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“Somogyban SOMOGYÉRT”

Készült a SOMOGYÉRT Egyesület 2010. július 2-i küldött közgyűlésére.
Számadás az előző közgyűlés óta végzett munkáról.

“A kövekből, melyeket akadályként utunkba gördítenek, kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”
SOMOGYÉRT
EGYESÜLET

HÍRLEVÉL

16 év telt el a Somogyért Egyesület születése óta.
Somogyért,  az itt élőkért alakultunk. Ezt igazoltuk 
több mint másfél évtizedes tevékenységünkkel.  Most 
az ötödik önkormányzati választásra készülünk.
A körülöttünk lévő világ, a politikai helyzet bakugrá-
sokkal változott. Mi is csiszolódtunk, formálódtunk, 
növekedtünk és erősödtünk.
Nem tagadom, kicsit-nagyon sajátomnak, gyer-
mekemnek tekintem a Somogyértet. Ezért elfogult
vagyok iránta. Szeretem, de szerencsére
nagyon sokan szeretik.
 
Ebből az egyesületből sugárzik a 
segítőkészség, a tudás, a megújulási 
és megújítási vágy, a tettrekészség, 
a fi gyelmesség. Tud viselkedni, 
de nehezen viseli a modortalan-
ságot. Mivel ez utóbbiból bőven 
jut e vidékre ezért, ha ilyennel 
találkozik szóvá is teszi. Ebből az-
tán adódnak konfl iktusok. Kemény 
vitapartnerei, nehezen legyőzhető 
ellenfelei vagyunk a pártok ügye-
letes bölcselkedőinek. De megértő, 
együttműködő partnerei vagyunk és 
leszünk mindenkinek, akinek fontos, hogy 
jobban érezzük magunkat, akiknek sorsa ez a 
talpalatnyi föld.

Számos kis és nagy közösséget hoztunk létre,  illetve 
működtetünk sokak örömére. Hagyományt teremtet-
tünk az élet számos területén. Pozitív gondolkodást 
és tetteket gerjesztettünk. Ez az, amit a különböző 
beállítottságú politikusok sem képesek elvenni,

megsemmisíteni. Ezt ők is tudják és amikor a jobbik
énjük felülkerekedik, akkor az esélyt ad a pozitív erők 
összegződésére. 

Mivel vannak akik nehezen viselik el, hogy létezik egy 
tiszta, őszinte közösség ebben a bonyolult világban, 
ezért tart ma ott megyénk, ahol tart.  A tradicionálisan 
elmaradott pozícióból nem vitt felfelé az út az elmúlt 
négy évben. Átmeneti és erőszakos kikapcsolásunk 

a megye vezetéséből hiba volt. Bebizonyoso-
dott, hogy tagadásra és valótlanságok ál-

lítására építeni kockázatos, mi több lehe-
tetlen. Hogy mégis miért kísérlik meg 

egyesek újra és újra? Arra egyszerű 
a válasz, mert gondolkodni és
helyeset cselekedni nehezebb, mint 
ítélkezni. Eszembe jutnak Gandhi 
szavai:
„Először megtűrnek téged, később 
nevetnek rajtad, aztán harcolnak 
ellened, majd győzöl.”

A kihívás számunkra abban
rejlik, hogy meg kell marad-

nunk önmagunknak egy olyan 
világban, amely azon mesterkedik, 

hogy a többiekhez hasonlóvá
tegyen, vagy ha ez nem sikerül nekik, akkor 

megsemmisítsen bennünket. A megyéért akarunk és 
fogunk visszatérni Somogy vezetésébe. Összefogva 
mindenkivel, aki tényleg a jobbítást akarja. A job-
bítást, amire olyan nagy szüksége volna az itt élőknek, 
a Drávától a Balatonig. 
Mutassuk meg a világnak, hogy Somogy a
Somogyiaké!

Örök érték SOMOGYÉRT

Csak azért is Somogyért!
Dr. Gyenesei István

a Somogyért Egyesület elnöke 
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Végleg és örökre visszatért rajongásig szere-
tett megyéjébe Somogyba Siposhegyi Péter író, 
a Somogyért Egyesület alapító tagja, a barát,  a 
barátaiért fohászkodó, az ellenfelét békíteni akaró, 
nagyszerű ember. Hamvait befogadta a Balaton, 
mely annyiszor adott neki alkotói gondolatot, 
elmélkedő menedéket. 

