. Szintén köztársasági elnökünk mondta:
„Érdemi munka kezdõdik, a kampány véget
ért”. Én ezt komolyan vettem.

(eac)
Parlamenti „székfoglalás” elõtti pillanatok
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I. forduló
Jelölt neve Szervezete Helyezés: % Szavazatok:
Dr. Gyenesei István SOMOGYÉRT    1. 36,68 9 457
Kuzma László FIDESZ    2. 33,92 8 749
Rákóczy Attila MSZP    3. 25,53 6 585
Vértes György SZDSZ    4. 3,87 999
Összesen: 100,00 25 790

II. forduló
Jelölt neve Szervezete Helyezés: % Szavazatok:
Dr. Gyenesei István SOMOGYÉRT    1. 57,84 13 801
Kuzma László  FIDESZ    2. 42,16 10 058
Összesen: 100,00 23 859

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a
Talpraesett talpraesett elnevezésû vetélkedõt
Somogyszobon. A május elején megtartott
programon több száz gyerek vett részt, akik
az ország különbözõ részeirõl érkeztek.

Idén ötvenegy csapat jelentkezett a több
hónapos, Ujváry Tomor igazgató által meg-
hirdetett megmérettetésre, melynek során
hetente új, a somogyszobi iskolától postán
vagy emailen kapott feladatot kellett megol-
dani a csapatoknak, majd visszaküldeni a
megoldásokat, vagy az elkészített tárgyak fo-
tóit. Így választotta ki a zsûri az öt legjobb
csoportot. Ezúttal a barcsi, az ostffiasszonyfai,

A Somogyért Egyesület
kezdeményezése hat prog-
rammal kezdõdött annak ide-
jén, majd csakhamar kide-
rült: az ötlet nemcsak életre-

ASZTALI ÖRÖMÖK

Különleges sütnivaló
Harminchat program közül válogathatnak az ér-
deklõdõk a 8. Különleges asztali örömök Somogy-
ban idei eseményei között. A országos hírû gaszt-
ronómiai sorozat hét állomása a dél-somogyi
térségben lesz.

Május 20. Barcs Dráva-menti gasztronómiai találkozó
Június 10. Nagyatád Palacsintáskirály-választás
Július 8. Csokonyavisonta Kalácskarnevál
Július 29. Segesd Prószaparádé
Augusztus 12. Babócsa Babparádé
Szeptember 2. Tarany Buncekfesztivál
Szeptember 9. Háromfa Halételek sütõ- és fõzõversenye

való, de jócskán bõvíthetõ is.
Sorra jelentkeztek a telepü-
lések, hogy õk is szeretnék
megmutatni magukat. Ráéb-
redtek ugyanis, a hagyomá-

nyok éltetése nemcsak me-
gyeszerte, de országosan is jó
hírüket viszi. Elég, ha csak a
nagyatádi Palacsintáskirály-
választás példáját említjük.

A Különleges asztali örömök
azóta hivatkozási alap lett, sok
helyütt próbálnak hasonlót
rendezni. A régiós program-
ajánlóban külön oldal foglal-
kozik vele, ezzel is jelezve: So-
mogy megint kisütött valamit,
amire érdemes odafigyelni.

Somogyszobi talpraesettek
gyönki, berettyóújfalui és a helybeli diákok
kerültek a legjobb öt közé. Egy futó zápor kis
híján elmosta a délutáni döntõt, amelyben
ügyességi és szellemi feladatok egyaránt vol-
tak. A versengésre ezúttal is ellátogatott
Gyenesei István, a megyei közgyûlés elnöke,
a térség egyéni országgyûlési képviselõje, aki
már nem elõször vett részt a jó hangulatú
programon. A messzirõl érkezett diákok mind-
egyike gyõztesnek érezhette magát, hiszen
munkájuk jutalmaként az egész hétvégét a
Somogyszobon és a közeli Kaszón tölthették,
ahol vasárnap kisvonatozásra is sor került.

(eac)

Különleges asztali örömök Dél-Somogyban

PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2006

Dél-somogyi

A Gyenesei Istvánra leadott
szavazatok %-os aránya
Település I. forduló II. forduló
Babócsa 45,6 % 58,7 %
Bakháza 81,7 % 64,1 %
Barcs 27,7 % 56,2 %
Bélavár 68,5 % 67,8 %
Beleg 46,1 % 47,3 %
Bolhás 37,9 % 74,1 %
Bolhó 42,0 % 47,9 %
Csokonyavisonta 53,2 % 58,3 %
Darány 36,5 % 51,7 %
Drávagárdony 44,4 % 45,4 %
Drávatamási 47,0 % 35,0 %
Görgeteg 44,6 % 47,3 %
Háromfa 49,7 % 58,2 %
Heresznye 62,2 % 74,8 %
Homokszentgyörgy 38,3 % 64,5 %
Istvándi 61,5 % 58,6 %
Kálmáncsa 55,6 % 63,6 %
Kastélyosdombó 45,5 % 47,2 %
Kaszó 58,6 % 62,5 %
Kisbajom 45,6 % 54,2 %
Komlósd 40,2 % 45,3 %
Kutas 41,4 % 54,8 %
Lábod 32,8 % 52,6 %
Lad 41,0 % 53,1 %
Lakócsa 60,3 % 71,7 %
Nagyatád 27,0 % 62,5 %
Nagykorpád 32,3 % 47,7 %
Ötvöskónyi 51,6 % 63,2 %
Patosfa 54,3 % 59,6 %
Péterhida 68,1 % 73,3 %
Potony 44,4 % 51,2 %
Rinyabesenyõ 57,8 % 54,8 %
Rinyaszentkirály 52,9 % 63,4 %
Rinyaújlak 44,2 % 56,6 %
Rinyaújnép 61,9 % 100,0 %
Segesd 36,3 % 59,1 %
Somogyaracs 70,8 % 72,8 %
Somogyszob 37,1 % 49,3 %
Szabás 56,5 % 61,2 %
Szentborbás 68,8 % 63,4 %
Szulok 51,8 % 41,1 %
Tarany 52,3 % 61,5 %
Tótújfalu 30,2 % 52,2 %
Vízvár 54,4 % 61,3 %

eredmények
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Mi is gyõztesek
lehetünk...

A HITELES KÖZÉP SZEREPÉT KÉSZÜL BETÖLTENI

Civilizálja a parlamentet

Gyenesei István, a megyei
közgyûlés elnöke az egyetlen
civilként, a Somogyért Szö-
vetség jelöltjeként került a
Parlamentbe a nagyatádi vá-
lasztási kerületbõl.

– Néhány óra alatt az egész
ország megismerte a nevét,
miután az összes híradás a
somogyértes jelöltet név sze-
rint említette.

– Õszintén megmondom,
nem is az a nagy öröm szá-
momra, hogy az én nevem
hangzott el, hanem mindig
hozzátették: Somogyért.
Nagyszerû érzés volt, ahogy
a Magyarország-térképen a
sok-sok piros és narancssár-
ga szín mellett ott volt Dél-
Somogynál az a kis citrom-
sárga folt. 17 év óta vagyok a
megyének választott vezetõ-
je. Azóta szolgálom az itt élõ
embereket. A megyénk nevét
viszem be a Parlamentbe,
amit csak mi mondhatunk, és
ez végtelen örömmel tölt el.

– Sokan úgy emlegetik: tör-
ténelmet írt azzal, hogy civil-
ként ott van a parlamentben.

