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Parlamentbe juthat Somogy

–  Elnök úr! Végéhez köze-
ledik a kampány. Sajnálja?

TISZTA, ÕSZINTE VIDÉK

– Mondjam azt, hogy kicsit
igen? Máskor is sokat vagyok
az emberek között, mert gyak-
ran hívnak, és most még töb-
bet lehettem e vidéken. Ne-
kem ez felüdülés. Persze, fá-
rasztó lenne, ha nem kapnék
annyi szeretetet és biztatást,
de miután mindenhonnan ezt

GYENESEI ISTVÁN A KÉPVISELÕJELÖLT

Somogy – mint már oly sokszor – a 2006-os par-
lamenti választásokon is történelmet írhat. Ma
nincs még egy megye, melynek közgyûlésében
a két nagy párttal azonos súllyal szerepelne egy
civil szervezet, és ráadásul õ adná a közgyûlési
elnököt. Somogy ilyen megye, a Somogyért ilyen
szervezet. És most, általunk elõször lehet civil
jelölt országgyûlési képviselõ. Eddig a térség szá-
míthatott dr. Gyenesei István támogatására,
most õ számít a térségére. A Somogyért Szövet-
ség jelöltjét kampányfinis elõtti összegzésre
kértük.

érzem, természetesen jólesik.
Egy mûvész vagy egy sporto-
ló is töltõdik, ha a közönség
elé állhat, és nekem is ez ad
erõt. Másik oldalról viszont az
országos botrányok ismét kez-
denek az emberi kapcsolatok
rovására menni, úgyhogy
kampányból épp elég ennyi.

– Az országos kampány
elég kíméletlen. Dél-Somogy
kivétel?

– Ha az autóban híreket
hallgatok, alig várom, hogy

kiszálljak valahol a dél-somo-
gyi térségben, és ismét egy
emberi világban legyek. Itt
minden tisztább, õszintébb,
világosabb. Nincs köntörfala-
zás. De országosan sem az
emberek kíméletlenek és
személyeskedõk, hanem a
nagypolitika. Ez különbség.

Pedig az emberek nem lesz-
nek sem tájékozottabbak,
sem odaadóbbak egy szer-
ver-ügytõl vagy egy fenyege-
tési botránytól. Ez csak taszít-
ja õket, ráadásul a politika
tekintélyét csorbítja, már-
mint azt a tekintélyt, ami
még megmaradt.

– Sehol egy füttyögés?
Amolyan kutyahívogató?

– Sehol. Az igencsak el-
lentmondásos drávaszentesi
véletlen baleset kivételével,
ahol egy elcsúszást akartak
egyesek másként beállítani,
itt egyáltalán nem volt atro-
citás. Ilyenkor egyébként
mindig azt kell megnézni, ki
akar hasznot húzni az ügybõl,
és aztán tovább kell lépni. Mi
itt, Dél-Somogyban legfel-
jebb a kutyáknak füttyögünk,
vagy éppen jókedvünkben
még farsang idején  csárdást
járva valamelyik bálban, de
akkor már többnyire késõre
jár, és életünk párja kedvesen
ránéz az órájára:  ideje haza-
menni.

– Számos fórumon járt. Ve-
télytársaitól eltérõen még a
száz lakos körüli kistelepülé-
sekre is elment. Miért? Mi mú-
lik azon a néhány szavazaton?

TETTEK HITELESSÉGE

– A hitelességem. Az mon-
dom: nálam többet ebben a
térségben senki nem járt sem
a hétköznapokban, sem
most. Nálam jobban senki
nem ismeri  a településeket.

(Folytatás a 3. oldalon)

– Húsvétkor a hívõ emberek Krisztus feltá-
madására készülnek. Az ezt megelõzõ idõszak
pedig a Nagyhét, amelyet már érint a válasz-
tás, ha nem döntünk az elsõ fordulóban –
mondta Róka Dániel babócsai katolikus plé-
bános. – Az én híveim között tapasztalok némi
zavart a vallási ünnep és a politikai esemény
ilyen idõbeni egybeesése kapcsán, s azt is lá-
tom, sok esetben családok, barátok közti el-

Nagyhét a kampányban?
Sokan latolgatták az év elején: mi-
korra írja ki az államfõ a parlamenti
választásokat? Lehet-e, szabad-e a
két választási forduló felfokozott
hangulata közé beékelni a nagyhe-
tet, s a Húsvét elmélyülést kívánó
ünnepét? Ez ma már nem kérdés.
Most már csak egyet tehetünk itt a
déli szélen: fohászkodunk a békés
ünnepért. Vagy: az elsõ fordulóban

döntünk az egyéni jelöltek között.

lentéteket szülnek a politikai nézetkülönbsé-
gek. Ezért nagyon fontos, hogy az egyházi em-
berek a békesség fontosságát, a nyugalmat
hirdessék és közvetítsék a hívõk felé.

Oláh Lajosné csokonyvisontai református
lelkész hasonlóképpen látja.

– Még nem tudni igazán, mennyire fog za-
vart okozni az ünneplésben a választás idõ-
pontja, de bizonyosan meg fogjuk érezni. Tisz-
teletben kell tartani mások nézeteit, s a vallá-
si hovatartozását is. Így meg lehet õrizni
a húsvét békességét, családias jellegét. Ter-
mészetesen sokat számítana, ha már az elsõ
fordulóban eldõlne legalább itt, nálunk a kép-
viselõ személye. Így nem fokozódna a kam-
pányidõszak egyébként is kiélezett légköre,
nem durvulna el az emberek közti kommu-
nikáció, s az ünnepre is megmaradna a béke.

Szerkesztõségünk véleménye egyezik az
egyházi személyekével: döntsünk az elsõ for-
dulóban, és ünnepeljünk békével. Ennek lehe-
tõségérõl szól Egyéniben a legjobbra címû írá-
sunk a 2. oldalon.

(eac)

Dél-Somogy hálája
A mai Magyarországon mind több jel arra mutat,
hogy kétpólusú politikai rend alakul ki. De hol
vannak mindeközben a civilek? Milyenek az esé-
lyei Gyenesei Istvánnak, a Somogyért-jelöltnek?
– kérdeztük dr. Bertalan Péter egyetemi docens
történész-politológust, tanszékvezetõt.

– Az ország, és benne az
emberek sokfélék. Számos
nézet és vélemény megfér
egymás mellett békésen,
elfogadóan. Nem lenne
szerencsés, ha tizenhat év-
vel a rendszerváltás után
csak két párt létezhetne, ha
minden fekete és fehér len-
ne. Merthogy a világ nem
ilyen! Nem lehet két nagy
világnézettel jellemezni az
embereket. Magyarország,
Somogy túl kicsi, és ezért

túl veszélyes, hogy a köz-
élet ilyen leegyszerûsített,
ilyen szürke legyen.

– Mégis, mi viszi arra a
politikát, hogy csak két pó-
lusban gondolkodjon?

– Nehéz megmondani.
Tény, hogy túlhajtott kétpó-
lusú kampány folyik. Két pó-
lus feszül egymásnak. Mint-
ha más nem is létezne. Eb-
ben a folyamatban óriási
szerepe van a médiának is.

(Folytatás a 4. oldalon)

A POLITOLÓGUS VÁLASZOL

Gyenesei István sajtótájékoztatón köszönte meg mindenkinek, aki
számít rá és bízik benne. Ennek jele az összesen csaknem tízezer
ajánlószelvény is.
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Egyéniben a legjobbra!

