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– Elnök Úr! Mi volt döntésének moz-
gatórugója? S esetünkben az is magya-
rázatra szorul: miért éppen a Dráva és
Rinya vidékét képviselné?

– A sok esztendõs politikai tapasztala-
tom az, hogy hiába akar egy térség vala-
kit képviselõnek, ha õ nem vállalja. S így
van ez viszont is. Esetünkben azonban
szerencsésnek érzem az egybeesést. A kö-
zelgõ választás kicsit olyan, mint egy le-
ánykérés. Mi, a körzet képviselõjelöltjei
ugyanis mindannyian kérõk vagyunk.
Mivel pedig nem kényszerházasságról van
szó, több jelölt közül választhatnak.

Háztûznézõ

– Leánykérés elõtt szokás a háztûzné-
zõ. Ezzel hogy állunk?

– Nagyon régen ismerjük egymást az
itt élõ emberekkel. Egyikünk számára sem
zsákbamacska tehát a választás.

– Ön a térség legjobb ismerõi közé tar-
tozik. Mik Dél-Somogy legnagyobb gond-
jai?

– Sok az aprótelepülés, ezekben saj-
nos nagy a munkanélküliség. Itt is fellel-
hetõ minden, ami az elmaradott térsé-
gek jellemzõ gondja ma hazánkban. A
központi figyelembõl ugyanis az ehhez
hasonló vidékek kiesnek. Meggyõzõdé-
sem, hogy egy ilyen térség országgyûlé-
si képviselõjének ki kellene kényszerí-
tenie a politika folyamatos odafigyelését.
Ha szükséges, a falvakra, ha pedig arról
van szó, a kisvárosokra irányítva azt. A
képviselõnek tudnia kell azt is, hogy
mely döntéshozónak mire hívja föl a fi-
gyelmét. Jó lenne, ha a helyiek bevoná-
sa nélkül senki sem határozhatna meg
célokat. A magam lehetõségeit úgy íté-
lem meg, hogy ismerve a vidéket, tudok
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Dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei
 Közgyûlés elnöke a napokban jelentette be:
megyénk 6. számú választókörzetében, a
Somogyért Szövetség színeiben indul az or-
szággyûlési képviselõ választásokon. Be-
szélgetésünk során arra kerestünk választ,
milyen tervekkel, elképzelésekkel jelölteti
magát.

Bizony, aki az ország szélén él, az mindig jobban
tudja azt is, hogy honnan fúj a szél. S ezzel már meg
is érkeztük lapunk címéhez: Déli Szél. Azért ezt vá-
lasztottuk, mert az ország, a megye déli széléhez sze-
retnénk szólni. El akarjuk mondani, mit gondolunk,
mit remélünk, és mit tudnánk tenni azért, hogy az
ezen a vidéken élõk jobban, könnyebben, s talán
szebben élhessenek.  Az újságot azért találtuk jónak
ehhez, mert lehetõség van a párbeszédre. Önök is
megkereshetnek bennünket problémáikkal, gondja-
ikkal. Biztatjuk is erre az olvasóinkat, s várjuk is
észrevételeiket.

Nem tagadjuk azt sem, hogy amikor kitaláltuk
lapunk címét, valaki megjegyezte: de ebbõl a dél-
ben fújó szellõre is gondolhatunk.

Igen, mondtuk: hiszen meggyõzõdésünk, hogy a
szél sokszor képes elfújni olyan dolgokat, amik ne-
künk már nem kellenek, és friss, tiszta levegõt hoz.

Azzal a reménnyel köszöntjük a Kedves Olvasót,
hogy idõrõl idõre várni fogják a Déli Szél-t.

Honnan fúj a szél?

A SOMOGYÉRT Egyesület által útjára indított Esti be-
szélgetések címû rendezvénysorozat túljutott a száz-
hetvenedik elõadásán. A tizenegyedik évébe lépett
program – melyen a megye ismert és elismert embe-
rei találkoznak a közönséggel – többszörösen bebizo-
nyította, hogy
van igény az
õszinte, tiszta
beszédre.

Békesség-
ben élni?! –
ezzel az õsszel
már megis-
mert mottóval
folytatódik ha-
marosan a
program a SO-
MOGYÉRT és
a megyei önkormányzat közös szervezésében. Márci-
ustól mintegy húsz helyszínen, az élet különféle terü-
leteirõl érkezõ elõadókkal találkozhatnak az érdeklõ-
dõk, akik közül néhányan a kezdetektõl járják a somo-
gyi településeket.

Ma már polgármesterek, civil szervezeti vezetõk je-
lentkeznek: gyertek el hozzánk is. Az érdeklõdés min-
den képzeletet felülmúló, gyakran több száz fõ adja a
hallgatóságot. A programok mindig nyitottak, az elõ-
adók és a szervezõk mindenkit szeretettel, „békesség-
gel” várnak.

Folytatás tehát a tavaszelõn: menetrend a Déli Szél
következõ számában.

Békés esték
segíteni a célok meghatározásában, és
véghezvitelében is.

Közelebb egymáshoz

– Ön négy esztendeje is ebben a kör-
zetben indult a parlamenti voksokért.
Igaz, messze a legtöbb szavazatot kapta
civilként az egész országban, de nem ju-
tott el a parlamentig. Nézete szerint mi
változott négy év alatt?

–– Az eltelt idõszak alatt úgy érzem még
közelebb kerültünk egymáshoz az itt
élõkkel.  Sokakkal szemben számomra ez
a térség nem egy nagy masszaként jele-
nik meg, hanem negyvennégy önálló éle-
tet élõ településként. Természetesnek
veszem, hogy valamennyit külön-külön is
jól ismerem. Mindenütt emberek élnek,
a gondjaikkal, örömeikkel. Talán nem
túlzás, de ezt a térséget összességében
kevesen ismerik nálamnál jobban.

– Ön a Megyei Területfejlesztési Tanács
elnökeként is tisztában van ezekkel a
problémákkal. Néha túlságosan is…

– Valószínûleg arra gondol, már ért bí-
rálat az elmúlt idõszakban, hogy túlságo-
san is „nagy figyelemmel” vagyok a támo-
gatások odaítélésekor Dél-Somogy iránt.

 (folytatás a 3. oldalon)
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KISEBBSÉGEKNEK

Átláthatóbb a választás

Hoffmanné dr. Németh
Ildikó (képünkön) megyei
közigazgatási hivatalveze-
tõtõl megtudtuk: új formá-
cióként jelenik meg a te-
rületi kisebbségi önkor-
mányzat. A településeken
csak a közvetlenül válasz-
tott kisebbségi önkor-
mányzatok maradnak
meg. Az új elnevezés tele-
pülési kisebbségi önkor-
mányzat lesz, létszáma
ötre növekszik.

A kisebbségi választáson
ezt követõen csak az vá-
laszthat, és csak az választ-
ható, aki a kisebbségi vá-
lasztói jegyzékben szere-
pel. A listán azonban leg-
alább harminc választópol-
gárnak kell szerepelnie a
választás kitûzéséhez. Je-
lölteket a törvény szerinti
jelölõ szervezet állíthat.