– Még a politológusok is
kóstolgatják, hogy ez miként
fordulhatott elõ. Nincs itt ti-
tok. Olyan ez, mint az angol
pázsit, idõ kellett hozzá. Ren-
geteg tapasztalattal, kapcso-
lati tõkével rendelkezem.
Ehhez a politikusok nagy ré-
szének elég, ha egy nagy párt
ad hátteret. Nekem sokkal
többre volt szükségem, amit
köszönök azoknak, akik hit-
tek bennem. Nem fogok ne-
kik csalódást okozni. Engem
olyan közösségek vesznek
körül, amelyek építésében,
alakításában is részt vettem.
Ezt nagyobb erõnek tartom,
mint egy nagy párt hátterét.
Kellett ehhez egy belsõ béke
is, ami nálam az Isten-hitbõl

ered. Másoknak is azt tudom
mondani, hogy keressék ezt
a belsõ békét.

– A megválasztásában
mégis szerepet játszottak a
pártok: az MDF nem indított
jelöltet a körzetben, az MSZP-
s jelölt visszalépett az Ön ja-
vára. Ez milyen kötelezettség-
gel jár?

– Amit képviselek, az a
jobb-közép konzervatív ér-
tékrendet is tartalmazza.
Egész biztos, hogy jó néhány
támogató szavazatot kaptam
az elsõ fordulóban ebbõl kö-
vetkezõen. Ami az MSZP
visszalépését illeti, ez tör-
vényszerû volt. Ha már nem
tud nyerni, akkor ne a Fidesz
szerezzen mandátumot. Mi
négy év óta koalícióban kor-
mányozzuk a megyét, jól
együttmûködünk az MSZP-
vel. Azok a találgatások, hogy
beülök az MSZP- frakcióba,
az én hitelességemnek az el-
vesztését jelentenék. A So-
mogyért önállóságát sem ál-
dozhatom fel a saját karrie-
rem érdekében.

– Leszögezhetjük, hogy
nem ül be az MSZP-frakcióba
és más frakcióba sem?

– Így igaz.
– Hogy boldogul egyedül?
– Egy konstruktív, hiteles

közép szerepét szeretném be-
tölteni a Parlamentben. Per-
sze, van általam is támogatott
program. Ez Gyurcsány Fe-
renc programja, ami egy nyu-
godtabb, sikeresebb és meg-
újuló Magyarország képét
rajzolja fel. Azt is hozzáte-
szem: egy félelemmentesebb
Magyarországét. Ezért tudom
támogatni. A parlamenti
munkám nem lesz több vagy
kevesebb, mint bármelyik
képviselõé. A véleményemet
elmondhatom, és nekem is

csak egy szavazógombom
lesz, mint bárki másnak. A
Parlamenten kívüli képviselõi
munka hatékonysága néha
fontosabb, mint a Parlamen-
ten belüli. A lobbizásra gon-
dolok, az információk meg-
szerzésére, kapcsolatok kiépí-
tésére. A következõ ciklus-
ban is szeretném magam
megmérettetni a megyei köz-
gyûlésben a Somogyért szí-
neiben. Ilyen kapcsolati tõké-
vel, ami most létrejött, a me-
gyének szép négy évet tu-
dunk fölrajzolni.

– Azt mondja: Somogy po-
zícióit akarja erõsíteni a kép-
viselõi munkával. Nem fordul-
hat elõ, hogy kevesebb erõ jut
a képviselõi és a megyei köz-
gyûlési munkára?

– A megyei közgyûlés el-
nökeként is politikus vagyok.
Ugyanazon a terepen moz-
gok, ahol egy országgyûlési
képviselõ. Ha egy képviselõ
valamit el akar intézni, elsõ
lépésként megkeresi a me-
gyei közgyûlés elnökét vagy
a megyei területfejlesztési ta-
nács elnökét. Erre az én ese-
temben nincs szükség.
Könnyen szót értek saját ma-
gammal.

– Mi lesz az elsõ somogyi
ügy, amiben felszólal a parla-
mentben?

– Nagyon nehezet kérde-
zett. Nem a képviselõ dönti
el, hogy miben szólal fel, ha-
nem az a téma, amivel a par-
lament éppen foglalkozik.
Mindig akkor tudom eldön-
teni, hogy mikor kell szólnom
Somogy érdekében, amikor
az adott témát napirendre tû-
zik.

Gáldonyi Magdolna
(Az interjú a Somogyi Hírlap

április 25-i számában jelent
meg.)

Kedves Választóim!
  Somogy neve az Önök jóvoltából
           bekerült a Parlamentbe.

Köszönöm a bizalmat!
Egy mandátum talán nem a világ.

De ez a mandátum: Somogyország.
E felelõsséggel teszem a dolgom a jövõben is.

Legyünk ebben egymás partnerei Dél-Somogyban!

              E történelmi lehetõség
   megkülönböztetett figyelmet jelent.
             Éljünk közösen vele!

 dr. Gyenesei István

Amit egy hónappal ezelõtt csak reméltünk, amit egy hónap-
pal ezelõtt csak sejtettünk: mára valóság. Dr. Gyenesei Ist-
ván, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke a somogyi 6.
számú választókörzet országgyûlési képviselõjelöltje ország-
gyûlési képviselõ lett.

Ezzel Dél-Somogy történelmet írt.  Az elmúlt idõszakban
ugyanis a politikai történések afelé haladtak, hogy minden
mandátum mögött párt kell, hogy álljon.

Nos, Dél-Somogyban megtört ez a folyamat. A térség
többsége úgy döntött: nem pártokra szavaz, hanem kísérle-
tet tesz arra, hogy megpróbálja: milyen munkát végez egy
civil az ország házában.

Emiatt aztán érdekes négy év elé nézünk. Ebben a vá-
lasztókerületben most valóban megtudhatjuk, mire képes egy
képviselõ, mit tehet egyetlen ember a választóiért. Egy olyan
ember, aki mögött nincs ott a párt kötelezõen kialakított vé-
leménye, nem kötelezi semmiféle frakciófegyelem. Akinek
lehetõsége adatik, hogy saját meggyõzõdésébõl a választók
érdekeiért dolgozzon.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egyetlen
független képviselõ puszta jelenléte  az új magyar parlament-
ben kevés ahhoz, hogy jelentõs áttörést okozzon napjaink
politikai életében. Ahhoz viszont bõségesen elég, hogy a kö-
vetkezõ évben más választókörökben is meggyõzõdjenek az
emberek arról: érdemes civil képviselõre szavazni, mert  az
igazi józan észt képes képviselni, az igazi értékek szószólója
lehet.

Éppen ezért a következõ négy esztendõben nagy, nagyon
nagy dr. Gyenesei István felelõsége. Mert nemcsak saját po-
litikai nézeteit kell képviselnie, nemcsak Dél-Somogyot, ha-
nem az egész magyar civil társadalmat. Lehet, hogy éppen
az õ döntései, az õ hozzászólásai, az õ józansága, megfon-
toltsága, diplomácia érzéke és kompromisszum készsége
mondatja majd négy esztendõ múlva más választókörzetek
lakóival, hogy õk is a civilekre szavazzanak. Hasznára vál-
na ennek az országnak, ha egyre többen lennének, ha hal-
latnák hangjukat, ha azt üzennék a pártoknak: van itt egy
másik Magyarország is. Egy másik Magyarország, amely-
nek elege van már a sok csatározásból, egymásra mutoga-
tásból, a lejáratásból.

Amely Magyarország nem akar mást, csak nyugodtan,
békében élni a fõvárosban éppúgy, mint példának okáért a
somogyi végeken.

