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Nem hatalomról van szó
AZ AJÁNDÉK LEGYEN MEGLEPETÉS

– Elnök Úr! Szereti, ha nõk veszik körül a
munkahelyen?

– Mindig kedveltem a nõi munkatársakat,
annál is inkább, mert nagy tisztelõje vagyok
a nõi nemnek. Ám amikor nem a szerelem a
meghatározója a kapcsolatnak, hanem a
munka, akkor ugyanúgy viszonyulok nõi mun-
katársaimhoz is, miként a férfiakhoz.  Bár le-
hetnék velük szemben akár elfogult is, hiszen
tapasztalatom szerint sokkal könnyebb a nõk-
kel eredményt elérni, mint a férfiakkal. Igaz
elõfordul, hogy a kiélezett pillanatokban a nõk
sírni kezdenek. Ezt csak azért említem, mert

A választási kampány kellõs köze-
pén könnyed beszélgetésre ültünk
le dr. Gyenesei Istvánnal, a megyei
közgyûlés elnökével, a 6. számú vá-
lasztókörzet országgyûlési képvise-
lõjelöltjével. A politika helyett ugyanis
inkább a bennünket körülvevõ világ-
ról váltottunk szót, no és természe-
tesen – március nyolcadika közeled-
tén – a nõkrõl. Ugye, hálás téma?

a teljes igazsághoz tartozik: a munkában a
könnyek soha nem hatottak meg, sõt. Ilyen-
kor gyorsan tisztázni szoktuk a konfliktus okát.
Talán ezért is van, hogy soha nem haragu-
dott meg rám egyetlen munkatársam sem.
Azért is szeretek nõkkel dolgozni, mert ben-
nük általában több a feladattal szembeni alá-
zat, mint a férfiakban. Õk nem beszélnek a
dolgokról, hanem teszik.

– Lazábban veszi a tárgyalást, ha a másik
fél nõ?

– Tárgyalópartnerként csak azokkal a nõk-
kel van fenntartásom, akik látványosan meg
akarják tagadni nõi mivoltukat. Ez a típus ter-
mészetesen nincs tisztában azzal, mit veszít,
ráadásul jelentõsen rontja tárgyalási pozíció-
ját a férfi attitûdök felvételével.

– Ön támogatná, hogy több nõ vegyen részt
a politikában?

– Lehet, hogy furcsán hangzik, de a tíz négy-
zetméterre jutó nõk számának van egy opti-
mális aránya. Ha ugyanis sok nõ van egy he-
lyen, akkor könnyen elõfordulhat, hogy nem
képesek egymást elviselni. Ebben az esetben
gyakran az egymás közti rivalizálás a megha-
tározó, ami elvonja a figyelmet a feladatok
megoldásáról. (Folytatás a 3. oldalon)

Így is lehet! – állapíthatták
meg a nagyatádi létesítmény-
be érkezõk, miután ez a feb-
ruári délután a legkevésbé
sem emlékeztetett a pártok
híradásokból megszokott
összetartásaira. Nem volt
sem gyomorszorító vádasko-
dás, sem légvárépítés, sem
felelõtlen ígéret. Csak tiszta,
õszinte, egyenes beszéd. Egy
jelölt, aki tudja, mit akar, és
aki mindent meg is tesz a tér-
ségért. Tudja, hogy ma Dél-
Somogy szorul leginkább se-
gítségre, és tizenhét év me-
gyei vezetõi szolgálat után azt
is tudja, mit kell tenni a fejlõ-
désért.

Amit somogyi elnökként
megtehetett ezért, azt megtet-
te, s most jó ismerõsként új
szerepre készül, ami jóval na-
gyobb teret biztosíthat Barcs

Negyvennégy településrõl több mint hatszáz érdek-
lõdõ. A Somogyért Szövetség csapatkovácsoló kam-
pányindítóján mindenki megtapasztalhatta: nincs
erõsebb kötelék a lokálpatriotizmusnál. A remény-
teli napsárgába öltöztetett nagyatádi sportcsarnok-
ban az is kiderült, hogy a valódi értékek pártsem-
legesek. Köztük a hit és a tett, amelyekre Somogy-
nak ma mindennél nagyobb szüksége van.

Kétszázötvenezer forint támogatást vitt Barcsra
Gyenesei István és felesége, a Nagy testvérpárhoz.
A pénzt Kovács Ferenc akadémikus a Somogyért
Kitüntetõ Díj mellé kapta, s felajánlotta azt tehet-
séges somogyi fiataloknak.

A megyei közgyûlés elnöke a két barcsi fiút aján-
lotta, akik édesapjukat és édesanyjukat is elvesz-
tették, s árvaságuk mellett a mindennapi gondok
is teherként nehezednek vállukra. A felajánló fel-
vette a kapcsolatot a két fõiskolással, s miután
megismerte õket, úgy döntött, nekik adja a díjjal
járó pénzt. Az alig nyolcvanezer forintból élõ test-
vérpár karácsonykor már találkozott a közgyûlés
elnökével és feleségével, akik akkor ötvenezer fo-
rintot vittek ajándékba nekik, családi kasszájuk-
ból. A segítség akkor is, most is jól jött a két szor-
galmas, jóra való fiatalnak, akiknek a helybeliek
közül is sokan próbálnak segíteni abban, hogy ne-
hezen indult felnõtt életük jobb mederbe terelõd-
jön. (eac)

Segítség
a testvérpárnak

és Nagyatád környéke negy-
vennégy településének.

Dr. Gyenesei Istvánt, a
Somogy Megyei Közgyûlés
elnökét barátok fogadták a
csarnokban, Istvánditól Kuta-
sig, Homokszentgyörgytõl
Bélavárig mindenhonnan jöt-
tek. A Somogyért Szövetség
jelöltjét a város polgármeste-
re, a Somogyért Egyesület
alelnöke, Ormai István aján-
lotta a választók figyelmébe.
A jelölt elmondta: hihetõ al-
ternatívákat kell adni a Dél-
Somogyban élõknek, majd
bejelentette, hogy a Somo-
gyért Szövetség jelöltjeként
indul a választásokon.

Arra támaszkodik tehát,
amiért eddig a legtöbbet tet-
te, ahonnan a legtöbb támo-
gatást kapta. És ahonnan
ugyanezt a támogatást reméli

a jövõben is. Az elnök nem
rejtette véka alá: hibázott,
amikor négy éve visszalépett
a második fordulóban. Hatá-
rozottan ígérte: ezt még egy-
szer nem teszi meg. Így min-
den rá adott szavazatnak sú-
lya lesz.

Nagyatád polgármestere
szerencsehozóként három
tárgyat adott Gyenesei Ist-
vánnak. Egy sok viszontagsá-
gon átment, sokat formált, de
keménységében nem válto-
zott kõdarabot, egy juharfa-
termést, aminek fája alatt
majdan sokan találnak árnyat,
és egy Segesdrõl származó
római kori pénzérmét. Ha
valaki nem tudná, mi lapul a
jelölt zsebében mostanság.

Így az elkövetkezõ hetek-
ben nemcsak reményt, de
szerencsét is visz a képvise-
lõjelölt a Dráva- és Rinya-
mentébe. Már csak élni kell
vele! T. B.

Szolgálatra szövetkeztek

Egy jelölt, Gyenesei István, aki tudja, mit akar, és aki mindent meg
is tesz a térségért
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BABÓCSA (03. 17.): Belányi
Eszter, Berki Éva, Gergelics Zsuzsan-
na, Gönczi Eszter, Horváth Dávid,
Kincses Kinga, László Gábor, Laufer
Zsanett, Molnár Nikolett, Nemes
Anett, Nemes Anikó, Orsós János,
Orsós Orsolya,  Papp Dóra, Pinterics
Sándor Kornél, Plávics Annamária,
Szabó Anita, Viski Alexandra.

BARCS (03. 21.): Balatoni Ve-
ronika, Bartos Delinke, Bátorfi Mária,
Bauer Bernadett, Bella András,
Benczik Máté, Bicsár Judit, Bíró Sán-
dor, Bognár Erika, Cseresznyés Dá-
niel, Csolcz Nóra, Csonka István,
Csordás Adrienn Anett, Czéh Dáni-
el, Czulák Edina, Deák József, Den-
hoffer Balázs, Dobor Judit, Dormán
Eszter, Dormán Gábor, Éder Kriszti-
na, Fábián Márk Dávid, Farkas Gá-
bor, Fáth Tamara, Fazekas Renáta
Ágota, Fülöp Mónika, Gali Anita, Gali
Renáta, Gáspár Balázs, Gelencsér
András, Gelencsér Zsófia, Gláván
Tamás, Glaván Zsuzsanna, Gorjanácz
Tibor, Görcsi Zsanett, Grósz Alíz Er-
zsébet, Guth Gergely, Guth Gotfrid,
Gyebrovszki Éva Laura, Gyenes Ka-
talin, Hartman András, Havas Péter
János, Havas Petra, Hoffer Judit, Hol-
dosi Tamás, Horváth Zsolt, Ifkovics
Mónika, Katona István Kristóf, Kato-
na Mária Kinga, Kocsis Bálint, Kom-

Ösztöndíj a hallgatóknak
A Somogyért Egyesület sokat tett azért, hogy a fia-
talok megtalálják a számításukat a megyében, s
érezzék az odafigyelést, a terhek könnyítésének
szándékát. Ennek egyik eszköze az ösztöndíj, amely
önkormányzatok, vállalkozások és magánszemélyek
segítségét összegzi. A Somogyi Egyetemistákért és
Fõiskolásokért Közalapítvány – amely dr. Gyenesei
István kezdeményezésére jött létre – az elmúlt tíz
évben 8866 hallgatót támogatott 82.574.300 fo-
rint értékben. E tanévben Dél-Somogyban a követ-
kezõ fiatalok vehetnek át ösztöndíjat a Somogyért
Egyesület közremûködésével. (Zárójelben az átadás
napja, az Esti beszélgetések helyszínein!)