Lényeges változás, hogy
a törvény meghatározza a
választójogosultság krité-
riumait. A 2006-tól válasz-

Változott a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról szóló, valamint a nemzeti és etni-
kai kisebbségekre vonatkozó törvény. Az új jog-
szabályok tisztábbá és átláthatóbbá kívánják
tenni a választásokat, valós képviseletet bizto-
sítva a kisebbségeknek.

tópolgár az, aki a kisebb-
séghez tartozását vállalja
és kinyilvánítja, továbbá
magyar állampolgár, vá-
lasztójoggal rendelkezik,
és szerepel a kisebbségi
választói jegyzékben. Így
például egy német állam-
polgár, aki Magyarorszá-
gon ingatlant vásárolt,
nem vehet részt a kisebb-
ségi önkormányzati vá-
lasztáson.

T. B.

A szövetség alapítói
döntõen a SOMOGYÉRT
Egyesület önkormányzati
képviselõi, akik így is hoz-
zá kívánnak járulni ahhoz,
hogy az országos politiká-
ban a somogyi érdekek a
pártpolitika fölé emelked-
hessenek.

Kováts Imre, a szövet-
ség elnöke elmondta: a ti-
zenkét esztendõvel ezelõtt
létrejött SOMOGYÉRT
Egyesület tevékenysége
közismert. Elismertségét
mutatja, hogy az elmúlt há-
rom önkormányzati válasz-
táson is a megye meghatá-
rozó jelölõszervezete tu-
dott lenni.

– Folyamatosan növeke-
dett a támogatottságunk,
közgyûlési mandátumaink
száma. A megyei közgyûlés
elnökét adjuk jelenleg is –
mondta Kováts Imre. – Ezt
az erõt kívánjuk a megye
érdekében az országos
politikában is megjeleníte-
ni. Ezért az egyesület mel-
lett megteremtettük annak
lehetõségét, hogy az or-
szággyûlési képviselõvá-
lasztáson is jelöltet állíthas-
son a SOMOGYÉRT. Úgy
döntöttünk, hogy egyetlen
választókerületre koncent-
rálunk. A leginkább segít-
ségre szoruló térséget, a
Dráva és a Rinya mentét,
Barcs és Nagyatád térsé-
gét, az itt lévõ negyven-
négy települést kívánjuk
kiemelten segíteni a me-
gye legismertebb és leg-
több tapasztalattal rendel-
kezõ politikusának jelölé-
sével.

Dr. Spiegl József, az
egyesület alelnöke hozzá-
tette: Somogy megye 6-os
számú választókerület-
ében a SOMOGYÉRT or-

Erõs szövetség Somogyért

A magyar politikai élet-
ben egyedülálló, de felte-
hetõen világviszonylat-
ban is ritka alapossággal
és tartalmi bõséggel ké-
szült el a közelmúltban a
www.gyenesei.hu címû
internetes oldal, amelyen
órákat is eltölthet az oda
látogató.

A világhálón a somo-
gyértes országgyûlési-
képviselõjelöltrõl szóló
tudnivalók mellett aktu-
ális információk, képek,
film- és  hangfelvételek
szerepelnek. Emellett

Sajtótájékoztatón jelentették be február elsején,
a civilek világnapján, hogy a SOMOGYÉRT Szö-
vetség országgyûlési-képviselõjelöltet állít. A je-
lölõszervezetet a SOMOGYÉRT Egyesület tagsá-
gának az igénye hívta életre. Az egyesület így
továbbra is civil szervezet maradhatott.

szággyûlési képviselõ-je-
löltje dr. Gyenesei István,
a Somogy Megyei Közgyû-
lés és a Somogy Megyei
Területfejlesztési Tanács
elnöke, a regionális terü-
letfejlesztési tanács társel-
nöke. Az ötvenhét éves
mérnök-közgazdász tizen-
hét éve a megye elsõ szá-
mú választott vezetõje, a
SOMOGYÉRT Egyesület el-
nöke. Országosan is ismert
és elismert önkormányza-
ti, területfejlesztési és
sportvezetõ. Nõs, felesége
pedagógus, aki Kaposvár
önkormányzati képviselõ-
je. Három gyermeke és
három unokája van. Aki
ennél többet kíván róla
megismerni, az a mai nap-
tól élõ honlapját,a
www.gyenesei.hu-t meg-
nyitva gyermekkorától
napjainkig kísérheti végig
eddigi életútját.

Dr. Gyenesei István, a
SOMOGYÉRT képviselõje-
löltje bemutatkozásában
kiemelte:

– Hiszem, hogy a legne-
hezebb helyzetû térség-
ben, Dél-Somogyban mint
országgyûlési képviselõ
eredményesen tudok segí-
teni és közremûködni a
jobb élet és a nyugodtabb

világ megteremtésében. Az
országgyûlési képviselõi
mandátum elnyerése az
egész megyét érintõ fel-
adataim ellátását is hatéko-
nyabbá teheti. Nem csak
én ismerem a térséget és
az ott élõ embereket, de
engem is széles körben, jól
ismernek. Közös érde-
künk, hogy a közlekedési
és a munkahely-teremtési
feltételeken javítsunk. A
természeti értékeket job-
ban hasznosítsuk. Dél-So-
mogy eltartóképességét
erõsítsük. Meggyõzõdé-
sem, hogy a térségben
élõk valós és összehangolt
képviseletének megterem-
tése a fejlõdés egyik nélkü-
lözhetetlen feltétele.

T. T. R.

WWW.GYENESEI.HU

Honlap a legek között
sokféle lehetõséget ad
a honlap a véleménynyil-
vánításra is.  Mintegy 250
családi és hivatali fotó,
30–40 oldalnyi nyilatkozat
és beszédrészlet, hétper-
ces Somogy tévé-klip és ti-
zenöt percnyi Enjoy Rádi-
ós interjú is helyet kapott
dr. Gyenesei István, a SO-
MOGYÉRT országgyûlési-
képviselõjelöltjének inter-
netes oldalán.

A böngészõ alapos ké-
pet kaphat a magánember
gyermekéveirõl csakúgy,
mint a megyei közgyûlés

elnökének hivatali mun-
kájáról, gondolatairól,
egy-egy témáról alkotott
véleményérõl.

Segíti a tájékozódást a
programok és esemé-
nyek sorának leírása, és
a választással kapcsolatos
számos információ is. Az
oldalon szavazni, kérdez-
ni és véleményt megfo-
galmazni egyaránt lehet,
s tovább tágítja a lehe-
tõségeket a dél-somogyi
linkgyûjtemény és a Déli
Szél internetes változa-
ta is.

Kováts Imre

Dr. Spiegl József
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Lassan két évtizede annak, hogy majd’ félszázados
kéretlen gyámolítás után a magunk lábára álltunk,
és rendszert váltottunk. Újratemettük a független-
ségért az életét áldozó somogyi gyökerû Nagy Im-
rét. Köztársaság lettünk ismét.

Utólag be kell látnunk: hirtelen túlságosan ma-
gunk maradtunk. A hirtelen jött szabadságban ki-
derült az is, alig akadnak már közöttünk olyanok,
akik emlékeznek arra, hogyan is kell viselkedni a
szabadságban. Szabadnak lenni ugyanis nagy fele-
lõsség. A szabadság nem azonos azzal, hogy össze-
vissza beszéljünk, hadováljunk, mindent, és min-
dent kipróbáljunk, no meg nem is arról szól, hogy
buli buli hátán, aztán majd csak lesz valahogy.