Szurkoljunk nagyon napjaink magyar parlamentjében az
egyetlen civilnek, dr. Gyenesei Istvánnak…

Ugyanis ha sikeres lesz: mi magunk nyerünk.
V. I.

Gyenesei István Dél-Somogy képvise-
letében a Parlament alakuló ülésén



4 2006. május 23.

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT FÉL ÉVBEN

Egy nagy választás története
2005. november 25.

Jelölõszervezet Somogyért
Ekkor alakult meg a SOMOGYÉRT Szövetség. A tizenkét éves SOMOGYÉRT
Egyesület tagsága által igényelt, országgyûlési képviselõ jelölésére jogosult
szervezet révén az egyesület továbbra is civil szervezet maradhatott. A szö-
vetség alapítói döntõen az egyesület önkormányzati képviselõi, akik így is
hozzá kívántak járulni ahhoz, hogy az országos politikában a somogyi érde-
kek a pártpolitika fölé emelkedhessenek. A szövetség elnöke Kováts Imre, a
Somogyért Egyesület elnökségének tagja, Kaposvár Megyei Jogú Város ön-
kormányzati képviselõje lett.

2006. február 5.

Szolgálatra szövetkeztek
Negyvennégy településrõl több mint hatszáz érdeklõdõ vett részt február
elején a Somogyért Szövetség csapatkovácsoló kampányindítóján. Itt min-
denki megtapasztalhatta: nincs erõsebb kötelék a lokálpatriotizmusnál. Így
is lehet! – állapíthatták meg a nagyatádi létesítménybe érkezõk, miután ez a
februári délután a legkevésbé sem emlékeztetett a pártok híradásokból meg-
szokott összetartásaira. Nem volt sem gyomorszorító vádaskodás, sem lég-
várépítés, sem felelõtlen ígéret. Csak tiszta, õszinte, egyenes beszéd. Egy je-
lölt, aki tudta, mit akar, és aki mindent meg is tett a térségért. Tudta, hogy
ma Dél-Somogy szorul leginkább segítségre, és tizenhét év megyei vezetõi
szolgálat után azt is tudja, mit kell tenni a fejlõdésért. Gyenesei Istvánt, a
Somogy Megyei Közgyûlés elnökét barátok fogadták a csarnokban, Istvánditól
Kutasig, Homokszentgyörgytõl Bélavárig mindenhonnan jöttek. A Somogyért
Szövetség jelöltjét a város polgármestere, a Somogyért Egyesület alelnöke,
Ormai István ajánlotta a választók figyelmébe. Az elnök nem rejtette véka
alá: hibázott, amikor négy éve visszalépett a második fordulóban. Megígér-
te: ezt még egyszer nem teszi meg, így minden rá adott szavazatnak súlya
lesz. Az ígéretet, mint tudjuk, betartotta.

2006. február 6.

Déli Szél a Dráva-Rinya mentén
Ekkor jelent meg Dél-Somogyban a Déli Szél címû magazin elsõ száma. A
címében a 6-os választókörzetre utaló nyolcoldalas színes folyóirat a Somo-
gyért kiadásában kínál választási információt, és más olvasnivalót: a térség-
ben aktuális közéleti, kulturális, gazdasági és sporthíreket. A lapnak ez im-
már az ötödik száma: a jövõben félévente így is számot ad Gyenesei István
országgyûlési képviselõ: mit végzett a térség érdekében.

2006. február 7.

Nyitott könyv
Az országgyûlési képviselõk közül negyvenegyen, a megyei közgyûlések

elnökei közül mindössze ketten rendelkeznek saját internetes oldallal. Utób-
bi duóhoz csatlakozott ezen a napon Gyenesei István, a megyei közgyûlés
elnöke. „Somogyban az országos átlagnál többen használják az internetet”
mondta a weblap bemutatása alkalmából rendezett kaposvári sajtótájékoz-
tatón Gyenesei István, „mely mára a kommunikáció egyik fontos eszközévé
vált. Az életem amúgy is nyitott könyv az emberek elõtt, úgy gondoltam, egy
ilyen oldal segítségével még szorosabb kapcsolatot tudok kialakítani a so-

mogyiakkal.” Az oldalra hatalmas adatbázist töltöttek fel készítõi: többek
között kétszázhetven fotó, csaknem hatvanoldalnyi dokumentum, rádióin-
terjúk és egy kisfilm mutatja be a megyei közgyûlés elnökét, gondolatait,
életét. A honlapot három hónap alatt ötezren látták, a vendégkönyvébe és a
kérdés rovatba, valamint a személyes e-mailre több mint száz bejegyzés ér-
kezett.

2006. február 22.

Halk szavak hangos sikere
Választások közeledtével mire is lett volna nagyobb szükség az országban,
mint a békességre. A pártok ígéret- vagy éppen depressziókampánya ugyan-
is nemcsak egymást, de a híveiket is hergelte. Ennek hatását a „durvul a
kampány” kezdetû újságcímekben mérhettük le leginkább. Békességben élni?!
– ezzel a címmel várta az érdeklõdõket tizenöt dél-somogyi településen az
Esti beszélgetések télvégi-tavasz eleji programja. A február 22-én Nagykor-
pádon kezdõdött a sorozat állomásaira alkalmanként  több mint százan vol-
tak kíváncsiak. Az elõadók között dr. Bertalan Péter történész-politológus,
Gyenesei István közgyûlési elnök, Somogyért országgyûlési képviselõjelölt,
Kovács Márta pedagógus-népmûvelõ, Mihályfalvi László magyartanár, Nagy
István Bála szociálpolitikus, Óvári Heléna romológus-pedagógus, dr. Spiegl
József intézményigazgató, Somogyért alelnök, és Tauszné Kercza Erika pe-
dagógus osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

2006. március 13.

Csaknem tízezer ajánlás
Sajtótájékoztatón jelentette be Nagyatádon Gyenesei István, hogy az egyéni
választókerületi választási bizottság regisztrálta jelölését a 2006. évi ország-
gyûlési képviselõválasztásra. A somogyi 6-os körzetben, a Somogyért Szö-
vetség jelöltjeként induló politikus elmondta, összesen csaknem tízezren tisz-
telték meg bizalmukkal Dél-Somogyban, ennyien adták neki az ajánlószel-
vényüket.

2006. március 21.

Webnaplót nyitott az elnök
Március idusán internetes napló írásába kezdett Gyenesei István. A Somogy
Megyei Közgyûlés elnökének e naptól érhetõ el a Somma.hu címû online
napilapon, vagy közvetlenül a gyenesei.blog.somma.hu címen. Március 14-
én, a megyei sajtónapon újságírók elõtt jelentette be a megyei közgyûlés
elnöke: a sajtóba nem feltétlenül kerülõ, de közérdekûnek vélt személyes
élményeit és gondolatait webnaplójában tárja az érdeklõdõk elé. A köszön-
tõ - Kedves Naplóm Olvasója! - utáni elsõ bejegyzés ez az esemény lett.
Azóta majdnem minden napot blogolással zár Gyenesei István. „Aki ismer,
az tudja, hogy nem vagyok egy internetguru, viszont az újra nyitott és fogé-
kony annál inkább. Nem tagadom, hogy a blogot olyan lehetõségnek tekin-
tem, amivel még többet elmondhatok magamról annak, akit ebben a szaba-
dabb formában is érdekel a véleményem. De amint a színésznek is megbo-
csátható, ha a szeret a közönség elé állni, úgy talán a politikusnak is, ha él a
nyilvánosság új eszközeivel.” A blog azóta is népszerû, különösen a fiatalok
körébõl érkeznek kedvezõ visszajelzések, de az újságírók is olvassák: nem-
rég az ATV riportere élõben kérdezett rá: miért nem írt a gazdája három
napja a naplóba? A frissítés, ha nehezen is fér bele az idõbe, azóta folyama-
tosabb…

2006. április 2.