lós Éva, Kótai Bernadett, Kotvász
Gergõ Barna, Kovács Katalin, Ková-
csevics Péter Márk, Kovácsevics
Zsolt, Kõvári Tibor, Kuti Gábor, Kuti
Nóra, Lipics Péter, Magyar Mercé-
desz, Malmos Annamária, Margitics
Gergõ, Mátai Marianna, Merényi
Mónika, Mika József, Mosóczky Be-
atrix, Mózes Kitti, Mózes Zsolt, Nagy
Balázs, Nagy Gabriella Beatrix, Nick
Eszter, Oblián Dóra, Papp Adrienn
Éva, Papp Anett, Papp Renáta, Pénz-
ár Kornél, Plecskó Edina, Pókos Gá-
bor, Radák Mariann Éva, Rippel Me-
linda, Rózsa Norbert, Sasvári Nor-
bert, Schnellbach Zsófia, Sebeszta
Gábor József, Somogyi András,
Steinbacher Péter, Svéger Nikolett,
Svéger Szilvia, Szabó Éva, Szabó
Zsolt Péter, Szalai Renáta, Szilbert
Zsanett, Szlákó Helga, Szõke Móni-
ka, Tóth Edina, Tóth Eszter, Tóth Éva,
Tóth Gábor, Varga Árpád, Varga
Ottília, Varjas Vilma Melinda, Végvári
Edina, Veisz Viktória, Vidák Attila,
Vidák Balázs, Zachár Zoltán.

BÉLAVÁR (03. 24.): Kozma Me-
linda, Milánkovics Balázs.

BELEG (03. 01.): Faggyas Veronika.
BOLHÁS (03. 22.): Ander Zsanett.
BOLHÓ (03. 17.): Borók Balázs,

Csokonai Péter, Gorján Ferenc, Sze-
gény Olga.

CSOKONYAVISONTA (03.
03.): Bekk Ramón, Bekk Vivien, Büki
Ildikó, Kõfaragó Adrienn, Mannó
Viktória Zsuzsanna, Nemes Dániel,
Nemes Mariann, Papp Edina, Szénási
István, Vajda Krisztián.

DARÁNY (03. 13.): Borbás Bog-
lárka, Borbás Dóra, Butor Katalin,
Cettler Gertrúd,  Ferkó Szabina, Kiss
Balázs László, Kovács Zsuzsanna,
 Kúsz Tamás, Nagy Erika,  Nemes
Nikoletta, Tausz Csaba,  Tausz Krisz-
tián, Varjú Tamás, Villányi Anita.

GÖRGETEG (03. 16.): Bogdán
Katalin, Dombóvár Erzsébet, Ka-
metler Melinda, Kiss-Vincze Ta-
más, Laklia András Béla, Mészáros
Dominika, Orsós Hajnalka, Stróbel
Mariann. 

HÁROMFA (03. 17.): Bogdán
Melinda Anna, Bogdán Tünde, Csi-
csek Melinda, Fehér Zoltán, Kollár
Petronella, Kollár Zoltán, Papp Csil-
la, Pintér Anita, Radics Tamás, Trat-
nyek András. 

HOMOKSZENTGYÖRGY (02.
23.): Kern Ildikó, Paizs Gábor.

KISBAJOM (02. 28.): Balla Ildi-
kó, Pápai Renáta, Zsobrák Bernadett.

KOMLÓSD (03. 17.): Balatoni
Judit, Kis-Kollár Éva.

KUTAS (02. 28.): Ámon Ivett,
Balogh Katalin, Beherovszki Tímea,
Bighian Erika Ildikó, Bogdán Hajnal-
ka, Egyed Orsolya, Francz Nóra, Kern-
baum Edina, Molnár Melinda, Pap
Mária, Sándor Lívia, Taró Ágota, Tóth
András, Tóth Anett, Tóth Annamária.

LAD (02. 23.): Csaba Kinga, Ko-
vács Zsófia, Lendvai Renáta Karoli-
na, Séta László, Subatics Ildikó.

LÁBOD (03. 20.): Bodnár Tí-
mea, Brantmüller Judit, Lõczi Judit,
Márkus Gabriella, Megyeri Emília,
Miklós Melinda, Varga Tímea. 

NAGYATÁD (03. 22.): Baja Ber-
nadett, Bali Éva, Balogh Adrienn,
Békési Dávid, Bokor Erika, Csányi
Krisztina, Csányi Péter, Csók Klára,
Czipóth Anita, Czipóth Norbert, Del
Fabro Tímea, Del Fabro Zsolt, Déri
Tímea, Domonkos Bernadett, Farkas
Tamás, Fehér Tamás, Gibizer Balázs,
Gyõri Gábor, Hajdu Brigitta, Haklik
Zsanett, Haltasics Erika, Harmath
Richárt Ferenc, Harnos Zsuzsanna,

Hegedüs Gábor, Horgas Angéla, Hor-
gas Katalin, Horváth Adrienn, Hor-
váth Róbert, Hujber Ágnes, Huszár
Gábor, Ibriksz Tamás, Kálmán Emõ-
ke, Kálmán Gergely, Kámi Orsolya,
Kiss Attila, Kiss Borbála, Kiss Emese,
Kiss Kinga, Korosa Tamás, Kósz Lívia,
Kovács Balázs, Kozma Rita, Kövesdi
Orsolya, Kurdi Szilvia, Latin Györgyi,
Lébár Anita, Lébár Tünde, Ledniczky
Ildikó, Móró Balázs, Nagy Adél, Nagy
Adirenn, Nagy Dóra, Nagy Nikolet-
ta, Ormai Györgyi Petra,Pap Niko-
lett,Papp Andrea, Papp Katalin, Papp
Márk, Petõ Katalin, Pintér Dávid,
Plánte Anita, Plántek Nikoletta,
Plecskó Anita, Plecskó Edina, Polyák
Petra, Polyák Réka, Pruneán Anna-
mária, Pusztai Tamás, Rácz Zoltán,
Ronga Eszter, Sebestyén Attila,
Selmeczy Viktória, Szabados Edit,
Szabó Gabriella, Szente Balázs, Ta-
kács Gábor, Takács Petra, Takács Zol-
tán, Tóka Gergõ, Tóth Sándor, Varga
Anett, Varga Beáta, Vargovics Otília,
Vidák Tímea, Víg Nikoletta.

ÖTVÖSKÓNYI (03. 27.): Bog-
dán Melinda, Csányi Melinda, Farkas
Balázs, Kiskó Alíz, Lukács Erika, Or-
sós Anita, Rácz Nikoletta, Suri
Linda, Takács Nelli.

PATOSFA (02. 23.): Horváth
Klaudia, Nikolausz Andrea, Regán
András.

RINYASZENTKIRÁLY (03.
16.): Peti Katalin Veronika, Szabó
Adrienn, Török Hajnalka.

RINYAÚJLAK (03. 03.): Dzu-
rics Péter Tibor, Horváth Ákos, Ka-
szás Anikó, Nárai Márton, Tóth Ra-
móna.

SEGESD (03. 27.): Baracsi Ka-
talin, Bojtor Alíz, Bojtor Éva, Bojtor
Zoltán, Csicskó Tímea, Farkas Jácint
Szilárd, Gyöngyössi Renáta, Horváth
Csilla, Horváth János, Kiss Gábor,
Kocsis Kinga, Mándó Ibolya Zsófia,
Olti Otilia, Pánovics Tamás, Pápai
Violetta, Szita Tamás, Tálos Melinda,
Varga Gábor.  

SOMOGYSZOB (03. 31.): Bácz
Péter, Baksa Aida, Berta Mónika,
Bogdán Szabolcs, Csenei Áron, Di-
seri Dóra, Érfalvi Ilona Katalin, Filák
László, Filák Norbert, Futó Lilla,
Hegedüs Nóra, Horváth Zsófia, Hottó
Norbert, Káldi Judit, Karcagi Szilvia,
Kuzma Nikoletta, Lébár Bernadett,
Lukács Eszter, Lukács Tamás, Nemes
Gábor, Orsós Norbert, Pál Mariann,
Salamon Molnár Andrea, Sipos Zol-
tán, Varga János. 

SZULOK (03. 29.): Flender Ju-
dit, Flender Zoltán, Kriszt Andrea,
Talján András.

TARANY (03. 22.): Czerján
Melinda, Plecskó László, Szabó Ale-
xandra, Szerecz András, Szerecz Ger-
gely.

VÍZVÁR (03. 24.): Benczik Be-
áta, Duics Annamária, Duics Attila,
Farkas Éva, Jáger Attila, Pankász Ber-
nadett.

T. Sz.

A listás szavazáson pár-
tokra szavaznak a választók.
Eldönthetik, meg kívánják-e
tartani a jelenlegi kormányt,
vagy éppen leváltanák azt.
Ebben a döntésben a világ-
nézet és a pártszimpátia a
meghatározó. Azt azonban
kevesen tudják, hogy egy
adott pártlistán milyen jelöl-
tek szerepelnek, és csak keve-
sen ismerik õket személyesen.

Az egyéni választókerületi
jelöltek között azonban annak

Tévéviták a városokban
Tévévitára hívja a jelölteket a 6-os választókörzet két városi televíziója. A bar-
csi tévé a jelöltállítás március 17-i határideje után dönt az idõpontokról, míg a
nagyatádinak már megvan az adásnapja. E fórumokon sok minden kiderülhet,
hiszen a jelöltek valószínûleg csak itt lesznek összehasonlíthatók.

kellene nyernie, aki a legrá-
termettebb. Az a térség,
melynek képviselõje párt há-
tán jut a parlamentbe, sokat
kockáztat. Ez az elmúlt idõk-
ben nem egyszer kiderült.