Magyar Demokrata Fórum
Kereszténydemokrata Párt-Keresz-
tény Összefogás
SOMOGYÉRT Egyesület
MCF Roma Összefogás Párt
Dél-Somogyi Cigány Képviselõk
Szervezete
Magyar Vadászkamara Somogy
Megyei Területi Szervezete
Babócsai Nyugdíjas Klub
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Babócsa
Ifjúsági Szervezet, Babócsa
Polgárõr Egyesület, Babócsa
Együtt a Városért Egyesület, Barcs
Környezetvédelmi Egyesület, Barcs
Rákóczi Szövetség Szervezete,
Barcs
Polgárõrség, Barcs
Somogytarnócáért Egyesület,
Barcs
Sport Horgász Egyesület, Barcs
Pünkösdi Rózsa Klub, Bélavár
Belegi Nyugdíjas Klub
Nyugdíjasklub, Bolhás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Bolhó
Borostyán Nyugdíjas Klub, Cso-
konyavisonta
ClapDance Táncegyüttes, Darány
Darányért Kulturális és Faluszépí-
tõ Egyesület
Darányi Nyugdíjas Egyesület
Nagycsaládosok Közhasznú Egye-
sülete, Darány
Nyugdíjas Klub, Drávagárdony
Dráva Hagyományõrzõ Egyesület,
Drávatamási
Ifjúsági Klub, Görgeteg
Közéleti Nyugdíjas Klub, Görgeteg
Nyugdíjas Egyesület, Görgeteg
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Görgeteg
Regionális Kisebbségi Fórum, Gör-
geteg
Háromfáért Egyesület
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Heresznye
Nyugdíjas Klub, Homokszent-
györgy
Sport Egyesület, Homokszent-
györgy
Roma Egyesület, Homokszent-
györgy
Segítõ Kéz Közalapítvány, Homok-
szentgyörgy
Cigány Közösségi Klub és Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, Ist-
vándi
Ifjúsági Klub, Istvándi
Polgárõr Egyesület, Istvándi
Baráti Kör, Kálmáncsa

A Gyenesei Istvánt
támogatók köre
Szurkolónak lenni jó érzés, de a legjobb egy mér-
kõzésen, amikor a csapatot támogatók együtt érez-
hetik: sokan vannak, sokan akarják ugyanannak a
versenyzõnek a sikerét. És biztosak magukban, biz-
tosak egymásban. Ezt az érzést idézheti az alábbi
névsor. Mindazon szervezetek, pártok, egyesüle-
tek, klubok, szövetségek, alapítványok és együtte-
sek neve olvasható itt, amelyek Gyenesei Istvánt,

a Somogyért Szövetség jelöltjét támogatják az or-

szággyûlési képviselõválasztáson.

Nyugdíjas Egyesület, Kastélyos-
dombó
Szeretetlánc KKFK Egyesület, Kas-
télyosdombó
Nyugdíjas Szervezet, Kisbajom
Futball Club, Kutas
Nosztalgia Nõi Kézilabda Klub, Ku-
tas
Polgárõr és Tûzoltó Egyesület, Ku-
tas
Sporthorgász Egyesület, Kutas
Szivárvány Nyugdíjas Klub, Kutas
Kutasért SE Egyesület
Kutasi Cigányszervezet
Kutasi Etnikai Szervezet
Nyugdíjas Klub, Lad
Drávamenti Horvátok Szövetsége,
Lakócsa
Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szö-
vetsége, Lakócsa
Hölgykoszorú Nyugdíjas Klub, Lá-
bod
Medosz Baráti Kör, Lábod
ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub, Nagyatád
Kanizsai Dorottya Nõegylet, Na-
gyatád
69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és
Baráti Kör, Nagyatád
Konzervgyári Szakszervezeti Nyug-
díjas Klub, Nagyatád
Nagyatádi Kertbarát Kör
Polgárõr Egyesület, Nagyatád
Rinya-menti Térség Borbarát Köre,
Nagyatád
Ezüst Hárs Nyugdíjas Klub, Ötvös-
kónyi
Ötvöskónyi Egészségéért Egyesület
Patosfáért Egyesület
Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub,
Rinyaszentkirály
Ifjúsági Klub, Rinyaújlak
Rinyaújlaki Csókavári Dalkör
Sport és Szabadidõegyesület,
Rinyaújlak
Derûs Alkony Nyugdíjas Egyesület,
Segesd
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Segesd
Somogyszobért Egyesület
Vilma Ház Alapítvány, Somogy-
szob
Somogy Megyei Gyermekcsapatok
Szövetsége, Somogyszob
Német Nemzetiségi Együttes, Szu-
lok
Hobbi-Horgásztó Egyesület, Szulok
Petõfi Sportegyesület, Szulok
Taranyért Egyesület
Vunenás Együttes, Tótújfalu
Vízvárért Alapítvány
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Vízvár

LISTÁN PÁRTRA SZAVAZUNK

Az ötödik parlamenti választáson minden eddiginél kevesebb jelölõszerve-
zet állított megyei listát. Amíg a 90-es években nem ritkán tíznél több szer-
vezet között keresgettünk a lepedõnyi szavazólapon, addig idén a somogyi
listán csak hat közül választhatunk. Megyei listát állított a Magyar Szocia-
lista Párt, a Szabad Demokraták Szövetsége, a Magyar Kommunista Mun-
káspárt, a Magyar Demokrata Fórum, Fidesz-KDNP és a MIÉP-Jobbik.

A dél-somogyi egyéni választókörzetben négy jelölt közül lehet majd vá-
lasztani. Az abc-sorrendben megjelenõ személyek között elsõ, legfelsõ
helyen szerepel majd Gyenesei István, a Somogyért Szövetség jelöltje,
megelõzve a fideszes, a szocialista és a szabaddemokrata indulót.

Illusztrációként összeállítottuk ezt a majdanihoz nagyon hasonló kül-
lemû egyéni szavazólapmintát, ami segít eldönteni: hogyan kell jól sza-
vazni, ha Gyenesei Istvánt, a Somogyért Szövetség jelöltjét kívánják
támogatni.

.

AMIKOR LISTÁRA SZAVAZUNK

– pártszimpátiánkat fejezzük ki
– egy pártba vetett bizalmunkat jelezzük
– megköszönjük egy kormány
   támogatását
– vagy éppen bíráljuk azt

AMIKOR EGYÉNI JELÖLTEKRE SZAVAZUNK

– a legalkalmasabbat, a legismertebbet
   választjuk
– a rátermettséget, a hozzáértést,
   a tapasztalatot mérlegeljük
– a térség érdekei szerint cselekvõre
   voksolunk
– a problémamegoldó és érdekérvé-
   nyesítõ képességet jutalmazzuk

KVÍZPART III. 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 kilométerre van egymástól

Barcs és Nagyatád?     1. 35             2. 45             3. 55

Jó megfejtést! Sok szerencsét!
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TÖRTÉNELMET ÍRÓ TÉRSÉG Délen a helyzet...
Parlamentbe juthat Somogy

(Folytatás az 1. oldalról)
– De nemcsak mondom,

komolyan is gondolom. Ezért
máskor is, most is fontos szá-
momra minden ember. Én
nem egy választókörzetet és
negyvenezer választót látok,
hanem minden települést kü-
lön-külön, és az embereket,
sorsokat, kérdéseket és gon-
dokat egyenként. Ilyen va-
gyok. És ahhoz, hogy megvál-
tozzak, kicsit már túlkoros is.
De miért változtatnék vala-
min, amit – azt hallom – ér-
tékelnek az itt élõk, és ami rá-
adásul nekem is örömet
okoz.

– Azt beszélik, maximalis-
ta. Ahány település annyifé-
le szórólapot készített, külön-
külön a legapróbb falunak is.