A mosoly és árnyalatai
Több száz érdeklõdõ kapott különleges élményt április 2-án, vasárnap Bar-
cson és Nagyatádon. Mindkét helyszínen a Mosolykampány-program várta
a pártpolitikába és a kampányba belefáradt választókat. Gyenesei István, a
Somogyért Szövetség országgyûlési képviselõjelöltje mûvészbarátai segítsé-
gével bizonyította: a választási kampányban is van helyen az emberi pillana-
toknak. A mosoly számos árnyalatát lopta a nézõk szívébe a két és félórás
program. Bencze Ilona színmûvész önéletrajzi ihletésû mûsora a líra és a dal
hangján szólalt meg, és hol az önfeledt életörömmel, hol az elmélyült gon-
dolatokkal ihlette meg a közönséget. Beregi Péter és Heller Tamás kettesbe
kapcsolta fel a mosoly-fokozat gépezetét, és pörgõ kabaréjával leginkább a

Barcson és Nagyatádon is megjelentek az óriásplakátok
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hangos nevetés rikító színeit festette az arcokra. Gyenesei István csupán ne-
gyed óra figyelmet kért: ennyiben foglalta össze a választ arra a kérdésre:
miért jobb az, ha a listás voksolást meghagyva a pártoknak az egyéniben a
térség fejlõdése szempontjából lényeges kiszámítható vállalások, s az emberi
értékek kerülnek elõtérbe. Közülünk, velünk, értünk! - érzékeltették a né-
zõk. És azt is: nemcsak értük, de értik is.

2006. április 9.

Elsõ forduló: 36,67 %
„Köszönöm! Hajrázzunk!” Így kommentálta közleményében az elsõ fordulós
gyõzelmét Gyenesei István, aki a Somogyért színeiben - országosan példa
nélküli módon nem nagy párt jelöltjeként – az élen végzett április 9-én. A
jelölt megköszönte a bizalmat annak a csaknem tízezer választópolgárnak,
aki hitt benne. Hitt abban, hogy a Somogyért Szövetség által képviselt lokál-
patrióta, pártpolitikától mentes értékrend jelenléte a parlamentben nem-
csak szükséges, de lehetséges is. Ekkor már szépen látszott: Somogy rajta
van Magyarország választási térképén. A választás elsõ fordulóját követõ ered-
mények vörös és narancs színû választókerületei között ott sárgállott a So-

mogyért színe, a remény és
a sokszínû Magyarország jel-
képeként. Ez nagyon ko-
moly fegyvertény volt. A So-
mogyért Szövetség eredmé-
nyét a nagy pártokat követõ
verseny ötödik helyén je-
gyezték. A két nagy párton
és a szövetségeiken kívül
ugyanis nem volt más, aki
elsõ helyrõl fordult volna áp-
rilis 9-e után.

2006. április 11.

Gyenesei I.: pártoktól függetlenül
A SOMOGYÉRT Szövetség országgyûlési képviselõjelöltjeként ezen a napon
Gyenesei István közleményben reagált mindazokra a hírekre, amelyek a
Somogy megyei 6-os választókerület MSZP-s jelöltjének visszaléptetésérõl,
és az esetleges megválasztása utáni parlamenti szerepérõl szóltak. „Szó sem
lehet arról, hogy megválasztásom esetén bármelyik frakció tagja legyek. Ez-
zel feladnám a civil státuszomat, a SOMOGYÉRT önállóságát, és köt a vá-
lasztóimnak tett ígéretem is. Igyekszem a Parlamentben is a politikai közé-
pen hitelesnek maradni, és segíteni azokat a pártokat, amelyek egy új, sike-
res és toleráns Magyarországért dolgoznak.

2006. április 14.

Egy jelölt visszalépése
„Tudomásul vettem, hogy Rákóczy Attila visszalépett. Logikus volt a dönté-
se, 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 Rá-
kóczy Attilára adták voksukat. Mindezt nem elõzte meg alkudozás.
Mi értelme lett volna. Elsõ helyen állok és a bekerülve a parlamentbe véle-
ményemet középrõl állva, hitelesebben mondhatom el, mint bármely frak-
cióban. Szeretném magamat annyira gerincesnek tudni, hogy csak a térség
és egy nyugodt Magyarország megteremtésének érdekeit nézzem. Aki en-
gem ismer, az tudja, hogy adott szavamat minden körülmény között betar-
tom. A SOMOGYÉRT Szövetség jelöltjeként indultam és ez a választás má-
sodik fordulójára sem változott. A somogyi emberek bizalma számomra min-
dennél fontosabb”, nyilatkozta mindezt Gyenesei István április 14-én.

2006. április 23.

Második forduló: 57,84 %
Gyenesei István, a Somogyért Szövetség képviselõjelöltje nyerte meg a 2006.
évi országgyûlési választásokat a somogyi 6-os választókerületben. Az április
23-i második fordulóban már csak két jelölt maradt versenyben, és a Somo-

gyért jelöltje – a legnagyobb arányban nyerve mandátumot a megyében –
57,84 százalékot szerzett., jelentõsen megelõzve Kuzma Lászlót, a Fidesz-
KDNP jelöltjét (42,16 százalék).

2006. május 10.

Kézben a megbízólevél
„Még szoknom kell a képviselõ megszólítást, de hamarosan teljesen azono-
sulok ezzel a tisztséggel is”, mondta képviselõi megbízólevelének átvétele
után Gyenesei István Somogy megye hatos számú választókerületének egyéni
országgyûlési képviselõje, aki a Somogyért Szövetség színeiben szerzett man-
dátumot. A megbízólevelet május 10-én, a választókörzet központjában,
Nagyatádon adta át a körzet települési polgármestereinek részvételével
Kásáné Sznopek Erzsébet, a helyi választási bizottság elnöke. Az új képviselõ
azt ígérte: a körzetében
élõkkel közösen és értük, a
települések vezetõvel
együtt a térséget szolgálva
végzi majd munkáját a Par-
lamentben, s reméli, a lis-
táról bekerült két parlamen-
ti képviselõvel is sikerül jó
munkakapcsolatot kialakíta-
ni a dél-somogyi régió fejlõ-
dése érdekében. „A megye
tizenegy képviselõjébõl há-
rom itt van. Ez olyan erõ,
amelyet mindenképp az itt
élõk hasznára kell fordítani”,
mondta Gyenesei István.

Örömpillanatok Leilával és a
legkisebb unokával, Fannival

Kolber István gratulál a választási sikerhez. Késõbb
Lamperth Mónika és Szabó József Andor is így tett.

Mandátum átvétel Nagyatád

Hajrá Somogy!
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Somogyért: a megye sikere

Kedves István!
Köszönjük hitvallásodat! Ma-

radj hû elveidhez, akkor is, ha ezért
nem kapsz mindig köszönetet.
Tény, hogy a választási siker, a po-
zitív visszajelzés fontos. Te azonban
már olyan tartalékokkal rendelke-
zel, amibõl bármikor erõt merít-
hetsz. Emellett biztos lehetsz ab-
ban, hogy mindig vannak és lesz-
nek emberek, akikre számíthatsz.

