
„Szabadon döntöttem, mert szabadon dönthettem.”

„Ön miniszter úr jól szavazott, gratulálok hozzá!” 
Ez a mondat a megyei közgyűlés fideszes elnökétől származik. 
2006-ban a dél-somogyi embereknek Gyenesei István révén egy valódi  
képviselőjük lett a Parlamentben. 
Függetlenségét végig megőrizte. Civil tudott maradni. 
Lokálpatrióta, akire büszkék lehetnek választói, mert nem vált szavazógéppé. 
A választókerületét érzékenyen érintő megszorító intézkedéseket (adó, 
nyugdíj, szociális törvénymódosításokat) szavazatával nem támogatta. 

Közel az emberekhez!
Eddig is és ezután is.

Köszönöm, hogy a Dráva-völgyében 
és a Rinya-mentén élő emberek 
képviselője lehettem az ország házában.

Számadást készítettem. 
A munkámat mások, politológusok, 
szakértők, újságírók, de mindenekelőtt 
a térségben élő emberek minősítették.

„Somogy azoké, akik szeretik!”

Maradt még feladatom bőven, ezért vállaltam a jelöltséget újra a 
SOMOGYÉRT színeiben.
Köszönöm mindazoknak, akik a mögöttünk lévő úton támogattak és  
segítették munkámat. Talán ennél is többen vannak azok, akik vállalják, 
hogy együtt tegyük szebbé és élhetőbbé ezt a „tenyérnyi” földet amit 
annyira szeretünk.

„Megint jövünk, kopogtatunk!”

Ha munkám alapján méltónak találnak arra, hogy a „kopogtatócédu-
láikkal” megerősítik újbóli jelölésemet, azt tisztelettel megköszönöm. 
Fontos, hogy személyes adataik és aláírásuk mellett írják rá nevemet és  
a jelölő szervezet rovatba, hogy: „SOMOGYÉRT”

Postacím: Somogyért Egyesület 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14.
Telefon értesítés esetén (30/2352263, 82/526070) személyesen vesszük át.
Minden településen vannak segítőink, akik szívesen átveszik, vagy érte mennek. 
Hogy kik ők, az a fenti telefonszámok valamelyikén megtudakolható.

E-mail címem: gyenesei@somogy.hu
Telefonszámom változatlanul a régi: 30/9471-607 

Aki teheti, olvassa elektronikus naplómban személyes vallomásaimat a 
www.gyenesei.hu blog-ban.

Barátsággal küldi e sorokat 2010. februárjában 
                 

Dr. Gyenesei István
az Önök országgyűlési képviselője

HITTEL, TETTEL, BÁTRAN, DE ALÁZATTAL!

Dr. Gyenesei István



„Ötvenháromezer ember segítő figyelmét éreztem.”

Az egyik legaktívabb somogyi képviselő volt. A Parlamentben 151 
alkalommal kért szót fontos kérdésekben. A térség országgyűlési 
képviselői közül Kuzma László† (FIDESZ) 38 alkalommal szólt, míg 
Rákóczy Attila (MSZP) egyszer beszélt.

„Köszönöm, hogy segíthettem!”

Elkötelezettje a választókerülete falvainak, városainak. Bárhol, bárki 
bizalommal fordulhat hozzá. Hiteles ember. Kezdeményezéseivel, szava-
zataival, támogató közbenjárásával, miniszterként pedig döntéseivel is 
sokat segített a térség gondjainak megoldásában. Támogatta az önkor-
mányzatokat. Segítette az intézmények felújítását, legyen az iskola vagy óvoda, 
templom vagy temető, a turisztika vagy a sport területe, közutak vagy járdák, 
egészségügy vagy a helyi szociális ellátórendszer. Ezeken túl a civil szervezetek, 
az egyházi közösségek és sok magánszemély gondján tudott enyhíteni.

„Az önkormányzatok, a sport és a turizmus első szolgája  
lehettem.”

„István! Minisztere nem pártoknak, hanem az országnak van, és annak rád 
most szüksége lesz!” Siposhegyi Péter író mondta ezt 2008 elején biztatásként.
Erős érdekérvényesítő képességű, szakminiszter volt. 
A kisebbségi kormány azon miniszterei közé tartozott, akinek a tevé-
kenysége idején a megszorítások ellenére a rábízott tárca minden 
területén nőtt az állami támogatás mértéke.
Az egyetlen miniszter volt, akinek ebben az időben a Parlament ellenzéki 
támogatással elfogadta valamennyi interpellációra adott válaszát. 
A 2004. decemberi népszavazást követően az első magyar kormánytag, akit 
az erdélyi magyarok meghívtak. 2009. március 15-én Székelyudvarhelyen 
szeretettel és tapssal fogadott ünnepi megemlékezést tartott 5000 embernek.
Miniszteri tevékenységét azért nem folytatta, mert nem értett egyet 
az önkormányzati támogatások csökkentésével. Ezért nem szavazta 
meg a 2010. évi költségvetési törvényt sem.
Jelenlegi sporttanácsadói megbízatását fizetés nélkül látja el. 

„Büszkén vállalom tetteimet.”

Minisztersége idején 2008-ban minden korábbit meghaladóan nőtt  
a somogyi önkormányzatok pénzbeni támogatása. 
Idézet egy tanulmányból: „A grafikonon azt láthatjuk, hogy miként  
értékelődik fel a somogyi ember pusztán azért, mert van egy miniszterük.”

Somogy megyébe jutó önkormányzati minisztériumi kiegészítő támogatás. 
(forrás: Önkormányzati Minisztérium)

Miniszterek:  2006-ig Lamperth Mónika, 2007-ben Bajnai Gordon, 2008-ban Gyenesei István, 
2009-ben Varga Zoltán

„Erkölcsmentes világban élünk, ahol gyakran kutyakomédia 
zajlik.”

Irigyei koholt vádak alapján megrágalmazták. Becsületébe gázoltak, 
bántották családját, de az igaztalan vádakra méltó választ adott. 
Politikai ellenfelei most bíróság előtt felelnek szégyenteljes tettükért. 
Az ügyészség vádat emelt ellenük. 