– Erre két igennel tudnék
legrövidebben válaszolni.
Igen, minden települést ko-
molyan vettem. Megnéz-
tem, mit sikerült tennem
érte az elmúlt években, egy-
részt azért, hogy én is tisz-
tában legyek magammal.
Másrészt én nem félek
összemérni magam a többi
jelölttel: ezt tettem, és ezt
vállalom. Ha a másik is oda-
teszi, összehasonlíthatóak
leszünk. Ha nem teszi, an-
nak biztos oka van. Vagy a
mondanivaló hiánya, vagy a
kényelmesség, vagy az elbi-
zakodottság. És igen, maxi-
malista vagyok. Mindig a
lehetõ legtöbbet akarom ki-
hozni egy helyzetbõl, és
nem nyugszom, amíg el
nem érem a Somogynak
vagy az adott falunak, vá-
rosnak legkedvezõbb dön-
tést, állapotot. Persze az

A választókörzet négy jelöltje közül hárman – dr. Gyenesei István
(Somogyért Szövetség), Kuzma László (Fidesz) és Rákóczy Attila
(MSZP) – egy tavalyi rendezvényen. Legközelebb a barcsi és nagy-
atádi tévévitákon lesznek láthatóak. A Fidesz- és az MSZP-jelölt nagy
valószínûséggel pártja megyei listájáról bejut a Parlamentbe, ezért
ha Gyenesei István nyeri az egyéni mandátumot, három képviselõje
lehet Dél-Somogynak.

adottságokkal nehéz vitat-
kozni, nehéz az árnyékunkat
átugrani, de már dolgozom
ezen is.

– Elnök úr! Ha Parlament-
be szólítja a sorsa, marad So-
mogyban?

SOMOGYÉRT–
SOMOGYBÓL

– Ezt nagyon sokan meg-
kérdezik. És a válaszom: igen,
maradok. A következõ ciklus-
ban is szeretném szolgálni a
megyét a közgyûlés elnöke-
ként. Remélhetõleg kapok
erre felhatalmazást.

– Ellátható a két feladat
egyszerre?

– Természetesen, sõt! Ki-
fejezetten jót tenne Dél-So-
mogynak, ha az a személy
lenne a képviselõje, aki a köz-
gyûlés, valamint a területfej-
lesztési tanács elnöke. Az or-
szággyûlési képviselõk ugya-
nis gyakran nálam lobbiznak,
ha szeretnének kiharcolni va-
lami eredményt. Közvetlen
eszközeim vannak a segítség-
re, egy képviselõnek viszont
a pártja révén csak közvetet-
tek. Nekem viszont magam-
mal kell szót értenem. Ez pe-
dig a legtöbb politikusnak
azért még sikerül.

– Tehát nem megy el So-
mogyból?

– Ellenkezõleg, Somogyot
viszem a Parlamentbe. Olyan
ez, mint amikor egy futballis-

ta meghívást kap a váloga-
tottba. Attól még a saját klub-
jában focizik, csak a nemzeti
tizenegyben is megmutatja
magát. És ez jót tesz a csapa-
tának is.

– Miért szavazzanak az
emberek egy civil jelöltre, és
nem egy párttagra?

PÁRTFEGYELEM
HELYETT

– A pártjelölt legtöbbször
pártfegyelem alapján szavaz.
Hányszor hallottuk tizenhat
év alatt: megyéje ellen szava-
zott a somogyi képviselõ, és
ez nem jó. Nekem csak a dél-
somogyiság kötné a kezem.
Csak az, hogy a térségem ja-
vára voksoljak, szóljak, java-
soljak, a legjobb szakmai
meggyõzõdésem szerint.

– Milyen frakcióban fog
ülni?

– Egyikben sem. A Somo-
gyért Szövetség helyén fogok
ülni. Büszkén, hiszen a szû-
kebb hazám adja a nevet, és
az itt élõk az erõt.

– Még egy hét van a válasz-
tásig. Ez mivel telik az Ön szá-
mára?

– Azzal, amivel eddig. Ha
csak tehetem, a dél-somogyi
emberek között leszek fóru-
mokon, beszélgetéseken.
Hajnaltól késõ estig: mint
már mondtam, nekem is kell
a töltõdés…

T. B.

Városunk lakói tudják, hogy a kormányzati támo-

gatások az elmúlt négy évben jelentõsen segítet-

ték Barcs és Nagyatád fejlõdését. Ezt a pártlistára le-

adott voksaikkal köszönhetik meg a település polgárai.

Az egyéni képviselõjelöltek közül pedig Gyenesei Ist-

ván volt az, aki a legtöbbet tette Barcsért és Nagyatá-

dért, és a következõ négy évben is tõle várhatjuk a leg-

több segítséget.

Ezért az egyéni szavazólapon õt támogassuk!

Szemere Márta Iharosi István,
az Együtta városért egyesületa Nagyatádért

elnöke, BarcsEgyesület ügyvezetõ elnöke

Kedves Barcsiak

és Nagyatádiak!

...változatlan marad?  Talán nem.
Elöljáróban annyit: fáradt vagyok én már ettõl a válasz-
tástól. Talán mert négy évvel ezelõtt magam is azt hit-
tem: minden eldõlhet. Ám nem dõlt el minden.

A politológusok most is azt mondják: a mostani ered-
mények hosszú-hosszú idõre befolyásolhatják az ország
sorsát. Ebben sem hiszek. Véleményem szerint a politi-
kusok jobban tennék, ha egy-egy pillantást vetnének arra:
mi is történik Somogy megye hatos számú választókör-
zetében.

Merthogy itt egy nagy magyar kísérlet tanúi lehetünk.
Gyenesei István négy évvel ezelõtt – bár nem jutott a

parlamentbe – nagyon figyelemre méltó eredményt ért
el. Civil szervezeti alapokkal, nem a klasszikus pártok ren-
dezõelve alapján létrejött jelölõszervezettel ebben az or-
szágban alig szerzett valaki annyi szavazatot, mint õ.

Azóta nemcsak öregebbek lettünk négy esztendõvel,
hanem bölcsebbek is. Ma már látjuk: nem biztos, hogy
kétpólusú ez az ország. Esetenként éppen az ellenkezõ-
jének vagyunk tanúi, vagyis: van a két nagy párt, és va-
gyunk mi, a nép.

Néhány évtizede figyelem a Somogyért Szövetség je-
löltjét, Gyenesei Istvánt. Azt látom, hogy senki emberfia,
aki civilnek vallhatja magát ebben az országban, nem tu-
dott annyit tenni a siker érdekében, mint õ. Vegyük csak
sorra: a megyei önkormányzat  elnökeként állandóan dön-
téshelyzetben van, de ott a területfejlesztési tanács, ahol
ugye a támogatásokat adják... Annak is õ a vezetõje.

De nem csak pénzrõl van szó. Ott van az a bizonyos
lobbi-helyzet is, vagyis a kapcsolatok. Ebben az összeha-
sonlításban kevés magyar politikus veszi föl vele a ver-
senyt. Ráadásul nemcsak õ ismer mindenkit, hanem õt
is ismerik mindenütt. És ez természetesen meghatározó
lehet egy-egy fontos kérdés intézésekor.

No és ott van még a rutin, a tapasztalat. Politikában
ez legalább olyan fontos a legtöbb esetben, mint a tény-
leges hatalom. Fontos, hogy a tárgyalókészség és a dip-
lomáciai érzék mindig kéznél legyen a politikusnál. És
Gyenesei Istvánnak éppen ezek a képességek alkotják a
legfõbb erejét. S végezetül emlékezzünk meg a szorga-
lomról és kitartásról. Enélkül sincs a mai helyzetben si-
ker. Akik kicsit is figyelemmel kísérték  az elmúlt idõsza-
kot, meggyõzõdhettek róla: nincs a választókörzetnek
olyan települése, ahova ne jutott volna el személyesen
többször is.

Ha netán veszítene a nagy megmérettetésen, annak
is országosan fontos üzenete lenne.

Ha nyer, akkor van reménye a civil világnak.
– varga –



4 2006. március 29.

BESZÉLGETÉS DR. BERTALAN PÉTER POLITOLÓGUSSAL A CIVIL KÉPVISELET ESÉLYEIRÕL

Dél-Somogy meghálálja az odafigyelést
(Folytatás az 1. oldalról)

– Politikáról beszélünk, ho-
lott az országban nem a párt-
politikusok vannak többen,
hanem az egyszerû emberek,
a civilek. Velük mi van? Gon-
dol rájuk valaki?