Mert így nem lesz sehogy.
Nézzünk körül, mit végeztünk az elmúlt években,

s vegyük szemügyre, hova jutottunk.
Itt van mindjárt a politikai élet.
Ugye ez hálás téma, a politikához mindenki ért,

olyasmi dolog ez, mint a futball. Állapítsuk is meg
rögtön, hogy nagyjából egy szinten áll a két terület.
Hirtelen senki emberfia nem tudja eldönteni, hogy
NB I-es meccset nézne-e szívesebben, avagy parla-
menti tudósítást. Lassan a két terület nyelvezete is
kísértetiesen hasonlít egymásra. Az a néhány em-
ber, aki még kimegy meccsre, éppen olyasmiket kia-
bál be, mint az a néhány képviselõ, aki megtiszteli
az ország házát.

Borzasztó.
Mint ahogy az is borzasztó, hogy éljünk is bárhol

ebben az országban, dolgozzunk is bármit, lépten-
nyomon szembe kerülünk a politikával. Mindjárt
az lesz fontos, hogy melyik politikusban hiszünk,
kire szavazunk. Családok, barátságok, kapcsolatok
mentek tönkre az elmúlt években, tapasztaltuk va-
lamennyien. Mára nincs más, mint szegfû vagy na-
rancs, jobb vagy bal, Orbán vagy Gyurcsány.

Egy ország azonban hosszú-hosszú ideig nem
vesztheti el józanságát. Lehet, hogy még nagyon so-
káig ennek a versengésnek a bûvöletében kell él-
nünk, de kéne már üzenni az uraknak odaföntre,
hogy van más megoldás is. Érdekes lenne kipróbál-
ni, mit szólnának egy nem jobbos, nem balos parla-
menti képviselõhöz a pártjaink.

Lehet, hogy elgondolkodnának, hogy: úristen, ez
a nép most azt üzente, ha nem szedjük össze ma-
gunkat, küldi a többi civilt is, mi meg mehetünk
dolgozni…

Ráadásul éppen beleszólni akartunk a dolgok me-
netébe, akkor – lassan két évtizede – amidõn meg-
született a szabadság.

I. V.

A harmadik út

Lapunk minden számában egy Dél-Somoggyal kapcsolatos kérdést talál, s hoz-
zá három válaszlehetõséget. Aki három egymást követõ lapszámban feltett kér-
désünkre jól válaszol, s a megfejtéseket – külön-fülön – elküldi szerkesztõsé-
günk címére, sorsoláson vesz részt, s megnyerheti játékunk fõdíját, egy színes
televíziót. Beküldési határidõ: 2006. április 10.
Sorsolás: 2006. április 11. A nyertest postán értesítjük.
Elsõ kérdésünk: Hol találkozik a Dráva és a Rinya folyó?
1. Sehol         2. Nagyatádnál         3. Barcsnál
Jó megfejtést! Sok szerencsét!

KVÍZPART I. Játsszon velünk!

– varga –

(folytatás az 1. oldalról)
– Ha így is van, azt a tér-

ség halmozott hátrányai in-
dokolják. Fontosnak tar-
tom ugyanakkor megje-
gyezni, hogy a mégoly ked-
vezõ döntéseket sem egy-
magam hozom. Mindig csa-
patban, és mindig szakmai
alapon támogatjuk a térsé-
geket. A jelenlegi, megkü-
lönböztetett figyelmet
azonban tartósan csak egy
új minõségû kapcsolat for-
májában lehet fenntartani.

– Valóban, országgyûlé-
si képviselõként még töb-
bet tudna segíteni, sõt: ez
lenne a kötelessége. De azt
Ön is tudja, hogy ez az or-
szág már csak két nagy-
pártban tud gondolkodni.

– Természetesen tisztá-
ban vagyok a napjainkra ki-
alakult helyzettel. Arra szá-
mítok, hogy az itt élõk
bölcs döntést hoznak. Ez
pedig azt jelenti, hogy ha a
pártokra történõ szavazás-
nál sokan döntõen a szí-
vükre hallgatnak is, az egyé-
niben azért az észérvek ke-
rülnek majd elõtérbe. Így
jár legjobban ez a vidék.

Egyedül lesz-e?

– Látszik Önön, hogy
komolyan gondolja a kép-
viselõi munkát. Az nem
jutott eszébe, hogy nagyon

egyedül lesz a parlament-
ben, ha bejut?

– Egyedül biztosan nem
leszek. Elsõsorban azért,
mert az elmúlt esztendõk
során úgy hozta a sors,
hogy az egyik legismertebb
megyei elnök lehettem. Ez
sok-sok kapcsolattal, isme-
retséggel jár, amelyeket a
cél érdekében hasznosíta-
ni tudok. Meggyõzõdésem,
hogy ez a háttér tekintélye-
sebb bármiféle pártnál.  A
jelöltek jelentõs része a sa-
ját pártján belül is a kétség-
kívül meglévõ párthierar-
chia szerint helyezkedik el.
Nekem a civilség mérhetet-
len szabadságfokot biztosít.
Amíg a pártok képviselõi
egyenruhában járnak-kel-
nek, addig én mindig az el-
végzendõ feladathoz illõ öl-
tözetben mutatkozhatom.
Vagy fogalmazhatnék más-
képpen is: addig, amíg a
párt képviselõi azt mond-
ják a parlamentben, amit a
párt elvár tõlük, addig én
azt mondhatom, ami a tér-
ségnek is az itt élõknek
hasznos.

– Az is elképzelhetõ a
mai erõviszonyok láttán,
hogy egyetlen szavazatnak
is nagy jelentõsége lesz?

–Biztos vagyok benne,
hogy nagyon kedvezõ lob-
bi-helyzet fog kialakulni,
amely talán az egész me-

gyének hasznára válna.
Minden jel arra mutat,
hogy egyedi lenne a parla-
mentben, ha nem egy párt,
hanem egy megye nevét ír-
nák a nevem mögé. Ez na-
gyon jó üzenet lenne az or-
szág többi megyéjének, és
a civileknek.

– Elnök Úr! Mennyire
lesz  durva a dél-somogyi
kampány?

– Nagy reményem, hogy
a mi vidékünkön egyáltalán
nem lesz az. Magam min-
dent megteszek a tisztessé-
ges hangnemért, de jelölt-
társaimról, és az õket segí-
tõkrõl sem tudom elkép-
zelni, hogy önszántukból
bármilyen elmarasztalót is
mondjanak a másikra. Bé-
kességben fogunk versen-
geni, aztán pedig dolgozni,
mert ne feledjük: nem
kampányból áll az élet…
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Kiutat jelent
az elérhetõség

Ennek okai, hogy szin-
te egyszerre szûnt meg a
két térségben a horvátok
bevásárló-turizmusa, mely-
re a kereskedelem épült, s
bezártak vagy átalakultak is
a sokáig megélhetést jelen-
tõ gyárak, termelõüzemek
is. Mindezeket a gondokat
leginkább erõs, stabil ter-
melõ vállalkozások oldhat-
nák meg, ám az ilyen cé-
gek számára a térség ma
nem vonzó. Egyrészt föld-
rajzi helyzete, másrészt inf-
rastruktúrája miatt.