A televíziós viták így
mind Barcson, mint pedig
Nagyatádon ténylegesen
hozzásegíthetik a polgáro-
kat, hogy jól döntsenek, hi-
szen a stúdiókban összemér-
hetõk lesznek a gondolatok
és a stílusok.

Barcson három tervezett
idõpont közül – március 23.,
március 30. és április 2. – vár-
hatóan két napon lesz egy-
egy órás vita, 18.45-tõl. Na-
gyatádon április 5-én 18 órá-
tól egy órában láthatják a
nézõk a jelöltek bemutatko-
zását, érveik és nézeteik üt-
köztetését. Az adást 6-án és
7-én 17 órakor ismétlik.
Taranyban és Lábodon pedig
felvételrõl adják a mûsort.

Z. N.

Alig egy hónap alatt csaknem kétezren látogatták meg a
www.gyenesei.hu-t. A megyei közgyûlés elnökének
internetes oldalát regisztrálta több gyûjtõportál, így a start-
lap is: elérhetõ az önkormányzat.lap.hu, a választás.lap.hu,
illetve a politikus.lap.hu oldalakról. A weblap megjelent a
best-top regisztrációjában is. A közgyûlés elnöke február
elején indította el az oldalt, világviszonylatban sem gya-
kori módon rendkívül bõséges tartalmat kínálva az olva-
sóknak. A legfrissebb programok, hírek és információk
mellett a véleményalkotásra is számos lehetõség nyílik az
oldalon. Gyenesei István stábja jelenleg a manapság oly
népszerû internetes napló elindításán dolgozik.

WWW.GYENESEI.HU

Kétezer
kattintás
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AZ AJÁNDÉK LEGYEN MEGLEPETÉS A tettek ideje

(Folytatás az 1. oldalról)
– Milyen ajándékokkal

szokta meglepni kolléganõit?
– Nem szeretem a mester-

ségesen teremtett ajándéko-
zási alkalmakat.  Ám amikor
találok más – nem hivatalos
– apropót, akkor gyakran
ajándékozok.  Családomban
is azt tapasztalom: a váratla-
nul kapott személyes ajándék
sokkal nagyobb hatást vált ki,
mint a várt meglepetés. Né-
hány apróságtól eltekintve
nem szoktam megvárni a ka-
rácsonyt sem, inkább elõre
odaadom, amit családtagja-
imnak szántam. Így legalább
jobban megõrzõdik az ünnep
igazi tartalma is.

– Elõfordulhat, hogy példá-
ul nõnapon, ajándékképpen
elmosogat otthon?

– No, azt nem. Lehet,
hogy most sokan csalódnak
bennem, de nem akarom
magam szebbnek láttatni,
mint amilyen vagyok. A mi
családunkban hagyományos
szereposztás van, és ez min-
denkinek természetes. Hár-
man voltunk testvérek.
Rendszeretõ, pedáns édes-
anyám megkövetelte, hogy
minden a helyén legyen.
Elõre beosztottuk, hogy ki
megy reggel a boltba, ki veti
be az ágyat, és ki készíti a
reggelit.  Hét végén közösen
takarítottuk a lakást két hú-
gommal. Nem véletlen,
hogy tizennégy éves korom-
ban – elsõ nyári keresetem-
bõl – például kerékpár he-
lyett egy padlókefélõ-gépet
vásároltam. Ez nagyon jó be-
fektetésnek bizonyult, hiszen
jelentõsen könnyített a „sor-
somon”.

– Igaz, hogy aki akar Ön-
nel beszélni, hajnalban kell
mennie az elnöki irodába?

– Soha nem mondok ne-
met annak, aki valamilyen
ügyben találkozni szeretne
velem. Ám néha az idõpon-
tok valóban koraiak, mert az
adott fogadónapnak csak a
vége fix: általában kilenc-tíz
óra. A bejelentkezés sorrend-
jében visszafelé azonban így
mindig akad hely.

– Mi volt a legkorábbi idõ-
pont?

– Hajnali fél ötre emlék-
szem. De holnap reggel pél-
dául negyed hétre jön az elsõ
vendégem, és öt követik még
tizenöten. De akik ismernek,
már megszokták ezeket az
idõpontokat.

– Igaz, hogy vegetáriánus?
– Inkább úgy fogalmaz-

nék: kímélõs. A jót meg-
eszem, de csak mértékkel. A
fogadásokon pedig amíg más
a húsfélékhez nyúl, én való-
ban a gyümölcsöt vagy a
könnyebb ételeket keresem.
Az édesség pedig a gyengém,
fõleg a rétes. És ezt sokan
tudják.

– Általában a hétvégéken is
a megyét járja, ha kampány
van, ha nem. Tizenhét eszten-
deje a megye elsõ embere.
Miért van még mindig szükség
erre?

– A munkám jelentõs ré-
sze abból áll, hogy döntök.
Ehhez pedig ismerni kell azo-
kat, akik érdekében döntök.
Nekem egy kérelem nem
egyszerûen egy papír, hanem
arcok, települések, emberek.
Azt mondhatom, hogy a le-
vélrõl látom a környezetet is,
amelyben íródott.

– Ma péntek van. Meg-
osztaná velünk, hogy mikép-
pen telik mondjuk ez a hét-
végéje?

– Készséggel (Program a
keretes írásban. A szerk.).
Bár máskor is sokat járom a
megyét hétvégeken, de ezt
a tempót már magam sem
tartom normálisnak. Vállal-
tam, és ezért teljesítem. Szá-
momra nincs más alternatí-
va.

– Ezt a töretlen lendületet
hogy bírja egészséggel?

– Talán úgy, hogy a sport
része az életemnek, a nagy
szerelmeim egyike. Engem
serkent a bizonytalan kime-
netelû verseny, a kiélezett
küzdelem. Minden bizonnyal
a sportnak köszönhetem azt
is, hogy a kudarcokat is jól
bírom. Azt szoktam monda-
ni, hogy az akadályként elém

Február 24. (péntek)
6.30 A csütörtökön érkezett

posta áttekintése, kimenõ levelek
elolvasása, aláírása

7.30 Feladategyeztetés a kabi-
net munkatársaival

8.00 Négy-öt aktuális telefon-
beszélgetés

8.30 Hematológiai konferencia
megnyitása Kaposváron

9.15 Dél-dunántúli Regionális
Területfejlesztési Tanácsülés – Me-
gyeháza

11.00 Sajtótájékoztató
11.30 Egyeztetés Baranya me-

gye és Tolna megye elnökével a re-
gionális pályázatok bírálatáról

12.00 Megbeszélés építõipari
cégek vezetõivel, önkormányzati
beruházások kivitelezésérõl

12.30 Kálmáncsa, Nagybajom
és Patalom polgármestereivel meg-
beszélés a településen mûködõ
megyei intézmény további fejlesz-
tésérõl, illetve együttmûködésrõl.

13.00 Holland újságírónak in-
terjú a Somogyért Egyesület tevé-
kenységérõl (ebéd helyett)

15.00 Beszélgetés Rinyabese-
nyõ képviselõtestületi tagjaival

15.45 Választási beszélgetés
Rinyabesenyõn

17.00 Somogytarnóca Nyugdíjas
Egyesület klubestjén

19.00 Nagyatád – egyeztetõ a
„SOMOGYÉRT” helyi képviselõivel

21.00 Interjú Kaposváron a „Déli
Szél” következõ számába

Február 25. (szombat)
7.00 A pénteki posta áttekintése,

kimenõ levelek elolvasása, aláírása
8.45 Indulás Taranyba (a hétvé-

ge további programján feleségem is
részt vett)

9.30 A Taranyért Egyesület meg-
hívására részt vettünk a disznóvágá-
son és toron a FIDESZ országgyûlési
képviselõjelöltjével, Kuzma Lászlóval
és az MSZP képviselõjelölt Rákóczi
Attila  megbízottjával, kampányfõnö-
kével, Murányi Ibolyával.

16.00 Kisbárapáti – kistérségi
nyugdíjas találkozó

18.15 Balatonmáriafürdõ – nyug-
díjas farsang

20.30 Csokonyavisonta– részvé-
tel Jekl József emlékére rendezett
elõadói esten

22.30 Barcs – horvát bál
24.00 Barcs – Zeneiskola szülõk-

nevelõk bálja
02.30 Barcs – éjszakai pihenõ a

Dráva-menti barátoknál

Egy hosszú hétvége krónikája
Február 26. (vasárnap)

8.00 A napi program áttekinté-
se, felkészülés a települési informá-
ciókból

10.00 Ladon részvétel a vasár-
napi misén

11.00 Lad, Mûvelõdési Ház –
választási fórum

12.15 Lad – a 95 éves vitéz Ba-
ráth Sándor meglátogatása

13.00 Barcson ebédre hívtam
meg az árván maradt Nagy testvér-
párt néhány helyi támogatójukkal
együtt és megbeszéltük a további
segítség formáját

14.30 Tótújfalu – találkozás a
képviselõtestület tagjaival

15.00 Tótújfalu – választási fórum
16.00 Gadányi Pál dudamûvész

meglátogatása és találkozás a
Vunenas Együttes tagjaival

17.00 Potony - találkozás a kép-
viselõtestület tagjaival, majd a te-
lepülés legidõsebb (Dudás Pálné)
és legfiatalabb (Reinis Roland) la-
kójának meglátogatása

18.00 Potony – választási fórum
19.00 Szentborbás – választási

beszélgetés
21.30 Érkezés haza
23.30 A hétvégi sajtó átnézése

és felkészülés a hétfõi programokra

Nem hatalomról van szó

görgetett kövekbõl kis ügyes-
séggel lépcsõt tudok építeni.