Péter elment. Hosszasan készült az útra. Közben 
tervezett és remek ötleteket adott át. A szellem 
benne lévő tüze az utolsó pillanatig lobogott. A ke-
gyetlen kórral szembeni csatát azonban elvesztette.
De csak a teste ment el közülünk, gondolatai, 
tanácsai itt vannak bennünk, s talán meg is 
védenek bennünket, ha arra lesz szükségünk.

Láthatóan belefogyott Gandhi szerepébe. Utalva 
a most már mögöttünk lévő, akkor csak tervezett 
parlamenti választásra, mondtuk is neki: Péter!
Tavasszal a Ganges helyett elindulhatsz a Duna 
felé megtisztítani a népet. De ő csak mosolygott, 
és valami ilyesmit válaszolt: nem haragszom én 
senkire, de akik nem segítettek, azokhoz nincs sza-
vam. Kellő szomorúsággal állapította meg: eddig 
az volt a szokás, hogy a csata a mérkőzés lefújásáig 
tart, és csak utána kezdődik a helyezkedés. Most 
már ez is a múlté. Jó előre megkezdődött a nagy 
átállások időszaka.

Bölcsen állapította meg: „Akkor lesz végre élhető 
élet e hazában, ha a pártok is kivetik magukból 
azokat, akik vakok a szépre, süketek az igazságra, 
bénák a mozdulásra, impotensek a teremtésre és 
némák, amikor tévedésüket kellene elismerniük.” 
Igen, ez az ország többet érdemel. Több olyat, 
mint Te Péter, aki a stílustalanságba stílust visz,
olyat, aki a hangoskodók között hangulatot teremt, 
olyat, mint akiből most eggyel - egy különösen 
értékessel - kevesebben vagyunk.

Hírleveleinkben rendszeresen megosztotta 
velünk aggódó, tanácsoló véleményét, szívéből 

fakadó gondolatait. Talán senki nem írt úgy „szép
Somogyáról”, mint Ő.

„Nekem nem élettér ez a megye, hanem álmaim 
világa, múltam, nyaraim. Én lehetek roman-
tikus. Gyerekkorom néha hátamba kést vágó 
főszereplőinek és mai barátaimnak nagykoa-
lícióját szeretném létrehozni.  Már csak a teszt 
kedvéért is. Mert, ha erre semmi esély, akkor 
nagy a baj. Akkor nem vagyunk méltók a bala-
toni naplementéhez, a Dráva kanyarulataihoz, a 
Zselic félvad erdeihez, tóillatú esték turistákkal 
ronthatatlan Balatonjához. a Szabadságpark nyu-
galmához, sem eltávozott felmenőinkhez, akik 
ezt megőrizték nekünk.  Akkor csak közszereplők 
vagyunk. Országos antihősök statisztái.
Somogy ennél többet érdemel. Fohászkodom
tehát a békéért, sokfelé szaladt barátaim. 

Nekem ma ezt jelenti mindaz, ami a Somogyért. 
Nagy és kisbetűvel egyaránt. Nem vagyok napra 
kész, nem vagyok benne a dolgokban, csak az 
életben, már ott sem egészen, csak egy kicsit. 
Ezért is fohászkodom.

Azt hiszem ezt mindig leírom, mert jó lett volna, 
kedves barátaim ,méltónak mutatkozni mind-
ehhez. Próbáljátok meg folytatni igazi, magatok 
kreálta, értékes, oldaltalan szervezetként! Nem 
szeretve senkit, de elfogadva mindenkit. Ehhez 
magam már hozzátenni nem tudok. Úgy megyek 
el e földi létből, hogy nem nagyon állnak szóba 
egymással elsuhanó életem egykori  szereplői.”
Így búcsúzott tőlünk egy évvel ezelőtt a Hírleve-
lünkben.

Földi léte véget ért, de gondolatai itt vannak 
közöttünk, és aranylanak, mint a balatoni naple-
mente, amelybe oly sokszor belerévedt, és amiből 
most már Ő is visszamosolyog ránk.. 