Manapság sok település
– részben az utak állapo-
ta, részben a tömegközle-
kedés hiányosságai miatt –
még mindig nehezen meg-
közelíthetõ. Több zsákte-
lepülés is van, ahonnan
igencsak nehézkes a mun-
kába járás. Bizonyos elõnyt
jelent a vasútvonalak jól
használhatósága, de ez
sem mindenki számára
egyformán elérhetõ. Kiutat
a közlekedési feltételek ja-
vítása jelenthet: az M9-es

PÁRATLAN KÖRNYEZET ÉS SZÛKÖS MUNKALEHETÕSÉGEK A DRÁVA- ÉS A RINYAMENTÉN

Életéért küzd a hajdan virágzó vidék
Negyvennégy település, két kistérség tar tozik a 6-os számú választó-
körzetbe, melyek nem csak földrajzi helyzetükben, kivételes környezeti szép-
ségeikben hasonlóak, de a hétköznapi gondjaik is egyformák. A régen vi-
rágzó gazdaságú Dráva-mente és Rinyamente településein élõk egyik
legnagyobb, és visszatérõ problémája a munkanélküliség, mely évek óta
sújtja a térséget.

kelet-nyugati autópálya
megépítése, az M6-os meg-
hosszabbítása Barcsig, és a
68-as autóút Barcs-Bala-
tonszentgyörgy közötti
fõút megerõsítése.

Talpra állt a három gyár

Egy-egy üzem – Barcson
a Dráva Tej, Nagyatádon a
Coats Hungary – ugyan
még tartja magát, nagyfog-
lalkoztatónak számít,
azonban így is nagyon ma-
gas a munkanélküliség ará-
nya a térségben. Kedvezõ
tendencia, hogy az elmúlt
évben egy barcsi és két
nagyatádi gyárat is sikerült
újra talpra állítani. Barcson
a parkettaüzem, Nagyatá-
don a konzervgyár és a
Danuvia gépgyár talált új
tulajdonost a felszámolás
után.

Így tehát munkahelyek
teremtõdtek, s – a konzerv-
gyár kapcsán – a környék-
beli mezõgazdasági terme-
lõk is ismét megrendelé-
sekhez jutnak majd. Ez is-
mét a térség fellendülését
hozhatja, hiszen sok mezõ-

gazdasággal, zöldség- és
gyümölcs-, valamint takar-
mány-termeléssel foglalko-
zó család, kisebb vállalko-
zás van a déli vidéken.

Pozitívum, hogy mind-
két várost felfedezték ma-
guknak a multinacionális
kereskedelmi hálózatok,
így egyre több élelmiszer-
bolt kínálatából választhat
a lakosság. Ez az öröm
ugyanakkor kétes, mivel a
multik betörésével a ki-
sebb boltok piacot veszíte-
nek, s bezárásra kénysze-
rülnek. Ugyanakkor a
munkahelyek száma is csak
látszólag nõ, hiszen
amennyi új dolgozót vesz-
nek fel a nagy áruházak,
legalább annyit kényszerül-
nek elküldeni a kisebbek.

Szerencsét próbáló idõk

Ezek a tényezõk nem-
csak munkaerõpiaci és ke-
reskedelmi szempontból
fontosak. A lakosság köz-
érzetét is javítják az ilyen
sikerek, s bizonyítják, van
jövõje a térségnek. Ezt kü-
lönösen a fiatalabb korosz-

tálynak kell elhinnie,
amely most leginkább el-
vándorol Dél-Somogy-
ból.

Általános tendencia: aki
felsõoktatási intézmény-
ben tanul tovább, s vala-
mely nagyvárosba kerül el
– Kaposvárra, Pécsre, Bu-
dapestre –, már nem na-
gyon tér vissza szülõhelyé-
re, inkább új lakóhelyén
próbál szerencsét, ott ala-
pít családot. Ennek követ-
keztében a szakképzett
munkaerõ is elvándorol,
így – noha munkahely hi-
ány van – bizonyos szak-
mák tekintetében a szak-
emberek hiányoznak.

Gazdaságélénkítõ
fürdõk

A fiatalokat persze nem
csak a tanulás lehetõsége
vonzza a nagyobb városok-
ba, hanem a mozgalma-
sabb élet, a szórakozási le-
hetõségek is. Sokszor, sok
fórumon elhangzik: a ti-

zenéves korosztály is csak
néhány kulturált szórako-
zóhely közül választhat
Barcs és Nagyatád környé-
kén is, a húsz és harminc
év közöttiek számára pedig
egyáltalán nincs kikapcso-
lódásra mód.

Az egyébként csendes,
nyugodt, erdõkkel övezett
környék a nyári idõszak-
ban pezsdül fel igazán.
Ilyenkor ugyanis sokakat
vonz a strandolás lehetõ-
sége. Eddig Nagyatád
büszkélkedhetett pazar
strandfürdõjével, ahol ter-
málmedence is van, 2005
óta azonban Barcs is beállt
a fürdõvárosok sorába. Bár
a szakemberek szerint ön-
magában a gyógyturiz-
musból már nem lehet
megélni, az arra alapozó
élménylánc, a helyi neve-
zetességek bemutatása,
valamint a jó színvonalú,
pihenést kínáló szolgálta-
tások összessége ismét fel-
lendítheti a gazdaságot is.

(eac)
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Van jövõje a fûrészüzemnek
SOK RÉGI DOLGOZÓ TALÁLT MUNKÁT A FAIPARI GYÁRBAN

A Dráva Faipari Mûvek Kft. (DRAVA Holz-Werke GmbH, DRAVA Wood Industry
Ltd) az egyik legrégebbi magyar faipari cég (alapítás 1878) kivásárlásával jött lét-
re. Az újonnan alakult 100 %-ig magyar tulajdonban lévõ privát cég a fához kötõ-
dõ szeretet több mint 100 éves nemes hagyományát kívánja folytatni, ötvözve
napjaink elvárásaival. A cég székhelye a Barcs. Ebbõl adódik az a helyzeti elõny,
mely biztosítja, hogy a parketta gyártás egyik legjobb tölgyvidékének a fókuszá-
ban mûködjenek. Jelenleg a szalagparketta-gyártásra koncentrálnak, de kiváló mi-
nõségû tölgy masszív dieleneket, hagyományos parkettát és lamella parkettát is
kínálnak. Fafaj választékuk elsõsorban az európai hagyományos parketta fafajok-
ra (tölgy, kõris, bükk, éger, akác, juhar, cseresznye) koncentrálódik, de megren-
delésre trópusi fafajokkal is dolgoznak.

CÉGJEGY – DRÁVA FAIPARI MÛVEK KFT.