– A mostani képviselõjelölt-
sége is ilyen kihívás?

– Valóban, lassan két évti-
zede vagyok elsõ számú ve-
zetõ a megyében, így ez a
mostani megmérettetés nem
a hatalomról szól. Inkább ar-
ról, hogy érdemes-e tovább
dolgoznom, s kapok-e újabb
lehetõséget arra, hogy még
többet tudjak segíteni. Ha azt
mondják: igen, akkor öröm-
mel fogom tovább tenni a
dolgomat a megyéért. Most
úgy látom, sokan számítanak
arra, hogy Dél-Somogynak a
hasznára lehetek. És hála Is-
tennek, még bõven van ener-
giám.

– varga –

Választási kampány van, belül vagyunk már lassan a har-
minc napon, s az egyszerû állampolgár számára úgy tû-
nik: ezzel együtt a nagy szavak ideje jött el. Ígéretek hal-
maza hangzik el naponta, a vetélytársak lejáratása általá-
nos, az ország néhány helyén még tettlegességig is fajul a
dolog.

A kialakult állapotok láttán szomorúan néz a jövõ elé
az, akinek nem a párthovatartozás a fontos, hanem a csa-
ládja, a munkája, no meg a biztonsága.

Jól lehet a biztonságról egyre inkább le kell monda-
nunk. Tudomásul kell vennünk, hogy a mai versenyhely-
zetben sok-sok évre elõre nem tervezhetünk. Ilyen körül-
mények között elõfordulhat, hogy annak hiszünk, aki na-
gyobbat, többet, olcsóbbat ígér, vagy ügyesebben szidja a
másikat.

Sajnos, a valóság azonban mindig más. Mindig szem-
besülnünk kell azzal: nincsenek csodák. Csak az elvégzett
munka hozza meg a gyümölcsét, szerencsére alapozni nem
lehet jövõnket. Természetesen az emberi lélek olyan, hogy
szívesebben  hisz az ígéreteknek, mint annak, aki munkát,
verejtéket kér tõle, és persze szorgalmat, takarékosságot.

A pártok ezekben a hetekben egymást múlják fölül ígé-
retekben.

Sólyom László köztársasági elnökünk nemrégiben ar-
ról beszélt, hogy a jelenlegi helyzetbõl való kilábalást a
civil szervezetek megerõsödésében látja.

Igazat kell adnunk neki, tudva azt: még nem elég érett
a helyzet hazánkban ehhez. De a jövõ mindenképpen ez.

Miért ne lehetne Dél-Somogy az élenjáró ebben a te-
kintetben?

Mert szavakból van elég: hamarosan viszont a tettek
ideje jön el. Persze mindig is a tettek ideje volt: dolgozni
kellett az eredményért.

A mi vidékünk érdekes kísérlet színhelye lehet.
Amennyiben ugyanis Gyenesei István kerül be a mostani
választáson a parlamentbe, Somogy megyét is magával
viszi, és a civil világot is képviseli. Ez természetesen nagy
felelõsséggel járna, de akik ismerik a jelöltet, azok állítják:
megoldja majd ezt a feladatot is.

Ha belegondolunk, érdekes helyzet alakulna ki, ha egy-
szer valaki nem pártokat képviselne, hanem ügyet, egy
vidéket, vagyis: a választóit.

– v –
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FÓRUMOKON A GONDOKRÓL ÉS A MEGOLDÁSOKRÓL

Gyenesei: Számíthatnak rám!

Eddig is sokat tett községünk
és térségünk fejlõdéséért.
Megválasztása esetén ez a
tevékenysége csak bõvülhet.
A 6-os választókerület egyé-
ni jelöltjei közül a legmegfe-
lelõbb a posztra.

Darabos György falu-
gondnok, Lakócsa

Polgármesterségem ideje
alatt egyetlen vezetõ ígéreté-
ben sem lehettem olyan biz-
tos, mint az övében. Neve és
munkabírása garancia a 6-os
választókerület, és így egy-
ben a községünk dinamikus
fejlõdésére.

Mikola Vilmos polgár-
mester, Ötvöskónyi

 
Az elnök urat segítõkész

embernek ismertem meg.
Munkásságával bebizonyítot-
ta, hogy mindig lehetett szá-
mítani a támogatására. Eddig
mi kaptunk tõle, ha kértünk,
most rajtunk a sor, hogy se-
gítsük õt a képviselõválasztá-
son szavazatainkkal.

Horváth Istvánné „Szi-
várvány” Nyugdíjas Klub ve-
zetõje, Kutas

– Csodákat nem lehet vár-
ni, gyors munkahelyterem-
tést, jobb életszínvonalat
ígérni felelõtlenség. A céltu-
datos lépések, az összefogás,
a pályázati lehetõségek jó ki-
használása azonban megold-
hatja a település legégetõbb
problémáit, és elindíthatja a
falvakat a fejlõdés irányába.
Ehhez eddig is igyekeztem
hozzájárulni támogatásokkal,
s azzal, hogy számíthattak
rám a kistelepülésen élõk is.
Ezt még inkább tudom vállal-
ni, ha országgyûlési képvise-
lõ leszek – válaszolta Gyene-
sei István.

A településjárás egy nap-
pal késõbb Homokszent-
györgyön folytatódott, ahol a
tésztaüzemben tett látogatás

Február végétõl még az eddiginél is többször talál-
kozhatnak a térség lakói a hatos számú választó-
körzet képviselõjelöltjével, Gyenesei Istvánnal, aki
az elmúlt két hétben több fórumot tartott. Elsõként
Nagykorpádon találkozhattak vele a falubeliek, ahol
a kistelepülés bejárását követõen válaszolt az ér-
deklõdõk kérdéseire. Egy helyi lakos azt kérdezte:
a Somogyért Szövetség jelöltje mit kíván tenni a
kistelepülések felvirágoztatásáért.

után az iskolába várták a kép-
viselõjelöltet. A beszélgeté-
sen a jelenlevõk õszintén el-
mondták a falu gondjait, a
vállalkozók nehézségeit. Va-
sárnap Ladon, a katolikus
misét követõen a mûvelõdé-
si házban gyûltek össze a he-
lyiek, hogy meghallgassák,
megválasztása esetén mit vál-
lal velük, értük a Somogyért
Szövetség jelöltje.

– A Somogyért a megyé-
ért kíván tenni, én pedig
azért a megyerészért, amely
eddig a legelesettebb, a leg-
gyámoltalanabb volt. Mindig
kiemelten figyeltem az itt
élõkre, a települések min-
dennapjaira, megoldható
gondjaira. Az évek során ki-
alakult személyes kapcsola-

tok, a kedves megkeresések,
meghívások is erõsítették a
kötõdésemet ehhez a vidék-
hez, s úgy érzem, együtt még
többet tudnánk tenni a térsé-
gért. Többet, mint a pártok
politikusai, akik – legtöbbször
sokadikként a sorban – nem
tudnak megfelelõen lobbizni
a képviselt térségért. A Me-

gyei Közgyûlés és a Megyei
Területfejlesztési Tanács elnö-
keként jobb pozícióból tudok
tárgyalni a pályázatok, beru-
házások, települési kérések
vonatkozásában – mondta
Gyenesei István.

A közvetlen hangulatú fó-
rum során személyes problé-
mák is felmerültek, melyek

megoldásában a képviselõje-
lölt segítséget ígért. A találko-
zó végeztével Gyenesei Ist-
ván és felesége meglátogat-
ta a Ladon élõ Baráth csalá-
dot, ahol találkozhatott a vi-
tézi címet a családban elsõ-
ként kiérdemlõ 95 éves Vitéz
Baráth Sándorral is.

R. G.

Ezt tartják a Somogyért-jelöltrõl…
Nincs olyan cigány kisebb-

ségi önkormányzat, akinek
ne segített volna, ha megke-
resték. Bátran mondhatom, a
barátunk. Bármikor fordul-
tunk hozzá, mindig kiállt mel-
lettünk. A Somogyért színei-
ben való indulását támogat-
juk. Ez arról az ügyrõl szól,
amiért mindig is élt.

Kalányos István CKÖ-el-
nök, Babócsa

Olyan ember, aki reggel
hatkor már a hivatalában
van, és ha bárki, akár ezen a
korai órán is felkeresi ott, rög-
tön érzi, jó baráthoz jött.

Hortobágyi Ferenc, 69.
Harckocsiezred Nyugdíjas és
Baráti kör elnöke, Nagyatád

Jó tudni, hogy szükség
esetén egyházközségünk szá-
míthat emberbaráti segítsé-
gére.

Horváth József esperes-
plébános, Barcs

Fokozott odafigyelést ta-
núsít a településekre, oktatá-
si intézményekre és civil szer-
vezetekre. Segítségével szín-

vonalas programok, fejleszté-
sek valósulhatnak meg. A ter-
veket nem távolról, hanem a
helyszínen ítéli meg. Az ígé-
reteit feszített munkatempó-
ja mellett is betartja, hitelt
érdemlõen bizonyítja a poli-
tikai életben való szükséges-
ségének fontosságát. So-
mogynak szüksége van a se-
gítõkész, az aktuális problé-
mákat makro- és mikro-
szinten is ismerõ országosan
elismert vezetõre.

Ujvári Tomor igazgató,
Somogyszob

Szavahihetõ ember, nincs
benne hamisság, és ez nagy
érték manapság, amikor igen
kevés a betartott ígéret.

Váradi Lenke, a darányi
nyugdíjasklub vezetõje

Eddig minden megvaló-
sult, amit megígért, és biztos
vagyok abban, hogy ez a jö-
võben is így lesz!