A Somogyért Egyesület elnöksége

Örökre övé a balatoni tóillatú este
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A többpárti demokrácia csak közvetlenül a rend-
szerváltás első választása után mutatta meg mo-
solygós arcát. A rendszerváltás 20 éve azonban a 
csalódások éveit is jelentette. A társadalmat válasz-
tási ígéreteikkel, sokszor hamis ideológiájukkal 
elkábítani akaró pártok egy része hatalomra jutva 
eljátszotta hitelességének tőkéjét. Összezsugorod-
tak, politikusaik is kissé megkoptak. 

Kiderült, hogy ezek a közéleti szereplők 
elsősorban saját karrierjüket építették, mellette 
jelentős vagyont is gyűjtöttek. A nagyhangú 
választási ígéretekből, sajnos kevés dolog 
valósult meg. Magyarország súlyosan 
eladósodott, a bérek nem növekedtek, 
a munkanélküliség több régióban, 
megyében és városban rekordokat 
döntött. Alig volt olyan párt és 
politikus, amely ezt a nemzeti lejt-
menetet lassította volna. A választá-
sokon egyre nehezebb lett a válasz-
tópolgárok helyzete. A harsogó 
média, a harsány reklámok hatására 
egyre nehezebb volt dönteni, vajon kit 
válasszon, kire adja a voksát.

Az egymás lejáratását jelentő politikai csatározá-
sok, a választásokat megelőző kampányok egyre 
durvuló küzdelmei felemésztették a polgárok
bizalmi tőkéjét. 

Lehet-e ellensúlyozni a pártok társadalmi lég-
kört és politikát néha negatívan befolyásoló 
tevékenységét? Van-e ellenszere a közélettől való 
elfordulásnak és bizalomvesztésnek?

 A fejlett nyugati társadalmakban, Nyugat-
Európában több évszázados hagyománya van 
a civil kurázsinak A társadalom immunrend-
szerét a civil szervezetek jelentik. Kelet-Közép-

Európában, így Magyarországon is a politika 
túlhatalmával szemben jelentős eredmény le-
het a civil szervezetek, egyesületek létrehozása, 
alapítása. A civil szervezetek semlegesek ma-
radhatnak, kivonhatják magukat a nagypoli-
tika hullámveréséből, ha erre következetesen 
vigyázunk. Elérhetik tevékenységükkel azokat a 
területeket, a társadalom azon csoportjait, ame-
lyek kiesnek a pártok és a hivatásos politikusok 
látószögéből. 

A vidék a nagypolitika számára eddig többnyire 
másodlagos terület volt. A főváros-központú 

politizálás következménye a vidék súlyos 
lemaradása, marginalizálódása. Ez sok-
szor behozhatatlannak tűnik.
A Somogyért alapítói 16 éve alapvető 
szempontnak tekintették és tekin-
tik, mind a mai napig, hogy elérjék 
a megye azon területeit is, amelyek 
természetszerűleg kiesnek a nagy-
politika látószögéből. Az aprófalvas, 

nagy területű megyében a közelmúlt 
választási eredményei igazolják, hogy a 

Somogyért a kis településeken magas tá-
mogatottságot ért el.

A Somogyért célja civil szervezetként a jó sze-
replés az önkormányzati választásokon. Az ál-
landó jelenlét a kisebb városokban, a kis falvak-
ban, községekben lehet az alapja és záloga annak, 
hogy össze tudja hangolni munkáját a választók 
érdekében. A Somogyért nem a választásokra 
alakult szervezet, hanem a „ választókkal a válasz-
tókért”- civil fi lozófi ával folyamatos munkát 
végző civil közösség.
Ezt a nemes szándékot kellene a somogyiaknak 
támogatniuk, hogy ezzel is eredményesebbé, árn-
yaltabbá tehessék a pártok munkáját és növeljék a 
civil képviselet esélyeit.