Somogyország

Kedves István!
Gratulálok! Ennek a választás-

nak Te vagy a legnagyobb gyõzte-
se, barátsággal, Feri.

Glatz Ferenc,
a Magyar Tudományos
Akadémia volt elnöke

Kedves István!
Kérlek, engedd meg, hogy or-

szággyûlési képviselõvé választá-
sod alkalmából a Magyar Olimpi-
ai Bizottság, valamint a magam
nevében szívbõl gratuláljak. A fe-
lelõsségteljes munkádhoz sok si-
kert kívánok. Õszintén remélem,
hogy feladataid ellátása mellett
változatlanul számíthatunk mun-
kádra a Magyar Olimpiai Bizott-
ságban is.

Szívélyes üdvözlettel:
dr. Schmitt Pál, MOB-elnök

Kedves Pista!
Baráti szeretettel, õszinte szív-

vel ezúton gratuláljak képviselõvé
történt megválasztásodhoz. So-
mogy megyét mindig is közel érez-
tem magamhoz, ehhez sok kedves
ember, élükön Te is nagyban hoz-
zájárultál. Tudom, hogy a nagyatá-
diak választása helyes volt, és kí-
vánok felelõsségteljes munkádhoz
sok-sok sikert.

Barátsággal üdvözöl:
Gyulay Zoltán hírlapíró

Tisztelt Elnök Úr!
Bárcsak mindenben ilyen biztos

lenne a jóslatunk a jövõre nézve
is. Biztosak voltunk sikerében, mert
megérdemelte. Az a stílus, amit Ön
képvisel, már rég megérett arra,
hogy az Ország Házába is bejusson.
Reméljük, hozzá fog járulni ahhoz
is, hogy mi kaposvári vállalkozók,
közéleti szereplõk a jövõben váro-
sunkban is végre megszólalhas-
sunk, hogy õsszel Kaposvár is nyer-
jen, mert ránk férne egy õszintébb,
mozgalmasabb, vidámabb élet a
megyeszékhelyen is.

Meszterics László,
Kecelhegyi Lovassport

Közhasznú Egyesület elnöke

Tisztelt Elnök Úr!
Õszinte szívvel gratulálok ah-

hoz a vagányságot sem nélkülözõ
aktushoz, amelynek révén – telje-

A választás második fordulóját követõ pillanat-
tól szüntelenül érkeztek az sms-ek, telefonok,
levelek, emailek, webes gratulációk, táviratok
Gyenesei István országgyûlési képviselõ elérhe-
tõségeire. A jókívánságok száma ezer körüli.
Ezekbõl válogattunk, olykor szerkesztetten, rö-
vidítve.

Köszönöm a képviselõválasztással kapcsolatos jókívánságokat.
Borzongatóan jó érzés olyat tenni, amire egy ország felkapja

a fejét. Ennél is nagyszerûbb a kihívás számomra, hiszen az or-
szággyûlési képviselõi munka új feladat. A SOMOGYÉRT Szövet-
ség jelöltjeként, független képviselõként meg akarok felelni a dél-
somogyi választóim, a somogyi emberek és a civil világ elvárása-
inak. Nem szeretnék utat téveszteni.

Vallom: élni csak jó optikával érdemes. Csak így tudom el-
képzelni az eredményes munkavégzést. Egymásért és önmagunk-
ért.

Érzem, tapasztalom, sokaknak okoztam örömöt a választóke-
rületen kívül is. Ez közös sikerünk, Somogy sikere. Köszönöm min-
denkinek! Választóimnak, a segítõinknek, a polgármestereknek,
a Somogyért Egyesület tagjainak és pártolóinak, a civil szerveze-
teknek, a nyugdíjas egyesületeknek, a támogató pártoknak, és
nem utolsósorban munkatársaimnak és családomnak!

Köszönettel és barátsággal: Gyenesei István

Kedves Barátaim!

sen megérdemelten – egyetlen füg-
getlenként a magyar Parlamentbe
jutottál. Kívánom, hogy tudj ra-
gaszkodni elveidhez továbbra is
és válj példává! Barátsággal üd-
vözöl:

dr. Tóth József,
a Pécsi Tudományegyetem

professzora, egykori rektora

Tisztelt Képviselõ Úr, Kedves
Barátom!

A CENTRUM nevében tisztelet-
tel gratulálunk országgyûlési kép-
viselõvé választásodhoz. Bízunk
benne, hogy az Általad képviselt ci-
vil szervezetek, értékek kellõ támo-
gatást kapnak a parlamenten be-
lül is az elkövetkezõ négy évben.
Felelõsségteljes munkádhoz kívá-
nok Neked sok sikert, jó egészsé-
get és kitartó türelmet!

Baráti üdvözlettel:
dr. Kupa Mihály

a CENTRUM elnöke

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Ist-
ván!

Sokat tettél eddig is Somogyért.
Most lehetõségeid nagyobbak let-
tek. Jó munkát, sok sikert és na-
gyon jó egészséget kívánok Neked
és családod minden tagjának.

Barátsággal:
Kudomrák Ferenc igazgató,

Baross Gábor Középiskola és
Szakiskola

Tisztelt Elnök Úr!
Engedje meg, hogy a Somogy

Megyei Rendõr-fõkapitányság ve-
zetése nevében gratuláljak. Képvi-
selõi munkájához ezúton is felaján-
lom a Rendõrség szakmai segítsé-
gét és támogatását, egyben kérem,
hogy képviselõi tevékenysége so-
rán lehetõségeihez mérten támo-
gassa a munkánkat.

Tisztelettel:
Dr. Dégi Endre

dandártábornok,
megyei rendõrfõkapitány

Kedves Pista!
Bekövetkezett, amitõl olyan

nagyon féltettelek, s aminek tisz-
ta szívembõl örülök. Mivel én na-
gyon tisztellek, így olyan rózsaszín
szemüvegen nézlek, hogy most
folyton az a könyvcím ugrik be:
„Egy igaz ember”! Nagyon örü-
lök, hogy most megmutathatod
ezt országnak-világnak! Remélem
Te leszel a példa, az etalon, s aki-
hez stílust, viselkedést igazítanak,
s akitõl emberséget tanulnak. Ké-
rem és kívánom, hogy a jó Isten
adjon elegendõ erõt, kitartást és
sok olyan barátot, akinek szere-
tetébõl töltekezhetsz a nehéz na-
pokban is.

Õszinte szeretettel:
Tímár Lajosné, Irma, Iharosberény

Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton is gratulálok az országos

képviselõvé választásához. Bízom
abban, hogy az Ön munkájának
köszönhetõen Somogy megye ci-
gányságának új lehetõségei lesz-
nek. Kívánok munkájához sok si-
kert, erõt, egészséget.

Ignácz János, Somogy Megyei
Romák Egyesülete, Nagyatádi

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Ist-
ván!

Örömmel olvastam, hogy a füg-
getlen „Somogyért” programmal
elsõ lettél. Õszinte szívvel gratulá-
lok a sikerhez. Nem tudok elkép-
zelni más személyt, aki szûkebb
hazám, Somogyország egyik fon-
tos választókerülete képviselõje-
ként méltóbban és hatékonyabban
képviselhetné a kerületet, de egy-
ben a megyét is az Országházban.
Csak azt sajnálom, hogy nem sza-
vazhattam Rád, mint budapesti la-
kos.  Sok szerencsét, sikert, ered-
ményes munkát és boldog életet kí-
vánok Neked õszinte tisztelõ bará-
tod:

Király Béla,
nyugalmazott vezérezredes

Tisztelt Képviselõ Úr! Kedves
Pista!