Somogyország a
Parlamentbe tart

– A civil szervezet a társa-
dalom immunrendszere. Et-
tõl él Magyarország, ettõl lé-
legzik, ettõl egészséges, már
amennyire… Egészségesebb
lenne, ha több civil, pártpo-
litikától független képviselõ
venne részt a döntéshozás-
ban.

– Ez európai trend, hiszen
másutt egyre erõsebb a civil
világ. Hazánkban Somogy
ebben is kiemelkedõ. Az egyet-
len megye vagyunk, ahol a
közgyûlés egyharmadát civil
szervezet, a Somogyért Egye-
sület adja. Van tovább? Elér-
hetõ a Parlament?

megsérteni, hiszen nincsenek
rajtuk bélyegek, jelvények.
Egy civil embernek csak ér-
tékei vannak. Egyetemes ér-
tékek, amelyeket a pártok
gyakran megpróbálnak kisa-
játítani: otthon, haza, csa-
lád…

– A kampányban világosan
látnak az emberek? Értik a
nagypolitikát?

Három jelölt is
képviselõ lehet

– A 2006-os választási
kampány egyik fõ jellemzõje,
hogy az embereket vagy el-
vakítja, vagy elaltatja. Elvakít-
ja õket a villódzó fény és a
füstgép, vagy éppen elaltatja
õket két politológus álmosító
eszmecseréje éjjel a televízi-
óban. Egyik sem elég haté-
kony. Egyik sokak érzelmére
hat, a másik pedig csak ke-
vesek értelmére. Így a válasz-
tók nem tudják, hol van az a
stabil pont, ahová léphetnek,

viselõjük is lehet! A két nagy
párt jelöltje ugyanis feltehe-
tõen listán bekerül a Parla-
mentbe. Ezért ha az egyéni
jelöltek közül a Somogyért-
jelöltre szavaznak, három
képviselõjük lesz. Ilyen alig-
ha volt eddig!

 Mi újság a plakátokkal?
Nagy párt csak Barcson és
Nagyatádon helyezett ki kul-
turált, kellõ méretû reklámhor-
dozókat a villanyoszlopokra.
Mintha úgy gondolkodna: aki
itt nyer, választást nyer. Mint-
ha csak a számok érdekelnék
a nagyokat, nem a szavazó-
polgárok. Plakátjaik is egyen-
pártplakátok. Ezzel szemben a
Somogyért-jelöltnek például
minden kistelepülésen fontos a
jelenlét, és a plakátjai üzene-
tet hordoznak.

Viszonzást ér
a gondoskodás

– Azt tudom mondani,
hogy a helyi társadalom, a
vidék, a falu, egyszóval Dél-
Somogy meghálálja a gon-
doskodást, a jó szót, az oda-
figyelést. A helyi kötõdést
erõsítõ jelenlétet. Mert sok
dél-somogyinak tényleg Víz-
váron kezdõdik az élet, és ott
is végzõdik. Vagy Kutason
kezdõdik, és ott is végzõdik.
Nekik ez a fontos. A saját éle-
tük. Nekik a saját járdájuk, a
saját óvodájuk, a saját gyer-
mekeik biztonsága a fontos.
Aki ezt felismeri, és nem csak
a városokban akar nyerni,
hanem a városokat sem ha-

nyagolva a kistelepülésekre is
eljut, és nemcsak a kampány-
ban – a hatvan lelkes Rinya-
újnépre is például –, az szá-
míthat a viszonzásra. Az em-
bereknek mindennél fonto-
sabb, hogy emberszámba ve-
gyék õket. És ebben a Somo-
gyért jelöltje, Gyenesei István
– úgy tûnik – verhetetlen.

– Nem kérdezem, mire szá-
mít a választáson. Inkább azt,

mit kívánna Magyarország-
nak?

– Nyugalmat és békét. És
elmélyült szemlélõdést. Néha
kicsit kívülrõl is nézzük ma-
gunkat, és akkor a pártok szá-
mára fontos választópolgár-
okból ismét emberek lehe-
tünk. Nem feketék és fehé-
rek, hanem sokszínûek. Ami-
lyennek Isten teremtett ben-
nünket. T. B.

Dr. Bertalan Péter történész-politológus

Fontos minden település. Az egyéni jelöltek közül csak Gyenesei Ist-
vánnak van a választókörzetben óriásplakátja, amelyen mind a negy-
vennégy település neve többször is olvasható. Õ az egyetlen dél-so-
mogyi jelölt, aki nemcsak a városokban tartotta fontosnak a kultu-
rált és minõségi plakát-megjelenést, hanem a legkisebb települése-
ken is.

„Aki nemcsak a városokban akar nyerni, hanem a
városokat sem hanyagolva a kistelepülésekre is el-
jut, az számíthat a viszonzásra. Az embereknek min-
dennél fontosabb, hogy emberszámba vegyék õket.
És ebben a Somogyért jelöltje, Gyenesei István –
úgy tûnik – verhetetlen.”

– Igen. És ebben Somogy
– ha Somogyért-képviselõt
juttat a Parlamentbe – akár
hivatkozási alap is lehet.
Élénken figyelem azt a külön-
leges példát, ami megyénk-
ben körvonalazódik immár a
harmadik ciklus óta. Örven-
detes, hogy Somogy nem
hagyja magát kétszínûre fes-
teni! Ez precedens-értékû fo-
lyamat, amiben a két nagy vi-
lágnézet, a két nemzeti tartó-
pillér között a híd szerepét
jelenti a civilek világa. Ez fon-
tos! Ha a két nagy párt gõgö-
sen nem beszél egymással, és
erre fõként választások idején
akad példa, hiszen nap nap
után vérig sértik egymást,
addig a civileket nem lehet

és az a kapaszkodó, amit
megragadhatnak. Pedig kel-
lene a világos, tényszerû be-
széd! Ezt szolgálhatja egy he-
lyi, ismert civil szervezet, il-
letve jelölt, akit nem kell be-
mutatni senkinek.

– Mennyire racionális az
átlagszavazó?

– A kampány alapvetõ tét-
je, hogy elgondolkodnak-e
úgy igazából az emberek.
Például megértik-e, hogy sze-
rencsés az a térség, ahol a két
nagy párt jelöltje mellett egy
náluk erõsebb érdekérvénye-
sítõ képességgel rendelkezõ
jelölt indul. Ráadásul a poli-
tikai középen, mindkét oldal-
ról támogathatóan. És rájön-
nek-e, hogy akár három kép-

Helyi kötõdés
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Hogy is van ez?
HÁLÓ-TITKOK HELYETT

Jelzés a nagypolitikának

Érdeklõdõ:
Ön a politikai paletta egy

extrém figurája. Nem talált
magának megfelelõ pártot, és
ezért felépített egy saját, jól
mûködõ és eredményes csapa-
tot. Nem gondolja, hogy evvel
az energiával akár egy orszá-
gos pártot is sikerre tudna ve-
zetni? Az embereknek tele van
a cipellõje a két nagy dema-
góg csapattal, és a másik két
kis párt pedig nem tud felnõni
a feladathoz. Tátong egy ha-
talmas ûr ezen a helyen. Az
emberek biztosan nagy szám-

A legutóbbi számunkban több kérdést felvetet-
tünk, amelyek a www.gyenesei.hu internetes ol-
dalon tettek föl. A világhálón azóta is érkeznek
érdekes, közérdekû észrevételek,  és sok új kér-
dés is akad. Ismét ezekbõl válogatunk.

ban állnának egy új, racioná-
lis politizálás mellé.