Puller Józsefné, Szulok

Õ az igazi jelölt, határo-
zott, következetes, dinamikus
vezetõ, akivel csak nyerhe-

tünk. Nemcsak meghallgatja,
nemcsak keresi, de legtöbb
esetben meg is találja a hoz-
zá fordulók problémáinak
megoldását. Aki nemcsak a
munkájából fakadóan, de
emberileg is érzékeny a me-
gye, a települések, közössé-
gek, az itt élõ emberek sor-
sáért.

Kozma László polgár-
mester, Vízvár

Jó a térségnek, ha a me-
gyei közgyûlés elnöke az or-
szággyûlési képviselõ.

Csór István, Péterhida

Több mint harminc éve is-
merem személyesen. Büszke
vagyok a barátságára, sosem
hagyott cserben, ha hozzá
fordultam. Tudom, hogy ha
õ lesz az országgyûlési kép-
viselõnk, azon lesz, hogy a
kistelepülések is megtarthas-
sák és fejleszthessék intézmé-
nyeiket. Gyakorló nagyapa-
ként ismeri a gyerekek élet-
kori sajátosságait, és tudja,
mire van szükségük.

Rúzsa Jánosné óvodave-
zetõ, Szabás

Egy olyan nagyszerû em-
bert ismertem meg benne,
aki õszinteségével, közvetlen-
ségével biztosan eléri a cél-
ját.

Varga Istvánné faluház-
vezetõ, Nagykorpád

Amikor csak tudott, segí-
tett rajtunk. Anyagi és más
segítséget is sokszor kaptunk
tõle, és ha országgyûlési kép-
viselõ lesz, még többet tehet
értünk.

Nagy Tibor, polgármes-
ter, Bakháza

Dr. Gyenesei István elnök
úr részérõl Dráva-mente és
horvátok lakta települései
eddig is nagy odafigyelést ta-
pasztaltak. Kitûnõen ismeri a
térséget minden problémá-
jával együtt, odaadóan vál-
lal szerepet a helyi fejleszté-
si tervek megvalósításában.
Szívén viseli Somogy vala-
mennyi nemzetiségének –
így a horvátoknak is – a sor-
sát.

Bunyevácz Tamás tanár,
önkormányzati képviselõ,
Tótújfalu
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Kulcskérdés a munkalehetõség
HÁLÓT, ÉS NEM HALAT KÉRNEK

Együtt a romák
érdekében

Balogh Imre, a Dél-Somo-
gyi Cigány Képviselõk Szer-
vezetének elnöke: A válasz-
tások kimenetelét nehéz
megjósolni. Reménykedem,
hogy a cigányság is kellõkép-
pen érvényesíti demokrati-
kus jogait a szavazáson.

Változtatni kell a cigány-
ság foglalkoztatási, oktatási,
egészségügyi helyzetén. Van-
nak jó kezdeményezések az
eddigi kormányok részérõl,
de jó volna tartós eredmé-
nyeket elérni. Oly módon,
hogy cigányság kapjon tisz-
tességes megélhetést, ne le-
gyen elmaradt víz-, villany-,
kölcsöntartozása. Jó volna,
ha az új Országgyûlés végre
az Alkotmány szellemében
biztosítaná a kisebbségek szá-
mára a parlamenti képvisele-
tet. Az új kisebbségi és válasz-
tójogi törvény megvonta a
kisebbségi képviselõk ked-
vezményes mandátum-lehe-
tõségét. Óriási hibának tar-

Sokan mondják, és maguk az érintették is így
látják: a cigányság szociális problémáit hosszú-
távon nem oldják meg a segélyek. Csak a mun-
ka, s persze ezzel párhuzamosan az oktatás je-
lenthet megoldást. Nem halat kérnek tehát a
romák, hanem hálót. De hogy õk maguk hogyan
látják ezt, és milyen várakozásokkal néznek a
közelgõ választások elé, azt tõlük kérdeztük.

tom, csorbítja azt a jelenlétet,
amellyel eddig lehetõséget
kaphattunk az önkormányza-
ti érdekképviseletre. Erre is
megoldást kell találni. Szeret-
nénk, ha minden hivatalban,
intézményben lélekszámá-
nak megfelelõen több cigány
származású munkatárs, szak-
ember dolgozna.

Bogdán Péter, a vízvári
CKÖ elnöke: A választástól
azt várom, hogy a romák tár-
sadalmi, gazdasági, politikai 
helyzetében induljon meg

Támogatás a cigányságnak
A megyei közgyûlés bizottságaiban külsõ tagként dolgoz-
nak a roma képviselõk, és állandó meghívottként is részt
vesznek a bizottsági munkában. A megyei bûnmegelõzési
bizottság munkájában ketten dolgoznak. A megyei önkor-
mányzat közremûködött abban, hogy a többcélú kistérsé-
gi társulásokban a kisebbségi önkormányzati vezetõk kép-
viselhessék érdekeiket. Bejárást szerveztek a megye né-
hány legrosszabb helyzetben lévõ cigánytelepének meg-
ismertetésére. Az önkormányzat közremûködésével létre-
jött Esélyek Háza számos programmal segíti a romákat. A
megyei közgyûlés az évi 3–4 millió forintos roma alapból
támogatja a pécsi Gandhi Gimnáziumot és a mánfai
Collégium Martineumot, valamint egyesületek rendezvé-
nyeit. Az elnöki keretbõl is gyakorta kaptak támogatást
roma szervezetek. A közgyûlés elnöke emellett évente
ösztöndíjat adományoz tehetséges roma középiskolások
részére.

egy pozitív változás. Egyebek
között kiemelten támogatott
foglalkoztatási lehetõség, ok-
tatás támogatása, intézmé-
nyekben való roma képvise-
let, szociálisan érzékeny in-
tézményrendszer. Fontos,
hogy e választás felhívja a
romák figyelmét arra, hogy a
politika színterén is meg kell
erõsödni, és érdemben kép-
viselni a romák és a leszakadt
nem romák érdekeit.

Bogdán János, a lábodi
CKÖ elnöke: A roma kisebb-
ségnek fontos lenne, hogy
több munkahelyet létesítse-
nek számára. Ezzel meg-
könnyítenék a szociális hely-
zetüket, s azt, hogy segíteni
tudjanak magukon. Ez ked-
vezõ változás lenne az élet-
vitelükben is. Jó lenne, hogy
ha a megyei közgyûlésben a
cigányság is képviselhetné az
érdekeit, mert a falun élõknek

nagyobb rálátásuk van a ro-
mák megélhetési gondjaira.

Õk már döntöttek:
Gyenesei

Balogh Imre: Elnök urat
korrekt, felkészült, a megye
érdekeit jól érvényesítõ poli-
tikusnak tartom. Számos
olyan kezdeményezés, mo-
dellértékû program elindító-
ja, mely alapján egyértelmû-
en elhivatottságot mutatott a
cigányság élethelyzetének
javítására. Amennyiben kép-
viselõvé választják, a fenti
problémák megoldásában
markáns szerepvállalásra kér-
jük fel. Hiszünk abban, hogy
személyiségével, habitusával
a cigányság érdekeit is szol-
gálni fogja. Ehhez kívánunk
a választásokra erõt, egészsé-
get és sok sikert!

Bogdán Péter: – Megyei
szinten a kapcsolatunk jó, és
várhatóan még szorosabb
lesz. Képviselõsége azt jelen-
tené, hogy a döntéshozatal
több színterét ismernénk
meg, és segítene a döntések
elõkészítésében. Mint a köz-
gyûlés elnöke elsõként lehet
segítõje a Megyei Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatiság
kialakulásában. Bízom a sike-
rében, és a közös munkálko-
dásban egy jó ügy érdekében.

Bogdán János: – Elnök úr-
ral hosszú évek óta nagyon
jó a kapcsolatunk, bízunk a
sikerében.

Nem sokkal az ezredforduló után,
tavaszváró böjti szelek idején több
barcsi polgár gondolata találko-
zott. A közös nevezõ a civil em-
ber megfontolt, rövidtávú érde-
kektõl mentes, jobbító szándéka
volt. Az utóbbi szükségét kistérsé-
günk eltartó erejének folyamatos
csökkenése, fiataljaink érthetõ, de
el nem fogadható elvándorlása in-
dokolta.

E felismerés után alakult meg
az Együtt a városért Egyesület,
amely azonnal partnerre talált a
már több mint tíz éve országosan
is példaértékû Somogyért Egyesü-
letben. A legutóbbi önkormányza-
ti választásokon több tagunk is

UGYE, TE IS AKAROD!

Egy jóravaló egyesület
„Ha megosztjuk jól, a teher majd nem töri hátunk”                   (Horatius)

bekerült Barcs képviselõtestületébe.
Bizottsági elnököt Szemere Márta,
képviselõt dr. Németh Jenõ, majd
Ratalics Frigyes személyében dele-
gáltunk, ahogy bizottsági tagjaink is
lettek.

Eredményes munkát végeztünk
munkahely-újrateremtés (Dráva Fa-
ipari Mûvek Kft.), munkahely-bizto-
sítás (Suzuki Rt. Esztergom) és egyéb
munkahely-közvetítés terén. Barcs
több nemzetiségû település; a Drá-
va-menti Kulturális és Gasztronómiai
Találkozó értékes, mosolygós, és az
emberi kapcsolatok újragondolásá-
ra alkalmas eseménnyé vált.

Öröm volt látni, amikor jogász és
tehergépkocsi-vezetõ, pedagógus

és kismama, újságíró és nyugdíjas,
kereskedõ és mérnök, fogyatékkal
élõ és sportoló valódi szeretettel
végzett karitatív munkát. Elõdeink-
rõl sem feledkeztünk meg. Tagjaink
között elhivatott helytörténészek
vannak. Emlékhelyet építettünk és
avattunk a Dráva-parton, a város
1848-as hõseinek sírjait látogatva
egyre több majdnem feledésbe
merült tényt dokumentáltunk.