Sok szeretettel gratulálok or-
szággyûlési képviselõvé választá-
sodhoz. A parlamenti pártok sze-
kértáborain kívül aratott választá-
si gyõzelmed nem csupán egy te-
hetséges politikus sikere, hanem a
választóid hite is, hogy Te lehetsz a
legjobb képviselõjük. Ismerve fel-
készültségedet, akaraterõdet ez
bizonyosan így is lesz. Kívánom,
hogy a bizalom és az elvárások ter-
he adjon erõt képviselõi munkád-
hoz. Osztozva örömödben jó
egészséget és szép sikereket kívá-
nok, legyél jó képviselõje választó-
idnak, mindannyiunknak.

Barátsággal üdvözöl:
Dr. Kéki Zoltán,

Kaposvár Megyei Jogú Város
Címzetes Fõjegyzõje

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kép-
viselõ Úr!

Egyesületünk siófoki csoportja
és a magam nevében õszinte tisz-
telettel fejezzük ki örömünket,
hogy Önt országgyûlési képviselõ-
vé választották. Tudjuk hogy a jó
és kitartó, embertársainkért végzett
munka mindig meghozza a sikert.
Ön fáradhatatlanul nap mint nap
bizonyította, hogy a vállalt felada-
tot sokak által megcsodált erõvel,
elszántsággal igyekszik ellátni. Azt
kívánjuk, hogy az Országgyûlésben
is maradjon a civil szervezetek
mentora úgy, ahogy ezt a me-
gyénkben eddig is képviselte.

Tisztelettel:
Orbán Dénes siófoki körzeti

csoportvezetõ,
Mozgáskorlátozottak Somogy

Megyei Egyesületei

Kedves Pista!
A gyõzelem édes mámorától

megszédült állapotban is képesek
vagyunk felfogni azt a történelmi
tényt, a SOMOGYÉRT Szövetség
által a választásokon prezentált

fegyvertényt: GYÕZTÜNK! Még-
hozzá úgy, hogy fölényesen ma-
gunk mögé utasítottunk minden
politikai pártot! Te mindig azt
mondtad, nélkülünk nem fog men-
ni. Mi meg tudtuk, hogy nélküled
nem megy. Köszönjük neked, hogy
vállaltad az áldozatot és kockáza-
tot! Tudjuk azt is, hogy mától foly-
tatnunk kell, és a neheze még csak
eztán jön. De mi SOMOGYÉR-
TESEK vállaljuk.

Károlyi János, Istvándi

Tisztelt Gyenesei úr!
Gratulálok a gyõzelméhez!
Õszinte és elfogulatlan tisztelettel:
egy szolnoki választópolgár,

akit egyedülálló teljesítményével
honlapjára csalt...

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kép-
viselõ Úr! Kedves István!

Szép volt! Gratulálunk! Elolvas-
tuk – és ezután is olvassuk! Kíván-
juk, hogy a továbbiakban is ilyen
meggyõzõ sikereid legyenek! (A pi-
ros alsó és mi mindig veled le-
szünk!) Hozzánk mindig hazajö-
hetsz, ha vidámságra és almás-
pitére vágysz!

Barátsággal: Piri és Vali

Tisztelt Dr. Gyenesei István Úr!
Én egy ladi származású lány

vagyok, másodéves egyetemi hall-
gató, s így már második éve, hogy
megkaptam Önöktõl az ösztöndí-
jat! Tetszettek az esti elbeszélések,
megfogtak a történetek, s talán
ezért is mentem el szavazni, s na-
gyon örülök neki, hogy sikerült.
Büszke vagyok rá, hogy a sok kis
szervezet közül a „mienk” bekerült.

Tisztelettel:
Lendvai Renáta Karolina

Tisztelt Képviselõ Úr!
Nagyon sokan reméltük, hogy

eljön a nap, amikor így köszönthet-
jük! Minden Barcsi szavazó nevé-
ben gratulálok a kiugró sikeréért!
Kívánom, hogy a politikusokat cél-
zó támadások, ellenséges hang ke-
rülje Önt a következõ négy évben.
Amennyiben lesznek ilyenek, csa-
ládja és hite támogatásával igye-
kezzen mielõbb túllépni rajtuk.
Csak a munkájára és a családjára
összpontosítson, valósítsa meg ter-
veit, terveinket.  Mi ugyanúgy Ön-
nel leszünk, ahogyan Ön velünk

van, volt, lesz... Hittel és tettel.
Munkájához sok sikert, kitartást, és
(továbbra is) szeretõ, boldog csa-
ládi hátteret kívánok.

Molnárné Rita

Tisztelt Gyenesei Úr!
Fel vagyok háborodva azon,

hogy Darányban, az egyik busz-
megállóban az Ön képét láttam,
egy FIDESZ-es plakáton. Többen
hangot adtak ellenérzéseiknek.
Jogos lenne egy feljelentés is akár!
Nem tudom, mit képzel magáról
Kuzma László, tulajdonképpen
nem sokat tett értünk, azonban ha
tett is volna, vagy tett valamennyit,
az sem jogosítja fel erre!

Tisztelettel és barátsággal:
Kiscsillag

Képviselõi munkádhoz adjon a
Jó Isten erõt, egészséget, min-
dig „tudd megkülönböztetni az
ocsut a tiszta búzától. Herr Gyu-
szi és csapata (nagyatádi orvos)

Gratulálok! A múzeum számít
Rád. És pikáns az alsód. Wink-
ler Feri (múzeum-igazgató)

Teljes szívbõl gratulálok a siker-
hez. Bár lenne Szabolcsért, Ba-
ranyáért stb. és kormányozhat-
na az õ szövetségük. De leg-
alább van Somogyért! Fogjunk
össze! Kovács Krisztián, Szántód

Õszinte szívvel gratulálok. Meg-
dolgoztál érte, megérdemled.
Jó egészséget, sok siker kívá-
nok! Mézes Éva (országgyûlési
képviselõ)

Gyõzelmednek örülök. Megvá-
lasztásodhoz szívbõl gratulálok.
Árpási Zoltán (a Somogyi Hír-
lap fõszerkesztõje)

Csodálatos eredmény, gratulá-
lok. Kollmann Gergely (MSZP-
s képviselõjelölt)

Gratulálok, ezért a mandátu-
mért keményen megdolgoztál,
és azt gondolom, ha valaki, te
megérdemled. Sok sikert! Egy
somogyi a viharsarokból. (Var-
ga Ottó, a Békés Megyei Hírlap
fõszerkesztõje)

SMS-ben érkezett
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Fedett uszoda lesz Nagyatádon
VÁROSFEJLESZTÉS

A Nemzeti Sporthivatal a
Sport XXI. Létesítmény-fej-
lesztési Program keretében
pályázati felhívást tett közzé
„Public-Private Partnership”
konstrukcióban építendõ és
üzemeltetendõ tanuszodák
megvalósításában történõ
együttmûködésre.

Nagyatád városa és a
Rinyamenti kistérségben
lévõ önkormányzatok ered-
ményes pályázatot nyújtot-
tak be a tanórai úszásokta-

tás, a gyógy-testnevelés, a
diák- és a versenysport igé-
nyeit egyaránt kielégítõ két-
medencés fedett uszoda-
komplexum megvalósításá-
ra. Az egész éven át nyitva
tartó 1550 m2 alapterületû
uszoda épületben egy
6x12,5 m-es oktatómeden-
ce, egy 11x25 m-es tanme-
dence, tornaterem, továbbá
lelátó és szauna kap helyet
a hozzájuk tartozó kiszolgá-
ló helyiségekkel.