Ez ugyanaz a cég, mely
tavaly áprilistól bérlõként
mûködtette a gyárat, s így
hosszú évek után újra be-
indította a termelést. Az
élelmiszeripari üzem ellen
a Magyar Fejlesztési Bank

A Dráva Faipari Kft.,
közismert nevén a barcsi
fûrészüzem fölött sokáig
Damoklész kardjaként le-
begett a bezárás veszélye,
majd hosszas vajúdás után
tavaly végre sikerült meg-
oldást találni Magyaror-
szág egyik legrégebbi fa-
ipari cégének további mû-
ködtetésére. Steiner And-
rás, a Dráva Faipari Mûvek
Kft ügyvezetõje akkoriban
elmondta: a reménytelen-
nek látszó helyzetben az
Együtt a városért Egyesü-
lettel közösen keresték
meg Gyenesei Istvánt, a
megyei közgyûlés elnökét,
aki eredményes kísérletet

Ilyen egy igazi sikertörténet, amely akár egy me-
sében is megállná a helyét: tradicionális üzem,
drámai fejlemények, felszámolás, emberi sorsok,
és végül a megnyugtató, szívmelengetõ megol-
dás. A megyei közgyûlés elnökének segítségé-
vel tavaly újra indult Dráva Faipari Mûvek Kft.
üzemében ma már nyolcvanan dolgoznak, s a
munkások többsége a régiek közül került ki.

tett a dél-somogyi vállalko-
zás megmentésére, megta-
lálva a mûködéshez szük-
séges helyi és környékbeli
befektetõket. Ezzel sok
család megélhetése vált
továbbra is biztossá Bar-
cson és környékén.

A cég a múlt évben –
szintén a megyei elnök,
egyben DDRFT társelnök
támogatásával - 35 millió
forintos munkahelyterem-
tõ és -fejlesztési támogatást
nyert a Dél-Dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Tanács
pályázatán. Az összeget
egy korszerû, gyorsan le-
rakható, ragasztás nélkül
összeállítható parketta

gyártási licencének megvá-
sárlására és az eszközök
beszerzésére fordították, s
ez által még versenyképe-
sebb termékekkel tudnak
megjelenni a piacon.

Az újrainduláskor elsõ-
ként azokat vették vissza,
akik a végsõkig kitartottak
a felszámolásra került gyár
mellett. Fõként szakmun-
kásokat, betanított munká-
sokat, akik a faipariban
nehezen találtak volna
máshol munkát, a társaság-
nak viszont sokat jelent a

tapasztalatuk. A dolgozók
jelentõs része barcsi, de a
környezõ településekrõl is
bejárnak. Tavaly áprilisban
indították el a termelést,
akkor érkeztek be az elsõ

faanyagok és a gyártáshoz
szükséges egyéb termé-
kek, melyek megvásárlásá-
hoz forgóeszközhitelt vet-
tek föl.

(ref)

Termel már a konzervgyár
MUNKALEHETÕSÉG, NEMCSAK SZEZONÁLISAN

Véglegesen megoldódni látszik a nagyatádi Kon-
zervgyár helyzete, miután január közepén meg-
vásárolta az üzemet a – szigetvári konzervgyá-
rat is tulajdonló – Schenk és Társa Kft.

indított felszámolási eljá-
rást, amely mintegy 2,5
milliárd forintot követelt a
konzervgyáron. Ezt az
összeget azonban az el-
adás után sem kapja meg,
hiszen a felszámoló cég

900 millióért kínálta a tel-
jes gyáregységet, s úgy tud-
ni, végül ennél alacso-
nyabb árban állapodtak
meg egymással a felek.

A valamikor több száz
dolgozónak munkát adó
konzervgyár tavaly 100-
140 embert foglalkozta-
tott, s létrejöttek a termel-
tetési megállapodások is a
környékbeli mezõgazdász-

okkal. Idén ugyan-
ezt tervezi a gyár
vezetése, teljes
gõzzel, minden ka-
pacitást kihasznál-
va dolgoznak
majd. Így nem csak
a termelõk számít-
hatnak hosszú távú
megbízásokra, de a
környékbeli szak-
munkások számá-
ra is ismét nyílik
szezonális vagy ál-
landó munkalehe-
tõség.

Csaknem egy évvel ez-
elõtt nyílt ki a világ több
határ-menti település szá-
mára: akkoriban Szulok és
Vízvár környékének húsz
településén készült el a
szélessávú internet-háló-
zat. A 70 millió forintos
Dráva-Projektet a beruhá-
zás támogatójaként a me-
gyei közgyûlés elnöke
adta át. Azon nyomban 35
intézmény és mintegy 100
lakossági elõfizetõ kap-
csolódott a rendszerhez, s
ez a szám azóta is emel-
kedik.

Az elmaradott térségek
számára felbecsülhetetlen
lehetõség, hogy egyszerre
váltak láthatóvá a világ szá-
mára, és maguk is elérhe-
tik a legfontosabb infor-
mációkat. Mindez a befek-

Sztráda Szulokban
Az elszigeteltség legújabban nem kizárólag fizikai,
hanem virtuális forgalom. Ma ugyanis már nem-
csak az autóutak nyithatnak ablakot a világra egy
térség életében, hanem az internet is. Az informá-
ciós szupersztráda Dél-Somogyot is elérte.

tetések és a munkahelyte-
remtés szempontjából
elsõ számú feltétel. A sió-
foki Techno-Tel Kft. veze-
tõi három éve jelentkeztek
azzal a szándékkal, hogy
szélessávú internet-háló-
zatot építenének a megyé-
ben. Az elnök ragaszko-
dott hozzá, hogy a beru-
házás a leginkább hátrá-
nyos helyzetû dél-somogyi
térségbe kerüljön, majd
késõbb a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ta-
nács 40 millió forintos tá-
mogatást adott a program-
hoz. Ezt a cég 25 millió, az
önkormányzatok 2 millió
forinttal toldották meg.

A szélessávú internet-
hálózat a helyi igények-
tõl függõen tovább bõ-
víthetõ.
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– Nagyon nehéz gyerek-
korom volt, olyan putri-vi-
lágban születtem egy erdõ
szélén, amelyben az akko-
ri cigánygyerek az élet
minden keserûségét és
bánatát magáévá tette. A
szülõk nem sokat törõdtek
velünk, a napi betevõért
küzdöttek. Nem álmodoz-
tak a fényes jövõrõl.

– Ön milyen álmokat
dédelgetett a zalai Szécsi-
szigeten?

– Megpróbáltam gye-
rekként máshogy gondol-
kodni. Úgy éreztem, kicsit
más vagyok, én már tud-
tam álmodozni. Aztán Is-
ten megsegített, kalandos
utat jártam be. Ma azt
mondom, talán mindent
elértem, amit megálmod-
tam. Szép családom van.
Az olajiparban helyezked-

A közelmúltban jelentette meg a kapos-
vári székhelyû Berzsenyi Dániel Irodal-
mi és Mûvészeti Társaság  Druzsin Fe-
renc Angyaltenyérnyi
kisváros címû kötetét.
Ebben a taranyi születé-
sû  irodalomtörténész
(2001 óta szülõfalujának
díszpolgára)  a Nagyatád-
hoz kapcsolódó irodalmi
emlékeket dolgozza föl.
A szerzõ egyébként az
Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem  tanára, aki
ebben az esszékötetében
nagyon fontos munkát
végez el. Elsõsorban se-
gít ébren tartani és meg-
érteni Babay József  irodalomtörténeti
jelentõségét, de olyan hosszabb-rövi-
debb ideig ezen a vidéken élõ alkotók-
ról is megemlékezik, mint Gyergyai Al-
bert, Takáts Gyula, Bertók László (vala-

BESZÉLGETÉS KALÁNYOS ISTVÁN BABÓCSAI ÍRÓVAL A CIGÁNYSÁG IGAZI BELSÕ VILÁGÁRÓL

Putritól a palotáig
Akár Jézus Krisztus, istállóban született õ is. Mindenórás terhes édesany-
ja Tito láncos kutya-politikája elõl menekült a cigányokra váró biztos halál
elõl. Ismeri a keserûség, a nyomorúság poklának minden fájdalmát. Ké-
sõbb megbecsült fúrómester lett, még Irakban is dolgozott. A babócsai
Kalányos István Cigánynak születtem címû könyvében írta meg az életét. A
második kötet most készül. Putritól a palotáig – ezzel a címmel jelenik
meg idén.

tem el, cigányként egyedüli
fúrómester voltam az or-
szágban. Nem tudok több-
rõl, akit kineveztek volna.
Ez nagy felelõsség volt.
Tudni kellett. Bebizonyí-
tottam, hogy mindennel
rendelkezem ehhez a mun-
kához. Másfél évre kijuthat-
tam Irakba is, ami minden-
kinek nehéz, nemhogy egy
cigánynak. De a szakmai
tudásomat elismerte a vál-
lalat.