Hisszük, hogy a Jó érdekektõl
független, öröktõl létezõ, egyszerû,
gyönyörû fogalom! Ugye, te is aka-
rod? Gyere, várunk! Meghirdetett
programjainkon találkozunk.
Együtt a Városért Egyesület, Barcs

20/979-4348

Jövendõ közös munkánk sikerét a
közeljövõ két jelentõs eseménye
határozza meg, az országgyûlési és
önkormányzati választások.

Az országgyûlési képviselõjelöl-
tek közül támogatjuk

dr. Gyenesei Istvánt,
a Somogy Megyei Közgyûlés el-

nökét,
a Somogyért Egyesület elnökét.

Tapasztaltuk, és biztosan tud-
juk, hogy ha országgyûlési képvi-
selõ lesz, látni is fogjuk felkészült-
ségét, munkabírását, térségisme-
retét, egyeztetõkészségét, döntés-
hozókra gyakorolt hatását.

Õsszel pedig minden városi
választókörzetben indulnak je-
löltjeink, bízva a civil gondolat és
nyugalom városüzemeltetésre és
építésre gyakorolt pozitív hatásá-
ban.

TÁMOGATJUK!

Gyenesei István gyakran találkozik roma fiatalokkal is. Nem vélet-
len, hogy a dél-somogyi cigányok õt támogatják az országgyûlési
választásokon
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GYENESEI MÁR VÁLASZTOTT: SOMOGY

A megye jó marasztaló

Sportos dilemma

Az augusztusi uborkasze-
zon híre volt: az Országos
Sporthivatal élére hívják
Gyenesei Istvánt. Lapinfor-
máció szerint a tisztségre a
megyei közgyûlés elnökét a
sportot felügyelõ dr.
Lamperth Mónika belügymi-
niszter kérte föl, Gyurcsány
Ferenc egyetértésével. Az
elnök sport iránti elkötele-
zettsége közismert volt, hi-
szen több cikluson keresztül
részt vett a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökségének mun-
kájában, és több sportszövet-
ség vezetésében is közremû-
ködött.

A felkérést követõ napok
a mérlegelés jegyében teltek

Megmozdultak a Drávamente aprófalvai és községei a hírre:
szívmûtétjéhez anyagi segítségre van szüksége egy heresznyei
kisfiúnak. A nyolcéves Pfeiffer Arnold Jusztint két hónapon
belül meg kell mûteni Budapesten. Ugyan a beavatkozás nem
kerül pénzbe, az egyéb költségek azonban meghaladják a
szülõk erejét. A cigány önkormányzatok felhívására sokan
segítettek: a Somogyért Egyesület 30 ezer forinttal járult hozzá
a költségekhez.

A szülõk sokáig nem is tudtak kisfiuk betegségérõl, õ azon-
ban nemrég szúrást érzett a szívében. A veleszületett rendel-
lenesség a vizsgálatkor derült ki, s az is, hogy már csak a
szívmûtét segíthet.

A beavatkozás ugyan nem kerül pénzbe, ám a többi költ-
ség, mintegy 50–60 ezer forint elõteremtése viszont lehetet-
len feladat elé állította a családot. A cigányönkormányzatok
Bogdán Péter vízvári és Kalányos István babócsai elnök ve-
zetésével gyûjtés indítottak, s a „Somogyért” azonnal átvál-
lalta a költségek felét.

Mert vallják: a beteg gyermek legyen mindenki szívügye…

Élete egyik nagy válaszútjához érkezett a megyei közgyûlés elnöke, amikor
a múlt év nyarán országos sportvezetõi feladatokra szemelte ki a kormány-
zat. Családja mellett két nagy szerelme, Somogy és a sport között kellett
választania. A válaszadásban Somogy és a sport szintúgy együtt volt a
segítségére, elõbbi marasztalta, utóbbi pedig engedte, hogy a megyében
maradva, messzirõl segítse. Az elnök maradt tehát. Maradt Somogyban.
Merthogy somogyinak megmaradt volna akkor is, ha netán országos fel-
adatot vállal, e felõl semmi kétség.

Gyenesei István számára.
Végig kellett gondolnia, hogy
mit miért cserélne fel. Össze
kellett vetnie személyes am-
bícióit és a sport iránti elkö-
telezettségét Somogyhoz való
kötõdésével, a be nem feje-
zett itteni kihívásokkal. Ekkor
egy korábban soha nem ér-
zett mértékû szeretetet, fél-
tést, a bizalom legkülönbö-
zõbb jeleit tapasztalta a So-
mogyból hozzá írt levelekbõl,
és a személyes találkozások-
ból. Sokan úgy érezték, hogy
ezzel elhagyná õket.

Döntõ bizalom

– Miután ezer szállal kötõ-
döm Somogyhoz, és erre
igen büszke vagyok, rájöttem,

ez a döntés nemcsak az én
ügyem, hanem sokaké – nyi-
latkozta akkor az elnök. - A
további munka eredményes-
ségét, a csapatmunkaként
megélt megyei közgyûlési fel-
adatokat és a Somogyért vá-
lasztási sikereit egyetlen dön-
tésemmel nem kockáztatha-
tom – tette hozzá.

Gyenesei István Somogyot
választotta, és tudja, hogy jól
döntött. Az emberek szerete-
te és bizalma azóta is tökéle-
tesen feledteti azt, amirõl
esetleg lemondott tavaly, egy
forró nyárba még melegebb
napokat hozó, de higgadt
döntéssel záruló augusztusá-
ban.

Akkor méla õsz közelgett.
Most új tavaszt hoz a déli szél.

Összefogás
egy gyermekért

Választások közeledtével
mire is lenne nagyobb szük-
ség az országban, mint a bé-
kességre. A pártok ígéret-
vagy éppen depressziókam-
pánya ugyanis nemcsak egy-
mást, de a híveiket is hergeli.
Ennek hatása a „durvul a
kampány” kezdetû újságcíme-
ken mérhetõ le leginkább.
Már szinte minden napra jut
egy sztori különféle pártakti-
visták összetûzésérõl.

Békességben élni?! – ezzel
a címmel várja az érdeklõdõ-
ket tizenöt dél-somogyi tele-
pülésen az Esti beszélgetések
télvégi-tavasz eleji program-

Halk szavak hangos sikere

    Idõpont                Helyszín

03.13.  18.00 Darány Mûvelõdési ház

03.16.  18.00 Görgeteg Mûvelõdési ház

03.17.  18.00 Babócsa Mûvelõdési ház

03.20.  18.00 Lábod Mûvelõdési ház

03.21.  18.00 Barcs Széchenyi gimn.

03.22.  18.00 Nagyatád Szakképzõ iskola

03.24.  18.00 Vízvár Mûvelõdési ház

03.27.  18.00 Segesd Mûvelõdési ház

03.29.  18.00 Szulok Mûvelõdési ház

03.31.  18.00 Somogyszob Mûvelõdési ház

ja. A február 22-én Nagykor-
pádon kezdõdött sorozat az-
óta Homokszentgyörgyöt,
Kutast, Beleget és Csokonya-
visontát érintette.

A nagy sikerû esteken ál-
talában több mint százan kí-
váncsiak az elõadók – dr. Ber-
talan Péter történész-politoló-
gus, dr. Gyenesei István köz-
gyûlési elnök, Somogyért or-
szággyûlési képviselõjelölt,
Kovács Márta pedagógus-
népmûvelõ, Mihályfalvi Lász-
ló magyartanár, Nagy István
Bála szociálpolitikus, Óvári
Heléna romológus-pedagó-
gus, dr. Spiegl József intéz-

ményigazgató, Somogyért al-
elnök, és Tauszné Kercza Eri-
ka pedagógus – gondolatai-
ra. Egyazon programon a
helyi elõadóval együtt öten
vallanak színt a békés együtt-
élésrõl másokkal, és a meg-
békélésrõl önmagunkkal.

Az ingyenes elõadások
mindig fórummal zárulnak,
ahol a résztvevõk az est té-
máiról és a tavaszi választá-
sokról kérdezhetik az elõadó-
kat. Ezzel a lehetõséggel
egyébként mindig nagyon
szívesen élnek a megjelentek.

További Esti beszélgetések
márciusban:

KVÍZPART II. Játsszon velünk!
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  elküldi szerkesztõségünk címére, sor-

soláson vesz részt, s megnyerheti játékunk fõdíját, egy színes televíziót.

Beküldési határidõ: 2006. április 10.

Sorsolás: 2006. április 11. A nyertest postán értesítjük.

Második kérdésünk: Hány lakója van összesen Barcsnak

és Nagyatádnak?        1. 19328        2. 22500        3. 32470

Jó megfejtést! Sok szerencsét!

Hagyományos disznóvágást tartott a Taranyért Egyesület,
melyre nemcsak a falu, hanem a körzet három képviselõ-
jelöltje is hivatalos volt. Ketten, dr. Gyenesei István a So-
mogyért Szövetség, valamint Kuzma László a Fidesz
MPSZ jelöltje részt is vett az egész napos rendezvényen,
a harmadik meghívott, Rákóczy Attila pedig képviseltette
a pártját Taranyban. Az elterjedt hírekkel ellentétben
Gyenesei István és fideszes jelölttársa egyetlen dologban
vállalt közösséget, az pedig a disznó megvásárlása volt.
Az állat beszerzéséhez mindkét jelölt hozzájárult. A jó
hangulatú, igazi falusi disznóvágás reggel ötkor kezdõdött,
akkor vágták le azt a több mázsás állatot, melynek feldol-
gozásán, a töpörtyû, a hurka, kolbász készítésén egész nap
dolgoztak az egyesület szorgos asszonyai, s persze a férfi-
ak is kivették részüket a munkából. A helybeliek számára
külön is fõztek, a disznótoros étkeken kívül pörköltet is
fogyaszthattak a taranyiak, az egyesület vendégeként.