A Nemzeti Sporthivatallal
történõ szerzõdéskötés elõ-
készítése megtörtént, s a ki-
vitelezési munkák a Városi
Strandfürdõnél még ebben
az évben megkezdõdnek. A
létesítmény tervezett jövõ évi
átadásával az úszó-, a tri-
atlon-, valamint a szabadidõ-
sport feltételrendszere jelen-
tõsen javulni fog, s a kistér-
ségben levõ iskolák tanulói-
nak szervezett úszásoktatása
is megvalósulhat.

TEKE
A teke az egyik legnépsze-

rûbb szabadidõsport-tevé-
kenység Nagyatádon. Az NB
II. osztályú bajnokságban sze-
replõ „profik” mellett az ama-
tõrök lelkes hada hétrõl-hét-
re „ádáz küzdelmet vív” a
Városi Sportcsarnok Vencel
Sörözõjében üzemelõ pá-
lyán. A tizenhárom együttest
felvonultató helyi versengés
2006-ban több mint száz
résztvevõvel zajlik. Az elsõ
négy csapat a most befejezõ-
dõ tavaszi etapot rendkívül
szoros eredménnyel zárta.

A bajnokság állása:
Pont Fa

 1. Viktória 22 18622
 2. Ajax 21 18340
 3. Mercedes 20 18286
 4. Royal 19 18097
 5. Raab Karch. 15 17856
 6. Jókai Ltp. 15 17550
 7. Vencel I. 11 16824
 8. Vencel II. 10 17247
 9. Csipet Csapat 8 16095
10. Hunyadi 7 16276
11. 5X 6 14850
12. Cápák 2 15537
13. Gyógygödör 0 13523

LABDARÚGÁS
Alig ért véget a nagyatádi

Városi Teremlabdarúgó Baj-
nokság, máris megkezdõdött
a „Beton Kupa” szabadtéri

kispályás labdarúgó torna.
Tizenkét csapat vágott neki a
tavaszi-õszi rendszerû küzde-
lemsorozatnak. Négy fordu-
ló után a Central Caffé és a
Raab Karcher gárdája vezeti
a tabellát.

A bajnokság állása:
 1. Central Caffé 12 pont
 2. Raab Karcher 12 pont
 3. Chardonnay 10 pont
 4. Hörpintõ 9 pont
 5. Fiesta 9 pont
 6. Õskori Csapágy 7 pont
 7. Büttner & Co. 4 pont
 8. Total Cshont 3 pont
 9. Hercules 3 pont
10. Bodvicai Bikák 1 pont
11. Henessy 0 pont
12. T. K. O. 0 pont

Dél-somogyi Öregfiúk
Labdarúgó Bajnokság

Még két forduló van hát-
ra a Dél-somogyi Öregfiúk
Labdarúgó Bajnokságból. Az
elmúlt heti rangadón a Na-
gyatád csapata Csurgón dia-
dalmaskodott, 3–1 arányban
gyõzte le riválisát.

A bajnokság állása:
1. Nagyatád 17 pont
2. Csurgó 16 pont
3. Rákóczi FC 12 pont
4. Kaposfõ 12 pont
5. Barcs 3 pont
6. Taszár 1 pont

Hírek, eredmények
RITMIKUS

SPORTGIMNASZTIKA
A négy évvel ezelõtt ala-

kult Nagyatádi Jazzbalett és
Ritmikus Gimnasztika Sport-
egyesület reménységei az
eddigi legnagyobb sikerüket
érték el Siófokon, a Diákolim-
pia Országos Területi döntõ-
jén. Az iskoláik színeiben in-
duló sportolókat Kovácsné
Balogh Éva és Merkei Móni-
ka készítette fel.

Az egyéni szabadgyakorlat
helyezettjei: 1. Fodor Zsu-
zsanna, 2. Murányi Anna (0
kcs.); 1. Boros Ninetta, 2.
Kutnyák Nikoletta (I. kcs.); 3.
Farkas Pálma (II. kcs.). Az
egyéni kéziszer gyakorlat és
az egyéni összetett helyezett-
jei: 2. Ludas Lenke, 3. Gõ-
bölös Vanessza (II. kcs.).

A csoportos szabadgya-
korlatban a Bárdos Lajos Ált.
Isk. tanulói (Boros Ninetta,
Gémesi Evelin, Fáncsi Fanni,
Horváth Karina, Ludas Blan-
ka) végeztek az élen.

A csoportos kéziszer gya-
korlatban ugyancsak a Bár-
dos Lajos Ált. Isk. csapata
szerezte meg az elsõséget,
míg az Árpád Fejedelem Ált.
Isk. alakulatai a dobogó má-
sodik és harmadik fokára áll-
hattak fel.

ATLÉTIKA
A tavaszi diákolimpiai

küzdelmek élénk sportéletet
jelentenek Barcs körzeté-
ben. A labdajátékok mellett
az atlétika bajnokság is szép
számú résztvevõt vonzott
(177 induló). A Gábor Andor
Ált. Isk. (Babócsa), a Xantusz
János Ált. Isk. (Csoko-
nyavisonta), a Deák Ferenc
Ált. Isk. (Barcs) és a Darányi
Ált. Isk. tanulói a csapatver-
senyben egyaránt két-két
aranyérmet nyertek.

Egyéniben Hegedüs Márk,
Hegedüs Dávid, Horváth Jó-
zsef, Kalányos Dániel, Pallai
Flóra, Sziklai Zsanett, Aszta-
los Éva és Kulcsár Alíz szerez-
te meg az elsõséget.

KÉZILABDA
Május 26-án Nagyatádon

a Városi Sportcsarnokban
rendezik meg a Kézilabda
Diákolimpia országos elõ-
döntõjét. A Somogy megyét
képviselõ Babay József Álta-
lános Iskola mellett Hosszú-
hetény (Baranya), Székesfe-
hérvár (Fejér) és Tapolca
(Veszprém) III. korcsoportos
leány csapatai veszik fel a
versenyt a fináléba kerülé-
sért. A mérkõzések 10 órakor
kezdõdnek.

LABDARÚGÁS
Népes gyermekhad népe-

síti be május 26-án és 29-én
a Mudin Imre Sportcentru-
mot Nagyatádon. A környék
tíz általános iskolájából közel
négyszáz kisdiák érkezik majd
a Góliát-McDonald’s után-
pótlás labdarúgó tornára. A
két nap alatt négy korcso-
portban 28 csapat lép pályá-
ra. A körzeti döntõ gyõztesei
az Országos Tanévzáró Lab-
darúgó Fesztivál résztvevõi
lesznek. A rangos gyermek
labdarúgó gálát látványos
külsõségek között Budapes-
ten a Ferencváros népligeti
edzõpályáin rendezik.

A tanórai testnevelés, a di-
áksport és a sportági utánpót-
lás-nevelés céljait egyaránt
szolgálhatja az a 22x44 m-es
küzdõterû, mûanyag borítá-
sú sportpálya, amelynek
megépítéséhez ötmillió forint
támogatást nyert Nagyatád a
Nemzeti Sporthivatalhoz be-
nyújtott pályázatán. A multi-
funkcionális sportlétesítmény
a tervek szerint a Mudin Imre
Sportcentrumban kap helyet.
Nagyatád több sportágban is
Somogy megye egyik legje-
lentõsebb utánpótlás-nevelé-
si bázisának számít.