– 1984-ben telepedett le
Babócsán. Könnyû volt
gyökeret verni Somogyban?

– Nagyon jól érzem ma-
gam itt, sok jó barátom
van. Megtaláltam a helye-
met, szép házat építettem,
két felnõtt gyermekem van,
és hét állami gondozott
gyereket nevelek – ketten
most váltak nagykorúvá.

Hivatásos nevelõszülõként
kitûnõ eredménnyel vé-
geztem. Aztán egyszer
összeszedtem magam, és
megírtam az életemet.
Éreztem, máig nyom, kí-
sért a múlt. Le kellett ír-
nom. Az emberek nem so-
kat tudnak a cigányság iga-
zi belsõ világáról. Nem
tudják kezelni, pedig a
megértéshez ismeret kell.
A könyvemben minden
valódi. Nincs mese, az elsõ
szótól az utolsóig minden
megtörtént.

– Elsõ könyve sikeres lett,
elõadásokra hívják, több
száz érdeklõdõ elõtt beszél.
Mirõl szól a folytatás?

– Az olajipari évtizedek-
rõl szól. Vannak benne ke-
servek is, jó és rossz, de
egy kicsit más megvilágí-
tásban.

– A helyi cigány kisebb-
ségi önkormányzat elnö-
keként milyen tervekkel
lépett a politika mezejére?

– Hasonlókkal, mint
amilyenek a könyv írása-
kor bennem voltak. A ci-
gányságért akarok tenni,
amihez persze kellenek
társak, barátok is. Nélkü-
lözhetetlen a kapcsolatunk
a megyeházával, nem tu-
dok olyan cigány kisebbsé-
gi önkormányzatról, aki-
nek ne segített volna a köz-
gyûlés elnöke, ha megke-
resték. Gyenesei István a

könyvemet is támogatta.
Bátran mondhatom, a ba-
rátom, a barátunk. Bármi-
kor fordultam hozzá, min-
dig kiállt mellettünk. Errõl
szól az õ somogyisága. Le-
velemben „fel is háborod-
tam” azon, amikor majd-
nem elment a budapesti
sporthivatalba. Azzal nem
értettünk egyet. De a So-
mogyért színeiben való in-
dulását díjazzuk. Így meg-
maradt somogyi ember-
nek, annak az ügynek,
amiért eddig is élt.

T. B.

Taranyból a nagyvilágba
mennyien Kossuth-díjas  költõk), vala-
mint a háromfai Kerék Imre.

Druzsin Ferenc ezt írja a kötethez ké-
szült rövid vallomásá-
ban: „Ezzel a kötettel jel-
zéseket szeretnék külde-
ni, mégpedig két irány-
ba: A városnak: vegye
észre, kulturális öröksé-
get hagyott rá a XX. szá-
zad; a világnak: van egy
kisváros az „enyhe párá-
jú drávai síkságon…”

Az angyaltenyérnyi
kisváros szép szerkezet
egyébként Babay lelemé-
nye. Jól választotta a szer-
zõ összefoglaló munkája

címéül ezt a meghatározást, hiszen ki-
fejezi azt az állapotot, amelyet Nagya-
tád múltbéli kultúráját jellemzi.

A kötetet minden irodalomszeretõ
szíves figyelmébe ajánljuk.

A hét végén ünnepel-
te kilencvenötödik
születésnapját Takáts
Gyula. A Kossuth-dí-
jas írót a kaposvári vá-
rosházán rendezett
díszünnepségen kö-
szöntötték a megye és
a város vezetõi, az író
ismerõsei, barátai és
pályatársai.

A ma is alkotó író-
nak több kötete is
megjelent az alka-
lomra. A pécsi Pro
Pannónia kiadásá-
ban látott napvilágot  Öt
esztendõ Drangalagban
címû könyve, amely Takáts
Gyula naplóját tartalmaz-
za. Ebben több alkalom-
mal említi meg a szerzõ
Nagyatádot, ahol a hábo-
rú elõtt sokszor megfor-

Takáts Gyula: 95!

dult vendégségben, hiszen
Emil öccse itt volt szolga-
bíró. Egy ilyen látogatás in-
dította el az íróban azt a ti-
pikus dunántúli kisvárosi
történetet, amelyet Szín-
ház az Ezüst Kancsóban
címmel írt meg.
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A Nagyatádi Nõi Kézi-
labda Klub NB I/B osztályú
csapata a hetedik szezon-
ját kezdte a 2005-2006. évi
bajnokságban. A 2004-
2005. évi küzdelemben az
elsõ helyezést szerezte
meg az együttes, mellyel
Nagyatád sporttörténeté-
ben elõször vívta ki a jo-
got a legmagasabb osztály-
ban való szereplésre. A
szakosztály azonban elsõ-
sorban pénzügyi, de szak-
mai ok miatt sem tudott
élni a feljutás lehetõségé-

KÉZILABDA

Cél a bajnoki cím
vel, így továbbra is a má-
sodosztályban szerepel. Az
õszi záró forduló után a
nagyatádi gárda a 2. helyen
áll, de a cél továbbra is a
bajnokság megnyerése. A
csapat hétrõl-hétre nagy-
számú és lelkes közönség
elõtt a Városi Sportcsar-
nokban vívja mérkõzéseit,
amely jelentõs erõt ad a
hazai mérkõzések gyõztes
kimeneteléhez.

A lányok az eddigiek
során a Magyar Kupában is
jól szerepeltek, a legjobb

nyolc közé jutásért febru-
ár 8-án a tavalyi NB I-es
bajnokot a Gyõri Grabo-
plast ETO KC-t fogadja a
Városi Sportcsarnokban.

Az NNKK különös fi-
gyelmet fordít az utánpót-
lás-nevelésre, Mikó Gréta
a közelmúltban került be
a serdülõ válogatottba. A
többéves szakmai munka el-
ismeréseként a Nagyatádi
Nõi Kézilabda Klub 2005-
ben a Somogy Polgáraiért
Díjat vehette át a Megyei
Közgyûlés Elnökétõl.