Csak a disznó...
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TAVASZI LABDARÚGÓRAJT ELÕTT

Dél-somogyi körkép

NAGYATÁDI SPORTCSARNOK

Márciusi programok
11. (szombat) 1300 óra – KOSÁRLABDA
Nagyatádi KK – Fiat KK Kaposvár, Somogy megyei Kosár-
labda Bajnokság rájátszás

1600 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Tököl KSK nõi ifjúsági mérkõzés

1800 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Tököl KSK NB I/B nõi mérkõzés
12. (vasárnap) 0900 óra – KÉZILABDA
Sport XXI Cséfay Utánpótlásprogram Adidas Kupa VI. kor-
csoportos fiú torna, Dél-Dunántúli döntõ

1600 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Gyõri Tento, OSB fiú mérkõzés
13. (hétfõ) 0900 óra – KÉZILABDA
Babay Kupa IV. korcsoportos fiú utánpótlástorna
17. (péntek) 1900 óra – KONCERT
A Benko Dixiland koncertje Nagyatádon
19. (vasárnap) 0900 óra – KÉZILABDA
Sport XXI Cséfay Utánpótlásprogram Adidas Kupa III. kor-
csoportos leány torna, Dél-Dunántúli döntõ
24. (péntek) 1400 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Szombathelyi TFSE, OSB leány mérkõzés

1600 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Szombathelyi TFSE, nõi ifjúsági mérkõzés

1800 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Szombathelyi TFSE, NB I/B nõi mérkõzés
25. (szombat) 0900 óra – LABDARÚGÁS
Atád Kupa U13-as gyermektorna

1630 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Tatabánya, OSB fiú mérkõzés
26. (vasárnap) 1600 óra – KÉZILABDA
Riyamenti KC – Siklós, NB I/B ifjúsági mérkõzés

1800 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Siklós, NB I/B férfi mérkõzés
27. (hétfõ) 1730 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Cornexi-Alcoa OSB leány mérkõzés
28. (kedd) 1900 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Veszprém OSB fiú mérkõzés

BARCS
Az NB II nyugati csoport-

jában szereplõ Barcsi SC heti
hat edzéssel és több felkészü-
lési mérkõzéssel készül a ta-
vaszi nyitányra. A csapatból
ketten távoztak Weit Pécsre,
Kolesánszky pedig Somogy-
tarnócára. Lõrinc Antal sze-
mélyében új erõsítés érkezett
Izlandról. A Dráva-parti csa-
pat célkitûzése továbbra is a
6–10. hely elérése, de nem
tartják elérhetetlennek a lá-
tótávolságban lévõ harmadik
hely megszerzését sem. Még
két felkészülési mérkõzésen
tesztelik az együttest, s már-
cius 5-én Pakson, az elsõ baj-
noki összecsapáson már sze-
retnének bravúrpontokat
gyûjteni. A további menet-
rend: 12-én Barcsi SC – Hé-
víz, 19-én Barcsi SC – DAC
Gyõr, 25-én Felcsút – Barcsi
SC, április 1-én Barcsi SC –
Haladás (TV Sport 2).

NAGYATÁD
Az NB III-as bajnokságban

induló Nagyatádi Futball
Club a 7. helyen zárta az õszi
szezont. A tavaszi felkészülés
január 10-én kezdõdött el, az
együttes heti két alkalommal
fedett pályán, két alkalommal
szabadtéren gyakorolt, szer-

dán és szombaton pedig
edzõmérkõzéseket vívott. Az
eddig lejátszott 15 elõkészü-
leti találkozóból 12 végzõdött
nagyatádi gyõzelemmel. A
játékos keret két új taggal
egészült ki, Gergulás Gábor
(kapus) a Barcsi SC-tõl, Gá-
losi Csongor a BKV Elõrétõl
érkezett. A vezetõség ered-
ményes tavaszi menetelésre
számít és a befutónál a 4–5.
helyre várja a csapatot. Már-
cius 12-én – hazai pályán – a
Beremend elleni összecsapás-
sal indul a tavaszi forduló.

LÁBOD
A szebb tavasz reményé-

ben január 17-én kezdte meg
téli programját a megyei I.
osztályú labdarúgó bajnok-
ságban szereplõ Lábodi
MEDOSZ csapata. Heti két-
három edzéssel és összesen
tíz mérkõzéssel készülnek a
Kaposfõ elleni idénynyitóra.
Az õszi 13. helyezést szerettet-
né feledtetni az együttes. Új
játékos nem érkezett a keret-
be, a jobb feltételek, illetõleg
a több játéklehetõség miatt
viszont Kulcsár Kornél, Jan-
csik Zoltán és Kozma István
más egyesülethez távozott.

Bérdi József edzõ – aki
februártól az ifjúsági csapat

vezetõje is egyben – bízik a
8–10. helyezés valamelyik-
ének elérésében.

SEGESD
A megyei II. osztályú lab-

darúgó bajnokság õszi fordu-
lójában várakozáson alul tel-
jesített a Segesd csapata. A
sikeresebb tavaszi szereplés
érdekében három játékost
igazolt az egyesület. A Hor-
váth Jánossal, Baranyai And-
rással és Török Balázzsal kie-
gészült játékos keret január
10-én tornatermi és szabadté-
ri edzésekkel kezdte meg az
alapozást, majd edzõmérkõzé-
sekkel folytatta a felkészülést.

A klubnál minden feltétel
biztosított tehát, Pintér Tibor
játékos-edzõ és csapata opti-
mistán várja a Kaposmérõ
elleni nyitányt.

SOMOGYTARNÓCA
Tisztújító közgyûlést hívott

össze a Satelit FC Somogytar-
nócán. Az elõzõ vezetés
mandátuma lejárt, ezért az
alapszabály értelmében új
grémiumot választottak. Ke-
lemen Géza aki 1996-óta állt
a klub élén a továbbiakban
már nem kívánt részt venni
az irányításban. Az egyesü-
let tagsága Juhász Lászlót
választotta meg elnöknek,
aki játékvezetõként több
mint húsz évig tevékenyke-
dett. A „Somogy Megye Leg-
jobb Játékvezetõje” címet az
elmúlt évben érdemelte ki.
A vezetõségben Gerlecz Jó-
zsef, Kovács József, Török
László és Szili József kapott
még megbízatást.

TARANY
Fekete Tivadar edzõ nem

sok pihenõt engedélyezett a
játékosainak, már január 7-
én összetoborozta a csapatot
és megkezdte a tavaszi felké-
szítést. Az õszi szezonban ki-
egyensúlyozott, jó teljesít-
ményt láthattak a hazai szur-
kolók, a megyei I. osztályban
pályára lépõ Tarany SE nem
sok pontot ajándékozott az
ellenfeleknek. A cél tovább-
ra is a középmezõny elején
végezni.

A játékoskeretbõl a ta-
vasszal hiányozni fog Gerlecz
Balázs, frissítésként viszont
Lancsár Károly és Baksa Zol-
tán érkezett. Az együttesnek
a 16. fordulóban a Tab ellen
minden esélye megvan a
gyõzelemre.

Barcson teremlabdarúgó tor-
nával köszöntötték a farsan-
gi ünnepeket. A Szabadidõ-
sport Egyesület által kiírt
sportprogramra – amelyet a
horvát Bara-Èaèinci csapata
tett nemzetközivé – 14 alaku-
lat nevezett.  A csoportmér-
kõzések után a Tûzoltók, az
El-Ninjo, a Yarding és a Top
Tim csapata jutott az elõdön-
tõbe. A kisdöntõben az El-
Ninjo gyõzött a Top Tim el-
len. A döntõ nem hozott gólt,
így büntetõk döntöttek a Tûz-
oltók javára. A gólkirály Var-
ga Zsolt (Pentium), a legjobb
játékos Mangult Nándor (El-
Ninjo), a legjobb játékos Ba-
nicz Barnabás (Yarding) lett.

A kutasi sportcsarnokban
rendezték meg a dél-somogyi
öregfiúk labdarúgó bajnoksá-
gában szereplõ csapatok ha-
gyományos teremtornáját.
Az elsõ helyen a Csurgói
VSZE, a második helyen a
Nagyatádi ÖFC, a harmadi-

kon a Kaposfõ, a negyediken
a Kaposvári Rákóczi FC vég-
zett. Különdíjat kapott Bartal
Lajos (Rákóczi FC) legidõ-
sebb játékos, Dekanics Tibor
(Nagyatád) gólkirály és Nagy
Zsolt (Csurgó) legjobb kapus.

Második alkalommal ren-
dezték meg Barcson az 1991-
ben született utánpótlás korú
játékosok teremlabdarúgó
tornáját, amelyen öt Dél-du-
nántúli egyesület fiataljai lép-
tek pályára. A tornagyõztes a
Pécsi MFC és a Nagykanizsai
UFC elõtt – százszázalékos
teljesítménnyel – a Kaposvá-
ri Rákóczi FC lett. A negye-
dik helyen a Hévíz FC vég-
zett, a házigazdáknak pedig
ez alkalommal az ötödik hely
jutott.  Gólkirály: Major
Ádám (Rákóczi FC), legjobb
játékos: Horváth Gábor
(PMFC), legjobb kapus: Csiz-
madia Dániel (Nagykanizsa).
A barcsiak közül Kovács Ta-
más részesült különdíjban.