Dr. Bertalan Péter
   politológus

A jövő civil esélyei
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Ahogy korábban minden alkalommal, 2006-ban is 
azzal a szándékkal és céllal indultak a Somogyért 
Egyesület jelöltjei az önkormányzati választá-
son, hogy a Megyei Közgyűlésben képviseljük
a somogyi embereket. Azt akartuk, hogy megje-
lenítsük azokat az értékeket, amelyek meggyőző-
désünk szerint a megye lakossága számára 
fontosak. A választások után ki-
alakult politikai helyzetben 
létrejött a FIDESZ valamint az 
MSZP furcsa koalíciója, és 
e szerint alakult a megyei 
közgyűlés vezetése is. A 
közgyűlés megalakulá-
sakor folytatott egyez-
tetések, az ott tett 
vállalások ellenére 
a FIDESZ frakció 
megakadá lyoz ta , 
hogy Somogyértes 
alelnöke is legyen a 
közgyűlésnek. Így a 
döntések előkészíté-
sének nem lehettünk 
aktív alakítói. Mind-
ezzel együtt azonban 
volt és van véleményünk 
a megyénket érintő fontos 
témákban, aminek a megje-
lenítését feladatunknak tartottuk.

A Megyei Közgyűlés munkájában úgy 
vettünk részt, hogy mértéktartóan, személyes-
kedések nélkül, az érdemi ügyekre koncentrálva 
fejtettük ki álláspontunkat. A közgyűlés jövőbeni 
tevékenységét és helyzetét is befolyásolja a
Megyei Önkormányzat pénzügyi, gazdasági 
helyzete. Ebből a szempontból az egész cik-
lust meghatározta a kötvénykibocsátás mértéke 
és az abból származó bevétel felhasználásának 

módja körüli vita, illetve az, hogy ebben 
a kérdésben a megyei vezetéstől eltérő ál-
láspontot képviseltünk. Az első kötvénykibo-
csátáskor már jeleztük, hogy annak nagyság-
rendjét – 6 milliárd forint – magasnak tartjuk, 
pályázati támogatások nélküli fejlesztésekre,

valamint működési kiadásokra történő fel-
használását célszerűtlennek tekintjük. 

A 2010-es újabb kötvényátváltási 
és kibocsátási tranzakció ered-

ménye, hogy 10 milliárd 
forint lett a Megyei Önkor-

mányzat adósságál-
lománya. Úgy ítéltük 
meg, hogy ennek már 
a kamatterhei is meg-
haladják az önkor-
mányzat pénzügyi 
lehetőségeit, a tő-
ketörlesztésre pedig 
nem látunk pénzügyi
fedezetet.
Frakciónk követke-
zetes volt abban, 

hogy nem támogat-
tuk az önkormányzat 

intézményeiben a töme-
ges létszámcsökkentéseket 

egyetlen alkalommal sem. Az 
intézmények önálló gazdálko-

dásának megszüntetésével járó 
kincstári szervezet létrehozását ebben 

a formában célszerűtlennek tartottuk, hiszen 
a gazdálkodás praktikus és hatékony fela-
datellátása megnehezült, lelassult, követhe-
tetlenné vált. Azzal sem értettünk egyet, hogy 
a megye területén lévő intézményeknél en-
nek kapcsán létszámcsökkentések, elbocsátá-
sok voltak, ugyanakkor a megyeszékhelyen új
szervezeti egység – a kincstár – jött létre és 
kerültek felvételre alkalmazottak.

SOMOGYÉRT A MEGYEI KÖZGYŰLÉSBEN 2009-2010

Négy év konstruktív ellenzékben
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Politikai szempontból a ciklus első időszakának 
együttműködését felülírta Csik László közgyűlési 
tag, majd később Németh Lajos közgyűlési tag, 
Somogyértes képviselők csatlakozása a FIDESZ 
frakcióhoz. Ezzel érdektelenné vált a FIDESZ 
számára az MSZP- vel való együttműködés, 
hiszen önmagában is biztosított a közgyűlési több-
ségük. Ez a helyzet gyakorlatilag a FIDESZ és 
az MSZP együttműködésének esetlegességéhez,
kétarcúságához vezetett. 

Amikor Gyenesei István,  a Somogyért elnöke, ak-
kor frakcióvezetője miniszter lett, a frakció engem 
bízott meg a frakcióvezetői feladatok ellátásával. 
Olyan helyzet alakult ki, amelyben érvényesíteni 
kellett és lehetett képviselő-csoportunk tagjainak 
szándékával is találkozó miniszteri szerepvál-
lalását és a következetesen képviselt politikai és 
erkölcsi szempont-rendszerünket. Ez döntően
sikerült is. Frakciónk a két kilépéssel  megtisz-
tulási folyamaton ment át és utána egységesebb 
lett.