Nagyüzem a diáksportban

A babócsai Nárcisz Napok
keretein belül immár tízedik
alkalommal rendezték meg
az ünnephez kapcsolódó fu-
tóversenyt. A három távon
86-an indultak. A barcsi rajt-
helyrõl Domján Tibor ért
leghamarabb a babócsai
Basa-kertbe (13.1 km). Õt
Molnár Ákos (Fonyód) öt
másodperc, Janota Zoltán
(Nagyatád) 12 másodperc
különbséggel követte. A
nõknél Fridrich Ágnes (Gyû-
rûfû) lett az abszolút gyõztes
Molnárné Jávori Beáta (Fo-
nyód) elõtt.

Korcsoport gyõztesek:
Domján Tibor (Kaposvár),

Nárcisz Futás 2006
Janota Zoltán (Nagyatád),
Molnár Ákos (Fonyód),
Fridrich Ágnes (Gyûrûfû),
Szüts Miklós (Nagyatád).

A Komlósd – Babócsa ver-
senytáv (3,1 km) korosztályos
gyõztesei: 10 év alattiak Mol-
nár Gábor (Fonyód), 11–14
évesek: Bauer Bettina
(Barcs), Szerecz Donát (Ka-
posvár), 15–18 évesek: Utasi
Jennifer (Barcs), Molnár Do-
nát (Fonyód), 19–30 évesek:
Wurm Veronika (Tótújfalu),
50 év felettiek: Molnár Gábor
(Fonyód).

A legrövidebb távon gyõz-
tek (800 m) Paluska Petra
(Barcs), Molnár Milán

(Barcs), Nagy
Lili (Barcs), Ba-
kó Bálint (Babó-
csa), Borosán
Krisztofer (Ba-
bócsa). A verse-
nyen Paluska
Petra harmad-
szor, Wurm Ve-
ronika pedig
már negyedszer
diadalmasko -
dott.
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CSOCSESZ ÉS A TALPALÁVALÓ

Dáridó napestig

Délután még csöndes gyülekezéssel kezdõ-
dött, estére fergeteges hangulatú mulatság-
gá alakult a Somogyért Egyesület barcsi ro-
manapja, melyet a Cigány Közösségi Háznál
rendeztek még a választások második fordu-
lója elõtt. A programra ellátogatott Feigli
Ferenc barcsi polgármester is. Szemere Már-
ta és barcsi csapata szervezésében a több száz
résztvevõt színpadi produkciók szórakoztat-
ták. Amíg a gyerekek a játékok és a vattacu-

korárus környékén idõztek, addig a felnõttek
a sörcsap tövében latolgatták a választási esé-
lyeket. Elõször a barcsi cigány hagyomány-
õrzõ együttes lépett fel, akik közös zenélésre
és egy kis táncra is rávették Gyenesei István
országgyûlési képviselõjelöltet. Este, a nap
fénypontjaként Csocsesz koncertezett s iga-
zán kiváló hangulatot teremtett muzsikájával.
A népszerû dallamok hallatán szinte minden-
ki táncra perdült.

A település határában vi-
dám, nagyra nõtt nárciszbá-
bú jelezte, Babócsa ismét
ünnepel. Ünnepli a törökko-
ri örökség, az egykori basa-
kert tizenöt hektárján pom-
pázó nárciszok virágzását,
mely immáron évek óta a
Nárcisznap elnevezésû ren-
dezvénnyel kapcsolódik
össze.

Az egész napos progra-
mon ezúttal is színes, válto-
zatos kínálatból választhattak
az érdeklõdõk. A valóban
gyönyörû nárciszos bejárása
természetesen a mindent a
szemnek, semmit a kéznek
elv alapján történt, de azért
számos kézzel fogható érde-
kesség is várta a környékbõl
és távolabbról is érkezett
vendégeket.

Virágban a nárciszos
Lovaskocsizással, színpadi

szórakoztató programokkal,
kutyás - fegyveres biztonság-
technikai bemutatóval, fogat-
hajtó versennyel és vásári for-
gataggal várták az érdeklõdõ-
ket. De természetesen a sza-
badtéri rendezvények elma-
radhatatlan velejárója, a fõ-
zõverseny sem maradt el.
Pörkölt és babétel egyaránt
került az asztalra. Ahogyan a
hagyományos Nárciszfutást is
megrendezték, a Barcs-
Babócsa távot ezúttal is so-
kan küzdötték le - futva. A
versenyek legjobbjainak
Gyenesei István, a közgyûlés
elnöke, országgyûlési képvi-
selõ Péter István polgármes-
terrel közösen adta át a díja-
kat.

(eac)

Elnéztük, ahogy a pártok
bõszen egymásnak feszül-
nek. Bíztunk a jó modorban
és a belátásban. Aztán min-
den ígéret, eskü, istenbizony
és vaskos etikai kódex ellené-
re megkezdõdött a nagy sár-
dobálás, és nekünk a sze-
münk sem rebbent. Szinte
már hiányzott volna. Politi-
kai elitünk négyévente komo-
lyan veszi az antik rómaiak
elhíresült mondását, misze-
rint cirkusz és kenyér kell a
népnek. Mi ugyan a kenyér-
rel is beértük volna, de a cir-
kuszt is toleráljuk. Egy bizo-
nyos szintig.

Azt persze nem gondoltuk
volna, hogy eljön az idõ,
amikor egy átlagosan leter-
helt magyar kisiskolás többet
tud majd a negatív kam-
pányról, a képviselõi zsaro-
lásról, a vizsla- és a szerver-
ügyrõl, mint szegény jó

Elnéztük
Pitagorasz háromszöges téte-
lérõl.

Elnéztük a politikának az õ
nem túl szép oldalát, mond-
hatni fonákját, és talán titkon
még azt is feltételeztük, hogy
mindez értünk van. Nem a
szavazatunkért, hanem a ja-
vunkért. Kicsit naivak va-
gyunk bizonyára. Aztán vág-
tuk a centit, és megúsztuk a
nyolcvanegynehány napot. Itt
Dél-Somogyban, köszöntük,
egészen jól megvoltunk. Drá-
vaszentesen ugyan kerekedett
némi haddelhadd, aminek na-
gyobb volt a füstje – szították de-
rekasan –, mint a lángja. Elcsú-
szós, sikamlós ügy, fátylat rá.

Elnéztük ezt is. Mígnem a
második forduló elõtt, a nincs
vesztenivaló hangulata ural-
kodott el a Fideszen, és pénzt,

idõt nem kímélve színes pla-
kátokkal ragasztotta teli a
Dráva és a Rinya mentét. És
mi csak néztünk, és csodál-
koztunk. Ez lenne Gyenesei
István? Nem így ismertük.
Ilyen egyoldalasan, szimplán,
amilyennek a plakátok önje-
lölt szerkesztõi a honlapró le-
vett fotókkal mutatni akarták.
Érdekes módon csak
Medgyessy- és Gyurcsány-
képeket találtak, Orbán,
Boross, Mádl fotóit nem. Pe-
dig azok is ott vannak.

Idõ nem volt már csele-
kedni, arra azért ügyeltek az
elkövetõk, hogy ne legyen.
Kibújt a szög a zsákból,
Gyenesei beül a baloldali
frakcióba. Ilyet is írtak. Té-
vedtek.

Elnéztük a FIDESZ-nek.
Ez volt a mi dolgunk.

Elnézést ki kér? Mert az
meg õ dolguk volna. T. B.
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