Gyenesei István:
Hasonlóan gondolkodunk

errõl a kérdésrõl. Úgy látom
én is, hogy egyre inkább érik
az idõ egy hiteles, racioná-
lis, nem pártérdekek szerint
szervezõdõ középpárt létre-
jöttéhez. Ha sikerre tudjuk
vinni a vállalkozásunkat Dél-
Somogyban, a Somogyért
színeiben, az komoly jelzés
lesz a nagypolitika számára.
De ne szaladjunk elõre: min-
den út az elsõ lépéssel kez-
dõdik, s ezt most kell meg-
tennünk.

 A legújabb kérelmeket
Gyenesei István vezetésével
értékelték. Kiemelt mértékû
támogatást kapott nyolc bar-
csi és nagyatádi vállalkozás:
55 munkahely teremtésére
84 millió forintot.

Nemrégiben a barcsi vál-
lalkozók szövetségének ven-
dége volt Gyenesei István, aki
közgyûlési elnöki és ország-
gyûlési képviselõjelölti pozí-
ciójában egyaránt megszólít-
tatott a rendezvényen. A ha-
tár-menti kisvárosban és an-
nak környékén lévõ cégek,
vállalkozások képviselõi, cég-
tulajdonosok konkrét kérdé-
seket intéztek az elnökhöz,
amelyek egy része általános-
ságban a pályázatokhoz, a
pályázati rendszerhez, a köz-
beszerzési eljárásokhoz kap-
csolódott, de a térségre jel-
lemzõ, esetenként egyéni
gondokról is szó esett. Töb-
ben elmondták: a közbeszer-
zési eljárások kiszorítják a
helyi vállalkozókat a helyi
beruházásokból, mely ugyan
országos probléma, de a dél-
somogyi, egyébként is nehe-
zebb gazdasági helyzetben
lévõ vállalkozásokat kiemel-
ten sújtja.

Gyenesei István elmondta:
olyan törvényes alternatíva
kialakításán dolgozik, mely
áthidalhatja ezt a helyzetet,
és lehetõséget teremt az ön-
kormányzatoknak arra,

Megélhetést adó
pályázatok
Több munkahely, nagyobb jólét. Ez a közgazda-
ságtan alfája és ómegája Dél-Somogyban is. A
cégek mûködõképessége nagyban meghatároz-
za a térség munkaerõpiacát. A megyei és terü-
letfejlesztési tanács pályázatain több tízmilliós
támogatások találnak gazdára, munkahelyeket
is teremtve.

hogy  a helyi vállalkozások
nagyobb teret kaphassanak a
beruházásokban, a beszállítói
pályázatokban. Mint mondta,
ezt az elképzelést a megyei
közgyûlés elnökeként és -
megválasztása esetén ország-
gyûlési képviselõként is - tá-
mogatni fogja.

„Tizennyolc dolgozó foglal-
koztatását tette lehetõvé az a
korábbi támogatás, amit kap-
tunk, hiszen újra indulhatott a
gyár, és új technikai berende-
zések vásárlására is lehetõség
nyílt. Így versenyképes techno-
lógiával, versenyképes termé-
kekkel tudunk megjelenni a pi-
acon, amely további fejlõdési
irányvonalat ad, és a további
pozitív változásokat is segíti.”

Steiner András ügyvezetõ,
Dráva Faipari Kft., Barcs

„A területfejlesztési támoga-
tásból a nagyatádi kenyér-
gyárba új gépeket, berendezé-
seket tudunk vásárolni,
amellyel a gyár mûszaki szín-
vonala emelkedik, munkatár-
saink jobb körülmények között
dolgozhatnak. A belsõ felújítá-
si munkákhoz, a szociális blok-
kok kialakításához, a fûtéskor-
szerûsítéshez, nyílászárók cse-
réjéhez, a hõszigeteléshez szin-
tén kapunk támogatást, amely
gazdaságosabbá, korszerûbbé
teszi üzemünket.”

Septe József ügyvezetõ,
Atád Kenyér Kft., Nagyatád

Alapos a honlap is
Farek:
Én eddig azt hittem, a Gye-

nesei úr ugyanolyan, mint a
többi régi vágású, önmagát túl
komolyan vevõ politikus. De ez
a honlap meg a blog nagy hú-
zás volt! Miért nem elõbb kezd-
te? És tényleg Ön írja? Miért
nincs fóruma is?

Gyenesei István:
Egy politikust minden

megnyilatkozása minõsíti, a
honlap és a blog is. A férc-
munkákat nem szívelem,
ezért alapos elõkészítést igé-
nyelt mindkettõ. De elkészül-
tek! A gépírással még hadi-
lábon állok, de azért már el-
pötyögök, és ha úgy alakul,
telefonon diktálok. A fórum
már végképp nem férne bele
az idõmbe, abból amúgy is
épp elég van mostanában
Dél-Somogyban.

Lezárult a második szavazás a www.gyenesei.hu címû
weboldalon. Összesen 1040 válasz érkezett. Ezúttal azt kér-
deztük: Ön kit választana, ha maholnap lenne a szavazás?

A válaszadók több mint egyharmada (37 %) egy civil szer-
vezet jelöltjére szavazna, akinek szakmaiságáért sokan tûzbe
tennék a kezüket. Nem egész egyharmad (26 %) a szocialis-
tákat választaná, mert józan, megalapozott programjuk van
az Új Magyarországra. Alig látható kisebbség (5 %) jelölte
meg azt a választ, hogy a fideszesekre szavazna, mert rosszab-
bul él, mint négy éve. A szabad demokraták liberális gazda-
ságpolitikáját és a demokrata fórumosok normális országát
ugyanannyian választották (16–16 %). Felmérésünk termé-
szetesen most sem reprezentatív, de azért elgondolkodtató.

Program: tenni tudni kell!
Varga Géza:
Szimpatikus, ahogy ezért a térségért dol-

gozik, de nem dicsérgetni akarom. Igazából
arra vagyok kíváncsi, hogy van-e programja
arra, hogy Dél-Somogy, ez a gyönyörû, jobb
sorsra érdemes vidék kimásszon a slamaszti-
kából? A képviselõink nem tesznek eleget ér-
tünk, pedig nyilván akarnak, de nem tehet-
nek: erõsebb pártkorifeusok is vannak náluk.
Mindig csak a Kaposvár és Debrecen-félék dü-
börögnek. Mi nem dübörögni akarunk, csak
csöndesen dolgozni, nevelni gyerekeinket.

Gyenesei István:
Programot nem kell írni, azt megírta már

a térség. Megírta történelmével, adottságai-
val. Homlokegyenest ez ellen nem lehet ten-
ni, viszont fel lehet, és fel kell ismerni a fel-
adatokat. És ami még fontosabb, tudni kell
tenni értük! Akarni nem elég. Akarni min-
denki akarja a jobb és szebb életet. De tenni
nem mindenki tud érte a Parlamentben.

Õszinte politikát kell csinálni, amibe nem
férnek bele a felelõtlen ígérgetések, de igen-

ÖNÖK MÉRTÉK!

Civil esély

is belefér a lehetõségek és a megoldások
közös megkeresése.

A térség nagy kihívásai:
– a foglalkoztatási feltételek javítása, gaz-

daságélénkítõ intézkedések kezdeményezé-
se, a hiányzó vagy hiányos infrastruktúra ki-
egészítése (közlekedés, gáz, szennyvíz),

– kisvárosok és környezetük összehangolt
fejlesztése,

– turisztikai lehetõségek kiaknázása (ter-
mészeti értékek védelme és hasznosítása,
termál- és gyógyvízkincs hasznosítása

– átfogó szociális és egészségügyi ellátó
rendszer mûködtetése,

– oktatási és kulturális feltételek javítása,
– közbiztonság erõsítése,
– kisebbségek és a cigányság sajátos igé-

nyeinek kielégítése,
– közösségépítés és erõsítés elõsegítése

(egyházak, civil szervezetek).
Mindezek ismertek. Meglévõ eszközeim-

mel sokat tettem azért, hogy valamelyest vál-
tozzon a helyzet. Többet csak egy új szerep-
bõl tehetek. Ehhez kérem a támogatásukat!
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VÉLEMÉNYEK A RINYA ÉS A DRÁVA VIDÉKÉRÕL

Ezt tartják Gyenesei Istvánról
Neki a szolgálat fontosabb,
mint a hatalom. Tudja, hogy
sokkal inkább somogyinak
kell lennie, mint politikusnak
vagy képviselõnek. A So-
mogyhoz kötõdése megmu-
tatja neki a jó irányt! Ezért õ
az igazi jelölt! Vele csak nyer-
hetünk!