Álló sor balról jobbra: Mód János edzõ, Sulyokné Szalai Katalin, Balaskóné Halász Csilla, Bõzsöny Erika,
Bárány Henreiett, Orosz Edina, Balaskó László elnökségi tag. Középsõ sor balról jobbra: Sikler Gyula
elnökségi tag, Foszák Diána, Hamarics Katalin, Dr. Karsai Dóra  Simon Barbara, Dr. Horváth Katalin,
Kovács Tibor technikai vezetõ. Ülõ sor balról jobbra: Pásztor Rita, Borsi Bianka, Ivusza Tamás elnök,
Hagyánek Barbara, Csizmadia Edina. A képrõl hiányzik: Simon Eszter, Szabó Ágnes, dr. Ivusza Ágnes,
Ibriksz Eszter és Füle Tibor elnökségi tag.

Felnõttek: Del Fabro
Zsolt (Nagyatádi Judo
Club), Pásztor Rita (Nagy-
atádi Nõi Kézilabda Klub),
Vártok Ákos (Rinyamenti
Kézilabda Club), Vidák Ba-
lázs (Barcsi VSE shotokan
karate), Horváth Tamás
(Barcsi VSE erõemelés).

Utánpótlás: Mikó Gré-
ta (Nagyatádi Nõi Kézilab-
da Klub), Molnár Gergely
(Rinymenti Kézilabda
Club), Árvai Adrienn (Se-

Dél-Somogy legjobbjai
A sportági szakszövetségek 2005. évi ranglistá-
in a Dél-Somogyban mûködõ sportszervezetek
sportolói,  illetve csapatai közül az alábbiak vé-
geztek az élen.

gesdi DSE tollaslabda),
Filó Bence (Segsdi DSE
tollaslabda), Nagy Péter
(Barcsi VSE shotokan kara-
te) Holczinger Tímea (Bar-
csi VSE erõemelés), Mózer
Gyula (Barcsi VSE erõeme-
lés).

Csapatok: Rinyamenti
Kézilabda Klub fiú serdü-
lõcsapata, Barcsi VSE
shotokan UP csapata, Bar-
csi VSE erõemelõ és fek-
venyomó UP csapata.

3. (péntek) 0900 óra
Rinyamenti általános iskolák kistérségi sporttalálkozója
4. (szombat) 1000 óra – KÉZILABDA
VIII. Atád Kupa NB I/B-s nõi felkészülési torna
5. (vasárnap) 1100 óra – KOSÁRLABDA
Nagyatád VSZUE – Faló Egyed-Hús Kaposvár. Somogy
megyei kosárlabda-bajnokság rájátszás.
7. (kedd) 0900 óra – DIÁKOLIMPIA
I. korcsoportos fiú teremlabdarúgó körzeti döntõ
8. (szerda) 1800 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK NB I/B – Gyõri Graboplast ETO KC.
Magyar Kupa nõi mérkõzés.
9. (csütörtök) 1300 óra
Éltes Mátyás Körzeti Általános Iskola sportnapja. Sajá-
tos nevelési igényû gyermekek sportversenyei
10. (péntek) 1000 óra – DIÁKOLIMPIA
Játékos Sportvetélkedõ  országos elõdöntõ
14. (kedd) 0800 óra – KÉZILABDA
Babay Kupa III. korcsoportos leány torna
15. (szerda) 0800 óra – DIÁKOLIMPIA
II. korcsoportos fiú teremlabdarúgó körzeti döntõ

1700 óra – KÉZILABDA
NNKK – Cornexi Alcoa. Nõi Országos Ifjúsági Kupa.

1830 óra – KÉZILABDA
RKC – Carbonex Tatabánya. Férfi Országos Ifjúsági Kupa.
18. (szombat)1000 óra – KÉZILABDA
Ferrokov Kupa NB I/B-s férfi felkészülési torna
19. (vasárnap) 1100 óra – KÉZILABDA
Nagyatád VSZUE – Szervó-Sziget KK Kaposvár. Somogy
megyei kosárlabda-bajnokság rájátszás.
20. (hétfõ) 0800 óra – DIÁKOLIMPIA
III. korcsoportos fiú teremlabdarúgó körzeti döntõ.
25. (szombat)1600 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Gyõri Graboplast II. Nõi ifjúsági mér-
kõzés.

1800 óra  – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Gyõri Graboplast ETO KC II. NB I/B
nõi mérkõzés
26. (vasárnap) 0900 óra – KÉZILABDA
Sport XXI Cséfay UP Program Adidas Kupa fiú torna
Dél-Dunántúli döntõ

NAGYATÁDI SPORTCSARNOK

Februári programok

Barcsi szabadidõs programok
Február

4. Teremlabdarúgó baj-
nokság

11– 12. FOCIFARSANG
teremlabdarúgó-torna

18. Teremlabdarúgó
bajnokság (záró forduló)

25. 40 év felettiek te-
remlabdarúgó torna

Március
4. Nõnapi sport – csak

nõknek!!! Deák Ferenc
sportcsarnok

OLD BOYS teremlabdarú-
gó kupa 50 éven felülieknek

11. Szegedi Tibor te-
remlabdarúgó emléktorna
– Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat

18. Diákolimpia Csel-
gáncs Országos Döntõ.
Dráva Völgye sportcsarnok

19. Cselgáncs Regioná-
lis Rangsorverseny. Dráva
Völgye sportcsarnok

25. Tûzoltó-Dráva Kupa
KUPA teremlabdarúgó tor-
na

25. Óvodások Sport-
napja

Április
1. Tavaszi Sportnap –

labdarúgás, utcai futás,
ügyességi játékok, gya-
logtúra – Sakk Kupa –
Nagyatád-Szigetvár-Barcs

10-tõl május 25-ig
Szabadtéri labdarúgó baj-
nokság

Május
6.Országos Sportnap

barcsi programjai – IX.
NÁRCISZ –FUTÁS  Barcs-
Komlósd – Babócsa 13  és
3 km.
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Április 9-én ismét válasz-
tunk. Nemcsak pártok és
jelöltek, hanem gondolko-
dásmódok között is. Or-
szágunk helyzete nem ró-
zsás de nem is reményte-
len. Jövõnk sikere azon
múlik, hogy az eddigi ter-
méketlen sárdobáló politi-
kai csaták helyett értelmes
alkotó munka jellemzi-e
majd az új parlament mun-
káját. Mi – a Magyar De-
mokrata Fórum tagjai és
képviselõjelöltjei – pártbe-
széd helyett párbeszédet
akarunk. Olyan párbeszé-
det, amelyben a helyi, re-
gionális érdekek is hangot
kapnak. Olyan párbeszé-
det, amelyben nemcsak a
két mamutpárt az MSZP és
a FIDESZ hangja hallatszik.
Olyan párbeszédet, amely
nem öncélúan a politiká-
ról, hanem az emberek
sorsának javításáról szól.

Az MDF nyugodt, õszin-

AZ MDF A SOMOGYÉRT JELÖLTJÉT TÁMOGATJA

Pártbeszéd helyett párbeszéd
te politikájával mindig a
közérdekeit szolgálta,
mert tudja, hogy a világ
jobb és baloldali felosztá-
sa tévút. A nemzet sikere
azon múlik, hogy a tisztes-
séges emberek lesznek-e
többségben, az országban
és a Parlamentben, vagy a
tisztességtelenek. A siker
azon múlik, hogy a szor-
galmas cselekvõ emberek
lesznek-e többségben,
vagy a mindig segélyre vá-
rók. Az MDF a becsületes
és szorgalmas emberek
pártja. Az MDF szövetség-
re törekszik minden olyan
civil és társadalmi szerve-
zettel, amely igaz célokat
helyi és regionális érdeke-
ket, szûkebb hazánk So-
mogy megye boldogulását
szolgálja.