Egy demokratikusan választott testületben nagyon 
fontos, hogy ne az érvényesüljön, hogy egy-egy 

ügy kapcsán ki mond véleményt, vagy tesz javas-
latot, hanem az, hogy mit mond és  az hasznos-
e. Mi ennek  szellemében dolgoztunk a Megyei 
Közgyűlésben, amit nem minden esetben  fogad-
tak megértően.

Az elmúlt négy év bebizonyította, hogy a közélet-
ben, a helyi politikában szerepet vállalni csak 
következetes magatartással, erős értékrenddel 
érdemes. Eredménynek tartom, hogy a legfon-
tosabb dolgokban következetesek voltunk, még 
akkor is, ha ez kevés gyakorlati eredményt ho-
zott. Az elmúlt évek azt is bebizonyították, 
hogy a Somogyért Egyesület közgyűlési tag-
jai nagyon jól ismerik a somogyi emberek,
Somogy megye helyzetét. Reálisan gondolko-
dunk a problémákról, a feladatokról és a
megoldásokról. Ez a reális gondolkodás fontos 
a megye számára, és ezért is tervezzük, hogy 
folytatva megyei közéleti szerepvállalásunkat, 
2010-ben is részt veszünk az önkormányzati 
választásokon. Ott akarunk lenni, és ott is 
leszünk a Megyei Közgyűlésben, hogy érdem-
ben és nem a politikai oldalak szempontjai 
szerint, képviselni tudjuk a somogyi embereket.

2008-ban lettem tagja a Somogy Megyei Közgyűlés 
Somogyért-frakciójának. Jó érzés volt beülni a 
képviselői székbe azzal a hittel és meggyőződéssel, 
hogy egy kicsit kibővülnek a lehetőségeim, és nem 
csak településemért, hanem a megye lakosságáért is 
tehetek valamit. A Somogyért frakcióból mindenkit jól 
ismerek, mégis más volt belülről megtapasztalni azt 
a felelősségteljes munkát, melyet a közgyűlésben és
annak bizottságaiban folytatunk.
Nem okozott gondot beleszokni abba a megfontolt, 
szakmailag elismerésre méltó munkába melyet frak-
ciónk végzett. Természetes volt számomra, hogy csak  
felkészülve „ képben lévően „ vehetek részt a frakció 
ülésein és a közgyűlésben.
Sajnos, hamar meg kellett tapasztalnom, hogy az 
észérveket és a racionális gondolkodást gyakran 
felülírja a politikai akarat, az ellenzékkel szemben 
kialakult ellenszenv.  Én úgy gondolom, a somogyi

emberek érdeke a fontos és ezt igyekeztem képviselni. 
Húsz éve vagyok egy kis dél-somogyi falu, Szulok 
polgármestere Kezdetben azt mondták, két év meg-
szorítás vár ránk, és utána jobb lesz. Húsz év elteltével 
még mindig azt a két évet várjuk.
A gazdasági válság a mi környezetünkben is érez-
teti hatását. Egyre kevesebb a pénz, munkahelyek 
szűnnek meg, mindennaposak a létszámcsökkentések,
emberek, családok kerülnek nehéz helyzetbe.
Örülök, hogy ebben a nehéz helyzetben lehettem tagja 
e csapatnak. És itt köszönöm meg Gyenesei Istvánnak 
azt a támogatást, amellyel országgyűlési képviselőként 
és önkormányzati miniszterként segítette településeink 
életben maradását. 

Virth József
a Somogyért Egyesület

megyei közgyűlési tagja

Somogyért és nem a „nagypolitikáért” Somogyban

 Ormai István
a Somogyért Egyesület

megyei közgyűlési frakciójának vezetője
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A 2002. októberi választáson nyertem el a
babócsai emberek bizalmát. Ettől kezdve küzd-
hetek függetlenként Babócsáért, az itteni emberek
boldogulásáért.

2006-ban ért az a megtiszteltetés, hogy a
Somogyért Egyesület színeiben megyei 
képviselőként az Egy-
házi Kapcsolatok
Bizottságában alelnök-
ként, a Környezetvédel-
mi Bizottságnak pedig 
tagjaként dolgozhat-
tam a Somogy Megyei 
Közgyűlésben. Jelenleg az 
Egészségügyi és Szociális 
Bizottságnak vagyok tag-
ja. 2006 októberében kor-
elnökként vezethettem a 
Megyei Közgyűlés alakuló 
ülését, és azóta vagyok a
Somogyért frakció tagja.