Csik László polgármes-
ter, Csokonyavisonta

Örülök, hogy a mi váro-
sunk is részese lehet megvá-
lasztásának. Szinte minden-
ki ismeri és tiszteli õt, mert
ilyen ember kevés van, aki
nem ismer fáradságot, és óri-
ási tempót diktál önmagának
is. Sokat tett már eddig is a
megyéért és Barcsért. Örü-
lök, hogy indul, és tudom,
gyõzni fog. Ehhez én is hoz-
zásegítem a családommal, is-
merõseimmel együtt.

Káplár Adolf iskolaigaz-
gató, Barcs

Úgy érzem, hogy õ egy
igaz ember! Szívvel, lélekkel
teszi a dolgát, szerényen, tisz-
tán és határozottan! Nem
beszél mellé, szemedbe néz,
azt mondja, amit gondol.
Amit megígér az betartja!
Ahol megjelenik, és beszélni
kezd, a jelenlévõk szinte áhí-
tattal figyelik. Õ az az ember,
aki értünk harcol, hogy mi a
kis falunkban élõ emberek
fenn tudjunk maradni, élni és
bízni tudjunk! Igen is van re-
mény, hogy gyerekeink, és
unokáink boldogan élhesse-
nek gyönyörû hazánkban,
Somogy megyében, minden
ember a saját kis falujában!

Dr. Gyenesei Istvánt több, mint egy évtizede ismerem. Az
elsõ találkozásunk élménye még ma is bennem él. Segít-
ségért fordultam hozzá. Percre pontosan fogadott. Udva-
riasan figyelmeztetett, hogy a következõ vendég nyolckor
érkezik. Miután figyelmesen meghallgatott, jegyzetelt, meg-
adott néhány szükséges telefonszámot, nevet, majd a sze-
membe nézve csak annyit mondott: „A verseny rajtja elõtt
tíz perccel nálatok leszek. Ha valamit még tudok segíteni,
nyugodtan hívj fel!” Kézfogásánál már éreztem, hogy sok-
kal erõsebbek lettünk. Olyan ember állt a csapat mellé,
akit mindenki tisztel.

Mûködni kezdtek a dolgok, magabiztosan vettük az aka-
dályokat. És István eljött a verseny rajtjára. Pontosan úgy,
ahogy ígérte. És azóta minden évben eljön, s minden év-
ben segít. Tavaly is, idén is egymillió forintot kaptunk a
területfejlesztési tanácstól.

Most Neki kell egy kis segítség. Örömmel írom le: dr.
Gyenesei István, Somogy megye 6-os választókerületének
jelöltje eddigi tetteivel, döntéseivel több, mint egy évtize-
de bizonyítja, hogy „Közülünk, Velünk, Értünk” való. Or-
szággyûlési képviselõvé választását támogatjuk. Vele mi
leszünk erõsebbek.

Ifj. dr. Herr Gyula, Nagyatád

Itt a tavasz, rendet kell tenni
a ház körül, a lakásban a csa-
ládunkba, de legelõször a
saját lelkünkben és szívünk-
ben, hogy tisztán lássunk.
Csak így jutunk elõre!

Séta Lászlóné nyugdíjas,
versmondó, Lad

A térséget legjobban isme-
rõ jelölt. Tõle kaptuk a leg-
több segítséget.

Péntek László alpolgár-
mester, Segesd

  
Polgármesterként és ma-

gánemberként is országgyû-
lési képviselõnek ajánlom.
Hiteles, tapasztalt és mérték-
tartó politikusnak tartom, aki
alapjaiban ismeri a megye –
ezen belül a választókerület
– településeinek gondját. Van
elképzelése, programja, hite
és lendülete. Sehová sem ér-
kezik üres kézzel és üres ígé-
retekkel. Döntéseinél a sza-
vazatát mindig oda tette,
ahol segíthetett a gondokon.
Ezért lett a mi jelöltünk. Most
rajtunk a sor. Tegyük oda mi
is szavazatunkat nyugodt
szívvel – pártszimpátiánk fel-
adása nélkül – a neve mellé
április 9-én.

Kulcsár Szilveszter polgár-
mester, Homokszentgyörgy

Kitûnõ emberismerettel
rendelkezik, kiváló meglátá-
sai vannak, szót tud érteni a
pártokkal is. A nehéz helyze-
tekbõl is legmegfelelõbb ki-
utakat találja meg. Számára
a Somogyért végzett felelõs-
ségteljes munka életének nél-
külözhetetlen eleme. Úgy

gondoljuk, szívesen „pazarol-
ta” ránk magát, hiszen a be-
fektetett energia sok esetben
örömöt és sikert hozott szá-
mára, és nekünk, somogyiak-
nak is. Kifinomult érzékkel
rendelkezik, a legegyszerûbb
embertõl a legképzettebbe-
kig kapcsolatot tud teremte-
ni. A mi kis községünknek is
minden gondját-baját ismeri,
ajtaja mindig nyitva áll az
egyszerû emberek számára
is. Nagy tisztelõje az idõs
embereknek, nem véletlen az
általa indított programban
elnyerte az Idõsbarát Önkor-
mányzat díjat. Tudja és vall-
ja, hogy minden ember érté-
kes.

Varga Józsefné nyugdí-
jasklub-vezetõ, Görgeteg

Gyenesei István jó ismerõ-
söm, akit feltétlenül javaslok
erre az új, a térségnek több
lehetõséget adó szerepre!
Amit nekem ígért, azt mindig
maradéktalanul teljesítette.

Tamás Csaba polgármes-
ter, Beleg

Gyenesei elnök úr volt az
elsõ képviselõjelölt életem-
ben – 79 éves vagyok –, aki
felkeresett otthonomban,
meghallgatta véleményemet.
Úgy érzem, õ valóban szívén
viseli a kis falvak sorsát is.
Drukkolok neki!

özv. Zsunics Lászlóné
nyugdíjas, Patosfa

Szívet és lelket melengetõ
érzéssel értesültünk róla,
hogy végre olyan képviselõ-
je lesz Nagyatádnak, illetve a
6-os választókörzetnek, aki
mindig is bennünket képvi-
selt. Mindig és mindenben
számíthattunk rá, mindig és
mindenhol ott volt köztünk,
figyelte minden rezzenésün-
ket, gondjainkat. Velünk örült
elismerõ szavaival, gesztusa-
ival mindig erõt adott ne-
künk, szépkorúaknak. Bizto-
sak lehetünk benne, hogy ta-
pasztalatával és alázatával a
Parlamentben is sikerrel tud-
ja képviselni a somogyiakat.
Támogatásunkra bizton szá-
míthat!

Óh László elnök, Õszi
Napfény Nyugdíjas Egyesület

Tisztelem azt a munkát,
amit végez. Közösségek éle-
tébe lát bele, segíti csetlõ-
botló lépteit. S, hogy e világ-
ban lesz-e értéke az alázattal

és tisztességgel végzett szol-
gálatnak? Rajtunk múlik! Ha
ezt megérezzük és elhelyez-
zük egyfajta értékrendben,
akkor a Somogyért-képvise-
lõjelölt nemes céljait, szemé-
lyiségét követendõ példaként
tekinti majd a magyar köz-
élet. Ezért szavazok rá!