FOCIHÍREK

Atádi kosársiker
2005 LEGJOBB AMATÕRCSAPATA

A Somogyi Kosaras Bálon
adták át a 2005-ös év  legjobb
kosarasainak járó elismerése-
ket. A megyei szövetség az
elmúlt évben nyújtott teljesít-
ménye alapján a Nagyatádi
KK-t választotta az Év Ama-

tõr Kosárlabda csapatának. A
Hasanbegovic Adnan edzõ
vezette atádiak tavaly meg-
nyerték a megyei B-csopor-
tot, az idén pedig egy osz-
tállyal feljebb lépve is érem-
esélyesek.
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1906. február 27-én  a megyei lap arról számoltak be, hogy
68 taggal, 6300 korona jegyzett üzletrésszel Barcs és vidéke
hitelszövetkezet néven új szövetkezet alakult. Március 31-én
arról olvashattak, hogy a barcsi-theresienfeldi közúti Dráva-
híd kincstári vámszedési jogát április1-jétõl 1909. március 31-
ig Nõthing József theresienfeldi lakosnak adták bérbe.

Nagyatádon márciusban az izraelita elemi iskola tanulói
rendeztek mûkedvelõi elõadást saját könyvtáruk javára, Gaál
Mózes ifjúsági író Javíthatatlan és dr. Gyurka címû darabjait
adták elõ. Egy orosz baritonista látogatott még el ebben a
hónapban Nagyatádra, hangversenyt adott a település lakó-
inak Az ötven éve kiadott Somogyi Néplap szerint a sport-
életben is változások történnek. A Nagyatádi Kinizsi vezetõ-
ségét lecserélik, és új reményekkel vágnak neki az 1956-os
esztendõnek. Az újév elején egy égetõ kérdés foglalkoztatja
a sportvezetõket: Valóban Nagyatádon marad az atádiakat
megilletõ sportalap? A vállalati sportalapok egy tekintélyes
része ugyanis eddig nem maradt Nagyatádon, hanem a kü-
lönbözõ szervek, intézmények elirányították a faluból. Ezért
döntenek arról, hogy a jövõben valamennyi vállalat a helyi
sportkört támogatja sporthozzájárulásával, hiszen a vállala-
tok fiataljai a helyi sportkörökben sportolnak. Így a pénz hely-
ben marad. A döntés után már azonnal megkezdõdött a tá-
mogatások felajánlása.

Száz éve történtHÁLÓ-TITKOK HELYETT

Hogy is van ez?
Vannak kérdések, amelyek a levegõben vannak,
sokan, sokszor elméláznak rajtuk magukban vagy
éppen kisebb társaságokban vetik föl õket, de a
szélesebb nyilvánosság elé ritkán kerülnek. Erre
való kiváló fórum a világháló, és ezért bizonyult
jó kezdeményezésnek a www.gyenesei.hu címû
oldal, ahol olykor névvel, máskor anélkül, de
mindig fontos kérdések fogalmazódnak meg.
Ezekbõl válogatunk.

Közel s távol a
legközelebb

Szavazópolgár:
Ön a 6-os körzetben parla-

menti képviselõjelölt, de nem
itt lakik a körzetben. Nem
gond ez így egy kicsit?

Gyenesei István:
Örülök, hogy megkérdez-

te ezt, hiszen nyilván sokak-
ban felmerül: miként képvi-
selhetem jobban a választó-
kerület érdekeit a megye-
székhelyen élve, mint adott
esetben egy dél-somogyi te-
lepülésrõl. A válaszom két
részbõl áll. A képviselõt a rá-
termettsége, ismertsége és a
kapcsolatrendszere, a me-
gyei, regionális és országos
szervezetekben végzett mun-
kája és az érdekérvényesítési
képessége teszi jó képviselõ-
vé, és nem a lakóhelye.

Ezentúl gondolja csak
meg! A 6-os választókerület
negyvennégy településbõl
áll, így egy nagyatádi, barcsi
vagy valamelyik községben
élõ jelölt is csak egy telepü-
lést ismer igazán jól. A másik
negyvenhármat viszont biz-
tosan én ismerem jobban!
Már csak azért is, mert egy
nagyatádihoz képest köze-
lebb van hozzám például
Istvándi térsége, egy barcsi-
hoz képest pedig közelebb
lakom Kutashoz és a környe-
zõ falvakhoz. Amúgy pedig
összességében aligha mozog
otthonosabban nálamnál
bárki ezen a vidéken!

De még egyszer hadd
hangsúlyozzam, a cselekvés-
hez – amire ennek a térség-
nek égetõ szüksége van – nem
csak fizikailag kell közel lenni
Dél-Somogyhoz, hanem a
döntésekben, és persze szív-
ben. Mindkettõben jól állok.

A szelvények együttes
értéke

Kovács Gábor:
Miért nem jelentkezett még

be jelöltnek? Ilyen nehezen jön
össze hétszázötven cédula?

Gyenesei István:
Ez a mennyiség néhány

nap alatt rendelkezésre állt,
tehát az elsõ héten bejelent-
kezhettem volna. De szá-
momra nem a hétszázötven
ajánlószelvény a fontos, ha-
nem mindegyik, amelyet ne-
kem szeretnének adni.

Ha egy hét alatt leadtam
volna a jelöléshez szükség
számú kopogtatócédulát, ak-
kor mindenkit megbántok,
aki a személyes találkozásra
várva tartogatta nekem a
szelvényét. Számomra pedig
az a fontos, hogy az engem
támogatók összes szelvénye
értékes legyen!

Ez ideig egyébként több
mint hétezer kopogtatócédu-
lát kaptam, és mindegyikért
hálás vagyok. Erre a támoga-
tásra számítok, és ezt kérem
a választáskor is.

Környezetvédelem az
emberért

Balázs József:
Természet- és állatvédõk

állandó akadékoskodása (vízi-,
hõ-, atomerõmû, szélerõmû,
lokátor-, útépítés, vadászat
stb.) miatt képviselõként támo-
gatna-e olyan törvényjavasla-
tot, amely szabályozná tevé-
kenységüket a többség javára?

Gyenesei István:
A környezetnek az embert

kell szolgálnia, és úgy kell
óvni, hogy az szolgálni is tud-
ja az embert. Persze nagyon
fontos, hogy a környezet
ugyanolyan befektetés, mint
a bankbetét: ha hamar felél-
jük, nem marad a gyereke-
inknek belõle. Nem marad
mit megvédeniük, és nem
marad, ami szolgálja õket.

A környezetvédõk alap-
esetben a hatalom kontroll-
jai, és ilyenkor jól mûködnek.
Ha minden mást szem elõl té-
vesztenek, akkor viszont õk
sem járnak el okosan.
Egy szó mint száz: a párbe-
szédnek, a szakmai érveknek
kell igazságot tenniük.

Hogy lehet-e és szükséges-
e mindezt – a meglévõ tör-
vények mellett – újabb jog-
szabályokba önteni, ezt is
csak a párbeszéd döntheti el.
Ennek a híve vagyok!

Dél-Somogy nagy
családja

István:
Nem tart-e attól, hogy eb-

ben a körzetben is mocskos
lesz a kampány? Nem félti a
családját az esetleges zaklatá-
soktól? Esetleg van egy helyi,
vagy központi etikai kodex?
Ha nincs, akkor jó lenne ha
indítványzná, mert az embe-
reknek nagyon elegük van a
pártok mocskolódásaiból. Kö-
szönöm, várom válaszát.

Gyenesei István:
A nagypolitika perpatva-

ra, úgy látom, nem ér el a
dél-somogyi településekig. Ez
a vidék a szokásos, higgadt
életét éli, és a máshol - fõleg
nagyvárosokban elõforduló
atrocitások - idegenek az it-
teni emberektõl. A vetélytár-
saimat kulturált embereknek
tartom, akik nem szítanak el-
lenségeskedést, magam pe-
dig biztosan nem adok okot
nemtelen támadásokra. A
kódexet az emberek tisztessé-
get ismerõ neveltetése feles-
legessé teszi.

Sokat járom a vidéket, és
nem csak a kampányban. A
feleségemmel együtt gyakran
a hétvégéket is Dél-Somogy-
ban töltjük, szinte már csa-
ládtagnak számítunk. Ha ne-
tán érne is inzultus bennün-
ket, amire a baráti légkör
miatt semmi esélyt nem lá-
tok, akkor, biztosan állítha-
tom, a helyiek kelnének a
védelmünkre. És ez igen jó
érzés. De azért köszönöm az
aggódását!

Internetes szavazásra is lehetõsé-
get ad a www.gyenesei.hu. Az
internetes oldalon az elsõ he-
tekben csaknem ezren szavaz-
tak arra a kérdésre, amivel a
civil- és pártjelöltek szimpátiá-
ját mértük meg – illetve mér-
ték meg az internetezõk. A kér-
dést, illetve a válaszok arányát
az alábbiakban látják.

Egy internetes felmérés so-
sem lehet reprezentatív, ez
sem az, de jól mutatja, hogy a
szavazók háromnegyede sze-
rint a civil jelölt inkább képvi-
selheti a szakmaiságot, mint a
pártok jelöltje.

ÖNÖK MÉRTÉK!

Civil elõny

És valóban, lassan elérkezünk ahhoz a bizonyos naphoz,
amikor voksunkkal támogatjuk valamelyik társulatot. Avagy
nem támogatjuk. Mert az is elõfordulhat, hogy a fiatalság
nagy része inkább otthon marad, mialatt Jean kerülgeti a
kátyúkat, vagy épp azt tanulmányozzák, hogy valóban
rosszabbul élünk-e, mint négy éve. Az egész herce-hurca
amúgy mit sem változtat azon a tényen, hogy a következõ
periódus is ugyanolyan lesz, mint a többi! Nem tudom, ki
hogy van vele, de én, mielõtt átmegyek az úton balra is és
jobbra is szétnézek. Hacsak nem egyirányú az az utca.

Farkas Judit
fõiskolai hallgató

Itt az idõ, most, vagy soha!
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