A testületi munkában igyekeztem konstruktívan 
dolgozni azokért az emberekért, akik között élek, 
s akikért érdemes áldozatokat vállalni.  Értek 
meglepetések. Különösen amikor nem sikerült
Somogyértes alelnököt választani a megyei 
közgyűlés elnökének adott szava és az egyezség 
ellenére.

A Megyei Közgyűlésben annak ellenére, hogy 
szándékaink szerint a jobbító, költségtakarékos 
szemlélet vezérelt – mi lettünk az ellenzék –,

A Somogyért nem támogatta a felelőtlen eladósodást

mivel a FIDESZ az MSZP - vel koalícióra lépett, 
és így az akaratunkat csak kevés esetben sike-
rült érvényesíteni. Örülhetünk, hogy a felelőtlen 
kiadásnövelő döntéseket és a  kötvények kibocsá-
tását  nem támogattuk. Négy év alatt közel húsz-
szorosára nőtt a megye eladósodása.
 

Nagy hiányosság, hogy a 
fi ataloknak nem sikerült 
megfelelő életfeltétele-
ket biztosítani és a nagy-
fokú munkanélküliség 
miatt el kell vándorolniuk 
szülőfalujukból. Pedig 
csak a mi községünkben 
évente 15-20 fő főiskolást, 
egyetemistát segítünk a 
Somogyért Egyesülettel 
együtt, több ezer forinttal 
a Bursa Hungaricán belül.

Összetartó erő a helyi civil szerveződés,  közösség. 
Ilyen nálunk a Babócsai Fürdő Egyesület amely-
nek közel 500 taggal, remélhetőleg sikerül újra 
működésbe hozni a babócsai fürdőt. 

Továbbra is azon munkálkodom, hogy erősítve 
a Somogyért Egyesület törekvéseit a somogyi 
emberekért, legjobb tudásom szerint dolgozzak 
a Közgyűlésben, a bizottságokban, és az általam 
vezetett településen, Babócsán.

Péter István
a Somogyért Egyesület megyei közgyűlési tagja

Ehhez hozzászólunk!
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Az őszi önkormányzati választáson
Somogy újra megmutathatja, hogy 
nem csak pártokban tud gondolkodni. 
Azok az értékek, amelyeket a Somogyért 
Egyesület képvisel, erősítik a megyét. 
Minél inkább és minél többen ott vagyunk 
a megyei közgyűlésben, annál nagyobb a 
biztosíték, hogy jó irányba halad a megye 
szekere. 

A Somogyért Egyesület számít, számít-
hat arra, hogy a négy évvel ezelőttihez 
képest növeli támogatottságát. Ez kell ah-
hoz, hogy megállítsuk azt a megyei önkor-
mányzati eladósodást, ami négy év alatt 
közel húszszorosára nőtt. 

A mi képviselőink Gyenesei István 
vezetésével képesek és készek egy teljes 
körű összefogást létrehozni. A kirekesztés, 
az acsarkodás ugyanis nem a mi műfajunk.

A Somogyért elnöke által vezetett, a
megyében országos fi gyelmet kiváltó 
közösségerősítő munkaformák honosodtak 

Bátran Somogyért!

meg, amit a jelenlegi vezetés  is változtatás 
nélkül átvett.

Négy éve, hamis szervezetek alakításával 
és adott szavuk be nem tartásával csikar-
ta ki a győzelmét a mai önkormányzati 
vezetés Somogyban. Elnökünket, mert fél-
nek vele összemérni magukat, több oldal-
ról is támadták, amelyeknek mindegyikéről 
kiderült, hogy hazugság.

Nekünk nincs mitől félnünk, még ha ijeszt-
getnek is bennünket. Ne legyünk gyávák! 
Legyünk bátrak! Küzdjünk oroszlán 
módjára, a minél több mandátumért az 
őszi megyei önkormányzati választáson. 