Nagy Józsefné polgár-
mester, Kálmáncsa

Olyan ember kell képvise-
lõnek, mint Õ, aki közvetlen,
barátságos, szavatartó és se-
gítõkész.

Fülöp Sándor, Római Ka-
tolikus Egyházközség világi
elnöke, Tarany

Kedves, közvetlen ember.
Szereti a kisfalvakat, a kisvá-
rosokat, és az intézményeiket
mindenkor támogatatta. Kü-
lönösen figyel a továbbtanu-
lókra, minden évben ösztön-
díjjal segíti az egyetemen, fõ-
iskolán tanuló somogyi diá-
kokat.

Császárné Bognár Júlia
pedagógus, Háromfa

Lakócsai életkép: Matyók József polgármesterrel és
Manci nénivel

Támogató a bélavári Pünkösdi Rózsa nyugdíjasklub is

A Somogyért Szövetség
országgyûlési képviselõjelölt-
jének mandátumához jutásá-
val nem csak a 6-os számú
választókörzet, hanem egész
Somogy megye civilszerveze-
ti közélete jut képviselethez
a parlamentben. Közös sike-
reink csúcsa lesz ez, senkinek
ne legyen kétsége e felõl!

Károlyi János, a Cigány
Közösségi Klub elnöke,
Istvándi

Ha segítséget kértünk tõle,
segített, összefogja a kis lélek-
számú településeket és na-
gyokat egyaránt. Többször
felejthetetlenné tette ünne-
peinket. Mély emberi és szak-
mai tudással rendelkezik, hi-
teles politikus.

Dudás Jánosné polgár-
mester, Szentborbás

 
Nem ismer lehetetlent.

Vagy talál, vagy épít utat.
I lyen képviselõ kel l  ne-
künk!

Horváth Ádám polgár-
mester, Bolhó
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XI. Határtalan Játék
Nemzetközi

Szabadidõsport Fesztivál

A „Határtalan Játék Nem-
zetközi Szabadidõsport Fesz-
tivál” elsõ alkalommal a
Millecentenárium évében az
Újkori Olimpiák 100. évfor-
dulójának tiszteletére, 1996-
ban került megrendezésre
Nagyatádon. Az egyre rango-
sabb idegenforgal-
mi látványosság-
nak számító – a
Dél-dunántúli
régióban Sza-
bad idõspor t
Olimpiaként is
emlegetett –
eseményre ma
már az ország
határain túlról
is több százan
érkeznek.

A „Játék Határok Nélkül”
nemzetközi sportvetélkedõ
mintájára koreografált vízi
sportparádét ebben ez évben
július 8-án (szombaton) ren-
dezik, a hat hektáron elterü-
lõ Városi Termál-strandfürdõ
impozáns környezetében. A
nap folyamán még számtalan

NAGYATÁDI SPORTCSARNOK

Áprilisi programok
5. (szerda) 1730 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Veszprém OSB leány mérkõzés
8. (szombat) 800 óra – CSELGÁNCS
Nemzetközi verseny
9. (vasárnap) 0900 óra – KÉZILABDA
Sport XXI Cséfay UP Program Adidas Kupa leány torna,
Dél-dunántúli döntõ

1600 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Cornexi Alcoa II. nõi ifjúsági mérkõzés

1800 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Cornexi Alcoa II. NB I/B nõi mérkõzés
12. (szerda) 1830 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Alba Regia OSB fiú mérkõzés
14. (péntek) 1830 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Pápa Elmax fiú ifjúsági mérkõzés
15. (szombat) 1800 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Pápa Elmax NB I/B férfi mérkõzés
21. (péntek) 1000 óra – RITMIKUS GIMNASZTIKA
Ovisuli Regionális Bajnokság
22. (szombat) 1600 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Veszprém nõi ifjúsági mérkõzés

1800 óra – KÉZILABDA
Nagyatádi NKK – Veszprém NB I/B nõi mérkõzés
23. (vasárnap)1600 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Százhalombatta fiú ifjúsági mérkõzés

1800 óra – KÉZILABDA
Rinyamenti KC – Százhalombatta NB I/B férfi mérkõzés
30. (kedd) 0900 óra – KÉZILABDA
Sport XXI Cséfay UP Program Adidas Kupa fiú torna, Dél-
dunántúli döntõ

A nyár kiemelkedõ sporteseményei
népszerû szabadidõsport
programot (váltó úszóver-
senyt, kispályás labdarúgó
tornát, streetball-, strandké-
zilabda-, strandröplabda-,
lábtenisz és teniszbajnoksá-
got) bonyolítanak le.

2005-ben, a fõ attrakció-
nak számító koraesti látvá-
nyosságon, a nemzetközi vízi
sportvetélkedõn, hat nemzet
kilenc városának együttese

versengett egymással
a több ezer láto-

gató elõtt. A
2006. évi meg-
hívottak: San-
Vito al Taglia-
mento (Olasz-
ország), Nuss-
lock (Német-
ország), Ferdi-
nandovac, Kri-

zevci (Horvátor-
szág), Kézdivá-

sárhely (Erdély), Tardoskedd
(Szlovákia), Barcs, Marcali és
Nagyatád.

A tizenegyedik alkalom-
mal megrendezésre kerülõ
óriási érdeklõdéssel kísért
fesztivált az idén kulturális és
gasztronómiai programok is
kísérik majd. Igazi kuriózum-

nak számít, hogy ugyancsak
július 8-án érkezik Nagyatád-
ra a magyar–horvát közös
rendezésû labdarúgó EB-t
népszerûsítõ országos road
show, amelynek keretében
egy 24 négyzetméteres óriás
kivetítõn kísérhetik figyelem-
mel a németországi labdarú-
gó vb döntõinek mérkõzése-
it a Városi Termál-strandfür-
dõ vendégei.

Hungarian Beach Tour –
Nyílt Nemzetközi

Strandkézilabda Verseny

Joggal állítható, hogy Na-
gyatád a dinamikusan fejlõ-
dõ strandkézilabda sport Dél-
dunántúli fellegvára. A 2002.
évi Strandkézilabda Nemze-
ti Bajnokság elõdöntõje és a
2003-as Magyar Kupa döntõ-
je után 2004-ben nemzetkö-
zi válogatott tornának adott
otthont a Rinya-parti város.
A nagyatádi termál-strand-
fürdõ 2005-ben ismét kiemel-
kedõ strandkézilabda ese-
mény helyszíne volt. A há-
rom különbözõ európai állo-
mással kiírt „Klubcsapatok
Közép-Európa Kupája” ma-
gyarországi fordulóján a Kö-
zép-európai Liga hat-hat leg-
jobb férfi és nõi együttese, va-
lamint a magyar férfi- és a
duisburgi világjátékokra uta-
zó nõi strandkézilabda válo-
gatott lépett pályára.

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség az idei nyáron nyolca-
dik alkalommal rendez
strandkézilabda eseménye-
ket, amelyek közül a legran-
gosabb, a sportág élvonalát
felsorakoztató Nemzeti Baj-
nokság. Az országos döntõbe
jutás egyik kvalifikációs állo-
mása a Hungarian Beach
Tour nagyatádi fordulója lesz.
A július 29–30. között lebo-
nyolításra kerülõ nyílt nem-
zetközi versenyre 16 nõi- és
16 férfi klubcsapat nevezését
várják a házigazdák. A Váro-
si Termál-strandfürdõ bõví-
tésre kerülõ szabadidõsport
centrumában újabb pályák
és kitûnõ feltételek biztosítják
a nagy érdeklõdéssel várt
strandkézilabda gála színvo-
nalas lebonyolítását.