A Somogyért Egyesület
az elmúlt másfél évtized-
ben ezt tette, s most is ezt
teszi. Tagjai és támogatói

nem pártok által vezérelve
és pártérdekek alapján
dolgoztak, hanem Somogy
megye érdekeit tartották
elsõdlegesnek. Ezért a So-
mogy megyei 6-os számú
választókerületben – ahol
önálló jelöltet nem indí-
tunk – dr. Gyenesei Ist-
vánt, a Somogyért jelöltjét
támogatjuk. A térségben õt
tartjuk a legfelkészültebb
egyéni jelöltnek, mert azt
az értékrendet képviseli,
amit mi is vallunk.

Sem az országnak, sem
a megyének nem érdeke,
hogy a következõ parla-
ment két párti legyen és a
civil kontroll, kiszoruljon
a politikai közéletbõl. Nem
azért történt a rendszervál-
tás, hogy az egy párti dik-
tatúrát tizenhat esztendõ
multával két párti parla-
ment váltsa fel.

Közös sikerünk az Ön
döntésétõl is függ. Dönt-
sön felelõsséggel!

Herényi Károly
frakcióvezetõ (MDF)

1950. december 2-án született Budapesten. Felesé-
ge, Herényiné Nagy Erzsébet a Somogy Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány tanácsadója és nemzet-
közi referense. Két lányuk van. Az MDF-nek 1989-tõl
tagja. 1993-98 májusáig szóvivõ volt. 1998-ban So-
mogy megye 4-es választókerületének országgyûlési
képviselõjévé választották. 1999-tõl a párt Országos
Elnökségének tagja. 2000-tõl ismét sajtószóvivõ.
2002-ben ismét megválasztották a 4. számú választó-
kerület országgyûlési képviselõjévé, s ugyanebben az
évben már az MDF Országgyûlési Képviselõcsoport-
jának vezetõje, a Parlament Idegenforgalmi, valamint
Európai Integrációs Bizottságának tagja.

NÉVJEGY – HERÉNYI KÁROLY

Száz éve történt1906 izgalmasan kezdõ-
dött a dél-dunántúliak,
így a barcsiak számára is.
A Somogyi Hírlap január
3-án arról számol be,
hogy földrengés volt So-
mogy megyében. Az ije-
delem azonban nem tart-
hatott sokáig, mert más-
nap már  népnevelési
egyesület alakult, amely-
nek kilenc alapító, har-
mincnyolc rendes és hat
pártoló tagja volt. Az
egyesület azt tûzte ki cé-
lul, hogy segíti a tanuló-
kat könyvvel, ruhával, és
egy napközi otthon felál-
lításával.

Február 22-én arról ír-
tak, hogy a barcsi iskola ál-
lamosítása ellen lépett fel
Reiner Gyula, szuloki
apátplébános. Az iskolát
akkoriban a római katoli-
kus hitközösség tartotta
fent. 433 tanuló volt be-
íratva, de hely szûke miatt
280 tanuló általában nem
látogathatta az intézményt.
Az anyagi erõ pedig hiány-
zott a bõvítéshez. 1901
környékén mozgalom in-
dult az államosításért, de
a plébános egy gyûlésen

olyan állításokat tett, ami-
tõl elment a barcsiak ked-
ve az államosításról. A töb-
bi között azt állította a pap,
hogy az állam 8–15 koro-
na tandíjat szed, nem lehet
az iskolában imádkozni, és
nem vallási a nevelés sem.
Persze ezek téves állítások
voltak, mégis hatásosak.

Többnyire bûnügyek-
rõl, mulatságokról és bir-
tokeladásokról szólnak a
hírek Nagyatád esetében.
Megtudhatjuk, hogy 2,5
millió koronáért vásárolta

meg Lellbach Keresztély
apatini földbirtokos a
Meller-féle 5000 holdas
birtokot, illetve azt is,
hogy a tûzoltók a tánc-
mulatságukból indultak
tüzet oltani Svendervein
Flórián házához.

1906. január 3-án
azonban a Dél-Dunántúlt
ért földrengés volt a ve-
zetõ hír itt is. Kilencedi-
kén tartották  a ménki-
osztást, 20-ára pedig a
nagyatádi daloskör szer-
vezett jótékony célú dal-
estélyt a szegények segí-
tésére.

H. Z.

Egyetlen somogyi olimpikonként Gyenesei Leila
képviseli hazánkat a torinói téli olimpián a höl-
gyek sífutó mezõnyében. A sportolónõ jelenleg
edzõtáborban készül a nagy megmérettetésre.
Ott válaszolt kérdéseinkre.

– Hogy fogadtad az
olimpiai részvétel hírét?

– Egyelõre még nehéz
elhinnem, hogy életem
egyik nagy álma pár héten
belül teljesülni fog. Az el-
múlt években ezerszer le-
játszódott már a fejemben,

hogy egyszer –  talán Tori-
nóban – én is részese le-
hetek egy olimpiának, de
mindeddig egy távoli cél-
kent lebegett elõttem. De
a megnyitó ünnepség es-
téjén mindez kézzel fogha-
tóvá válik.

 – Lehet egyszerre jól tel-
jesíteni az egyetemen és az
élsportban is, hiszen most
éppen vizsgaidõszak van?

– Valóban nem egysze-
rû feladat. Apukám mond-
ja nekem mindig, hogy:
„Az elénk görgetett kövek
azért vannak, hogy lépcsõt
tudjunk építeni belõle”.
Persze amellett, hogy én is
megpróbálom jól beoszta-

ni az idõmet,
a családom
rengeteget
segít nekem.
Azt hiszem
egyedül ez
nem is men-
ne, így vi-
szont, hogy
egy minden-
ben támoga-
tó család áll

mögöttem jóval könnyeb-
ben tudom venni az aka-
dályokat.

– Mikor utazol ki Tori-
nóba, és mit vársz magad-
tól, mivel lennél elégedett?

– Február 6-án utazunk
ki, és 27-én jövünk haza.
Valószínûleg két számban
fogok indulni, ahol a tisz-
tes helytállás mellett az
egyéni legjobb teljesítmé-
nyemet várom magamtól,
és azt, hogy azon a napon,
abban a fél órában tudjam
ezt hozni. B. B.

Téli olimpikon
Somogyból

„– Az ember azt hin-
né, ilyen háttérrel csak
megszületni volt ne-
héz.”

„- Éppen fordítva igaz
– mondta Gyenesei
Leila. – Tagadhatatlan,
zökkenõmentesebb volt
a felkészülésem, mintha
átlagos családba szüle-
tek: ám be kell valla-
nom, világéletemben
azért küzdöttem, hogy
önmagamért fogadja-
nak el, ne pedig azért,
mert az apám lánya va-
gyok. Jóllehet rajongá-
sig imádom édesapá-
mat, idõnként jobban
szeretném, ha egy-egy
verseny elõtt senki sem
tudná, honnan érkez-
tem.” (Nemzeti Sport)
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