Higgyük el, hogy a győzelem rajtunk mú-
lik. Menjünk el és vigyünk magunkkal 
minél több embert szavazni, mert a
somogyi   emberek  jövője  attól  függ, 
hogy a Somogyért  Egyesület ereje és
hangja továbbra is ott lesz-e a Megyei 
Közgyűlésben.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2010

 SOMOGYÉRT 1 196 szavazat      4,54 %  
helyezés 

Helyesnek bizonyult az az elhatározásunk, hogy a SOMOGYÉRT 2010-ben is részt vett az 
országgyűlési képviselő választáson, sőt most már a megye választókerületeinek felében indítottunk 
képviselő jelöltet. Jelzést adtunk a választópolgároknak és más szervezeteknek arról, hogy van erőnk 
több jelölt állításához, és egy csapatmunkára épülő, erős kampány megszervezéséhez. Ezzel végleg 
megdőlt az a rosszindulatú állítás, amely egyszemélyes szervezetként emlegetett bennünket.

A 4. sz. választókerületben 40 településen elért eredményünk:

Az 5. sz. választókerületben 50 településen elért eredményünk:

A 6. sz. választókerületben 44 településen elért eredményünk:

 SOMOGYÉRT    986 szavazat  4,26 % helyezés 

Az elmúlt években hátrányára változó, erkölcs-
szegénnyé váló világunkban, illúziókat kergető, 
jó szándékkal változtatni akaró emberek érzelmi 
alapon mondtak véleményt voksaikkal. 
Az országosan elsöprő FIDESZ - győzelem el-
lenére sem ébredtünk azonban új hazában a 
választás utáni reggeleken. De megkaptuk a meg-
újulás lehetőségét. A nagy kérdés az, hogy valóban 
akarunk-e és a győztesek parlamenti kétharmaduk 
birtokában tudnak-e élni ezzel az ajándékkal?

Települési csapataink, aktivistáink lelkesen 
tevékenykedtek. Jól szervezett kampányunk
egyik legfontosabb pillére volt a mintegy hatvan 
fős kampánystáb szervezett, kreatív és szakszerű 
munkája, valamint az „Esti beszélgetések” 
előadói (15 fő). A választási kampány igazi 
közösségerősítő csapatmunka volt. 

A SOMOGYÉRT három jelöltje külön-külön is 
nagy munkát végzett. Az első akadályt, a szük-
séges számú ajánlószelvény összegyűjtését mind-
hárman rövid idő alatt teljesítették. Ki-ki a válasz-
tókerültén belül nagyon sok alkalommal került 
közvetlen kapcsolatba a választókkal, akár a
lakossági fórumok, akár a szórólapok kiosztása, 
akár az „Esti beszélgetések” rendezvényei alkal-
mával. A három jelölt egymásnak is segített a 
kampány során. Hetente személyesen találkoz-
tak és egyeztettek, illetve több alkalommal vettek 
részt egymás rendezvényein. 

A választási körülmények és a választói hangulat 
ismeretében Dr. Bollók Sándor (4,54 %) és Kövér 
István (4,26 %) által elért eredmény nem keltett 
csalódást. Sőt, mindkettőjük igazolta, hogy jó volt 
a SOMOGYÉRT döntése, amely őket bízta meg 

r  Gyenesei stván SOMOGYÉRT    5 298 szavazat 22,19 % 2  
helyezés 

A Somogyért a 2010. évi
országgyűlési képviselő választáson tovább erősödött
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ezzel a feladattal. A választók számára szimpa-
tikus, hiteles jelöltek voltak. Új arcként a nagy-
politikában valós alternatívát adtak. 
Eddigi, elismerésre érdemes életútjuk alapozta 
meg az irántuk megnyilvánuló szimpátiát. Sokak 
bíztatták és bátorították őket a kampány során.

Tisztes, 5 % körüli támogatottságuk fi gyelemre 
méltó és személyük, valamint a SOMOGYÉRT 
iránt megnyilvánuló elismerés jele. Összehason-
lítva a Parlamentbe nem került pártok jelöltjeivel 
és a függetlenekkel (190 ilyen jelölt indult), orszá-
gosan is elismerést érdemlő eredményt produkál-
tak. Mindketten az élmezőnyben végeztek. A 
190 jelölt erősorrendjében Dr. Bollók Sándor a 
35., míg Kövér István a 39. legjobb eredményt 
produkáltak. Megelőztek többek között olyan is-
mert politikusokat, illetve személyiségeket, mint 
például: Dr. Kapolyi László (3,69 %), Dr. Torgyán 
József (2,71 %), Herényi Károly (4,27 %), Roszik 
Gábor (3,93 %). 