Dráva Karaván –
Vízi Kalandtúra

A barcsi Polgármesteri Hi-
vatal Sportirodája és a helyi
Szabadidõsport Egyesület

augusztus 15–19. között szer-
vezi meg a hagyományos
Dráva Karaván kenu túrát.
Az immár ötnaposra terve-
zett program igazi kikapcso-
lódást, a 130 folyamkilométer
megtétele ugyanakkor férfias
erõpróbát is jelent, a termé-
szet szépségeire, illetve a ka-
landra vágyó résztvevõknek.

A bázisállomás ez alka-
lommal is Muraszemenyén
lesz, itt gyülekeznek majd az
ország minden részébõl érke-
zõ szerencsés kiválasztottak.
A vízi turizmus iránt ugyanis
akkora az érdeklõdés, hogy
már hónapokkal az indulás
elõtt megtelik a Duna-Dráva
Nemzeti Park által engedé-
lyezett létszám keret. A túra
felsõ szakasza Molnárit érint-
ve a Murán indul, majd a
Szentmihályhegyi pihenõt
követõen a Dráván folytató-
dik.

Az útvonal csodálatos kör-
nyezetben, mindvégig termé-
szetvédelmi területen halad,
és Barcson ér véget. Az Õs
Dráva érintetlensége különö-
sen az Õrtilos – Vízvár közöt-
ti szakaszon tûnik szembe. A
karaván „utazói” az öt nap
során a part menti települé-
sek nevezetességeivel és a
vadvízi élõvilág ritka látvá-
nyosságaival is megismerked-
hetnek. A nyári kalandra je-
lentkezni a 20/414-9343 sz.
telefonon Horváth Gábor tú-
ravezetõnél lehet.

Extreme Man XVI.
Hosszútávú Triatlon OB

Amikor 1978. február 18-
án tizenöt mindenre elszánt
versenyzõ elrajtolt Waikikin
az elsõ hosszú távú triatlon
versenyen, még kevesen sej-
tették, hogy nemcsak a sport-
ág, hanem egy életforma is
világhódító körútjára indul.
Az Ironman versenyek az el-
múlt évek során mind nép-

szerûbbé váltak, s egyre in-
kább az érdeklõdés közép-
pontjába kerültek. Egy ilyen
erõpróba, a 3,8 km úszás, a
180 km kerékpározás, és a 42
km futás teljesítése nem min-
dennapi testi és lelki felké-
szültséget igényel. Nem vé-
letlenül született meg tehát a
jelmondat: „Mindenki gyõz-
tes, aki célba ér.”

Augusztus utolsó hétvégé-
jén XVI. alkalommal „foglal-
ják el” a triatlon versenyzõk
– népes kísérõ táboruk, és
lelkes szurkolóik – Nagyatá-
dot. A hónap elején zárul
majd le a zsúfolt versenynap-
tár, a hagyományos triatlon
évad, a hosszútáv szerelme-
sei, pedig ekkor kezdik meg
felkészülésük utolsó periódu-
sát. A nagyatádi Extreme
Man „a triatlon ünnepe” –
szokták mondani. A hangu-
lat itt egészen fantasztikus,
mondhatni eufórikus. A
résztvevõk és a szurkolók
egyaránt tudják, mit jelent
közel félnapon át folyamato-
san küzdeni, önmagukat le-
gyõzve, az irdatlan távot tel-
jesíteni. És, hogy ez a verseny
örökké emlék maradjon, ne
csak egy legyen a sok közül,
arról 300 fõs profi szervezõi
gárda gondoskodik.

Az elmúlt évi próbát 195
egyéni induló és 43 díjazott
váltó teljesítette, az idei ver-
senyre pedig öt hónappal a
rajt elõtt – már 130 elõneve-
zés futott be. A szervezõk is-
mét joggal számítanak a ko-
rábbi résztvevõi csúcs meg-
dõlésére. A start és az úszás
továbbra is a festõi környe-
zetû gyékényesi kavicsbánya
tónál lesz, s a kerékpározás
útvonalában sem terveznek
változtatást. A befutókat pe-
dig a Városi Termál-strand-
fürdõ parkolójában felállított
arénában, látványos külsõsé-
gek között, show mûsorral és
tûzijátékkal köszöntik majd.
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TÁMOGATOTTSÁG: 69 %

A felmérés számos kérdé-
se közül egyik arról érdeklõ-
dött, hogy a választók kit tar-
tanak a legbefolyásosabb em-
bernek a megyében? A válasz-
adók spontán mondhattak
neveket. Majdnem minden
harmadik említette dr.
Gyenesei István nevét (32 %).
A második helyezettét 19 %,
a harmadik helyezettét pedig
már csak 9 % mondta. A dél-
somogyi jelöltek közül még
egy személy került föl a listá-

A közvélemény-kutatásoknál még mindig nincs
pontosabb felmérés arra, hogy egy választás ki-
menetelét valószínûsítsük. Nemrég a dél-somo-
gyi 6-os választókörzetben élõk véleményét kér-
dezték a jelöltekrõl. Az eredmény érdekesen
alakult. A megkérdezettek közül minden harma-
dik említette: szerinte Gyenesei István a legbe-
folyásosabb politikus a megyében. Munkájával
78 % elégedett, és 69 % szavazna rá. Ez akár
elsõfordulós gyõzelmet is hozhat.

ra: Kuzma Lászlót minden öt-
venedik ember említette (2 %).

Mennyire elégedett a mun-
kájával? E kérdést 0 és 100 %
között lehetett értékelni.
Gyenesei István igen jónak
mondható 78 %-os, Kuzma
László közepesként értékel-
hetõ 54 %-os átlagot kapott.
Gyenesei ismertsége 73 %,
Kuzmáé 45 % volt.

A következõ kérdés azt
tudakolta: ha a Somogyért
mások által is támogatott je-

löltet indít, mennyire valószí-
nû, hogy rá szavaz? 59 % vá-
laszolta azt, hogy ez esetben
biztosan, vagy valószínûleg
erre a jelöltre szavazna. Ami-
kor viszont azt kérdezték,
hogy ha ez a jelölt Gyenesei
István lenne, támogatná-e?,
akkor összesen már 69 % vá-
laszolt támogatóan.

Hasonló eredményt ho-
zott a Somogyi Hírlap tavalyi
felmérése, ahol az olvasók a
legnépszerûbb somogyi poli-
tikusra szavazhattak hónap-
ról hónapra. Nyolc hónap
alatt összesen 12 ezer 519
szavazat érkezett, aminek
csaknem felét Gyenesei Ist-
vánra adták az olvasók, így

egyedül közel annyi voksot
kapott, mint a többi jelölt
együttvéve.

A szervezet-preferenciá-
kat vizsgálva kiderül: a SO-
MOGYÉRT után az MSZP
politikusai a legismertebbek
és legnépszerûbbek Somogy-
ban. A dobogóra felfért még
a Fidesz is.

Elsõfordulós Gyenesei-sikert jósolnak
Somogyi Hírlap grafikon

A Somogyi Hírlap tavaly kérdezte az
olvasóit: ki a legnépszerûbb politikus
a megyében? Nyolc hónapon át
összesen 12 ezer szavazat érkezett,
aminek közel felét, 5508-at Gyenesei
Istvánra adták.

Internetes naplót nyitott a megyei közgyûlés elnöke.
Gyenesei István közérdekû, fotókkal illusztrált blogját
a Somma.hu címû újságfelületérõl érhetik el az ér-
deklõdõk.

Napló napról napra

Élõ tévévitát rendez a választókörzet két városi televíziója.
Barcson két tematikus mûsort adnak március 30-án és áp-
rilis 6-án 18.45-kor. Nagyatádon egyórás stúdióbeszélgetés-
sel segítik a választópolgárok tájékozódását. április 5-én
18.00-tól, ismétlés 6-án és 7-én lesz 17.00-tõl. Taranyban és
Lábodon 6-án 18 órakor felvételrõl adják a mûsort.

Tv-viták élõben
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