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Kaposvárért – Somogyért
A Kaposvári Somogyért Egyesület 16 év óta sorrendben 5. alkalommal vesz részt az
önkormányzati választáson jelölőszervezetként a megyeszékhelyen.
A Somogyért Egyesület testvérszervezete vagyunk, de önálló jogi személyként működik a
Kaposvári Somogyért Egyesület, ezt kérjük a médiában is így szerepeltetni.
A pártok mellett Kaposváron 2010-ben az egyedüli civil szervezet vagyunk, amely jelölteket
tudott állítani minden választókerületben.
A szükségesnél jóval több, mintegy kétezer ajánlószelvényt kaptunk. Köszönjük a minket
támogatóknak.
Úgy tapasztaltuk, hogy a város lakói örömmel fogadták az általunk nyújtott alternatívát.
A rövidesen látható plakátjainkon és szórólapjainkon is ott lesz az az üzenet, ami itt is
olvasható, a terem falán:

„Érted, Kaposvárért, nem egy pártért. Érted!? A város velünk színesebb.”
Hozzáteszem erősebb is!
Jelöltjeink tapasztalt, hiteles, ismert emberek, és ami legalább ennyire fontos ismerik a várost.
Kaposvár és az itt élő emberek iránt elkötelezettek.
Valamennyien abban a választókerületben laknak, dolgoznak vagy dolgoztak amelyikben
jelöltként indulnak.
Név szerint és sorrendben a következők:
1.vk. Szmolka János üzemmérnök, kereskedelmi igazgató, Ebtenyésztők Kaposvári
Szervezetének elnöke;
2.vk. Gulyás Sándor ifjúságvédő, a Kaposvári Rákóczi F. C. volt NB I-es és válogatott
labdarúgója, később technikai vezetője;
3.vk. Dr. Spiegl József tanár, sportvezető, államigazgatási szakember, a megyei közgyűlés
korábbi alelnöke, a Kaposvári Somogyért Egyesület elnöke;

4.vk. Forró Zoltán közgazdász, pénzügyi tanácsadó, panelszakértő;
5.vk. Tapolczai József vendéglátóipari menedzser, korábban középiskolai szakoktató;
6.vk. Bogdán Attila hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó kaposvári intézet nevelője;
7.vk. Rákóczi János biztosítási szakértő, kézilabda játékvezető, az országos keret tagja;
8.vk. Karsai Józsefné pedagógus, népművelő, állami díjas ny. általános iskolai igazgató;
9.vk. Dr. Gyenesei Istvánné fejlesztő pedagógus, nyolc év óta aktív, lokálpatrióta városi
önkormányzati képviselő;
10.vk. Csontos Szabolcs mérnök közgazdász, fejlesztési vállalkozó;
11.vk. Dr. Kisgyura Attila közigazgatási jogász, egyetemi oktató, volt miniszteri
főtanácsadó;
12.vk. Sebők József beruházás-szervező vállalkozó, kaposvári karitatív szervezet elnöke;
Polgármester-jelöltet nem állítunk.
Egyesületünknek mindhárom polgármester-jelölttel kiegyensúlyozott és korrekt a viszonya.
Szervezetileg egyik jelölt mellett sem kötelezzük el magunkat a kampányban.
A megválasztott polgármestert segíteni fogjuk városépítő, munkahelyteremtő, iskolát és
egészségügyet működtető, közösségerősítő (sport, kultúra, civilszervezetek) munkájában.
De csak az észszerű és takarékos pénzfelhasználást tudjuk elfogadni.
A városban arányosabb fejlesztésre van szükség, fokozott figyelemmel a külső területekre,
településrészekre is.

Valljuk, hogy amilyen a környezet, olyan a közérzet!
Tiszta, egészséges légkörű élhető várost akarunk és ennek létrehozásában partnerek leszünk.
Emberbarát környezetre, megélhetést adó városra van szükség.

Közös jelszavunk: Hittel és tettel Kaposvárért!
Választási eredményességi célkitűzésünk, hogy támogatottságban a két nagy pártot követő
harmadik helyen végezzünk a városban.

Kaposvár, 2010. szeptember 7.

Dr. Spiegl József
a Kaposvári Somogyért Egyesület elnöke
30/916-9058