Gyenesei István szereplése megmutatta, hogy 
a folyamatos munka meghozza eredményét. Az 
elmúlt négy éves képviselői és miniszteri munkáját 
tartalmában, mértékében és hozadékában 
egyértelműen elismerték választókerületében. 
Kormánytagságának kézzelfogható haszna volt 
Somogyban, de politikai megítélésében megosz-
lottak a választói vélemények.

Összességében azonban határozottan pozitívan 
ítélték meg tevékenységét. Ennek eredménye, 
hogy a kis pártok és a civil szervezetek jelöltjei 
közül az országban egyedül neki sikerült 2. helyet 
elérnie 22,19 %-os eredményével, és a független 
jelöltek közül is csak a volt Fidesz-es Molnár 
Oszkár kapott nála nagyobb támogatást Borsod-
A-Z megyében. Nemcsak mi számítottunk arra, 
hogy náluk lesz második forduló. Az MSZP jelölt 

(13,75 %) és a Jobbik jelölt (11,58 %) ottani ala-
csony támogatottsága miatt azonban a fi deszes 
jelölt átlépte az 50 %-os határt. 

Az elemzésekből úgy látjuk, hogy a valóságban 
lényegesen nagyobb a bázisunk, mint ahogy az 
országgyűlési képviselő választáson a szavaza-
tokban megmutatkozott. A pártok közötti nagy 
mértékű arányeltolódást is kiváltó érzelmi hullám 
jelöltjeink számára hátrányos volt. Az ezt tovább 
gerjesztő országos médiahatást nem, vagy csak 
részben tudtuk ellensúlyozni. Más volt a tétje, 
mint lesz ősszel az önkormányzati választásnak. 
A Somogyért Egyesület ezen az országgyűlési 
választáson, politikailag nagyon nehéz időszakban 
tovább erősödött. Komoly tartalékaink vannak.

Vállalkozók, szakemberek és más személyi-
ségek segítették a Somogyért kampányát. 
Közülük is kiemelkedett Nagy László a
Profi lmax Nyomda tulajdonosa, akinek igényes 
tevékenysége eredményeként színvonalas kiad-
ványokat tudtunk eljuttatni a választókhoz. 
A jogszabályban előírtaknak megfelelően történt 
a kampányra fordított pénz felhasználása és a 
költségek elszámolása. 

Köszönjük a segítőknek, szimpatizánsoknak a 
kampány alatt végzett munkájukat, a szavaza-
taikkal bennünket támogatóknak pedig a bizal-
mat. Jó érezni és tudni, hogy Somogyország 
érdekében végzett tevékenységünk során sokan 
vannak, akik segítenek bennünket, akikre 
számíthatunk.

Biztosak vagyunk abban, hogy az őszi önkor-
mányzati választást követően, egy megtisz-
tultabb világban, meghatározó erő marad
Somogyban a „Somogyért”.

Iharosi István
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Megtiszteltetés számomra, hogy a Somogyért 
Egyesület tagjaként leírhatom gondolataimat. Jó 
érzés somogyért dolgozni,a somogyi emberek 
érdekeit felvállalni. Az  “Esti beszélgetések”
egyik, rendszeres közreműködőjeként 
még jobban megismerhettem a somo-
gyi emberek gondjait, életét.

Családom  támogatásával, bará-
taim, ismerőseim biztatására 
és céljaim megvalósításának 
szándékával indultam az 
országgyűlési választá-
son képviselő jelöltjeként. 
Ezúton is köszönöm mind-
azoknak, akik segítettek, 
támogattak elhatározásom-
ban. 

Ellentmondásokkal teli vá-
lasztást éltem át, sokan támo-
gattak, de többen másra, pártra 
szavaztak. Megvallom jobb ered-
ményt vártam! Már a kampány ele-
jén érezhető és látható volt, hogy a sza-
vazók többsége kormányváltást akart, ezért a 
jelöltek személye  másodlagossá vált. Nagyszámú 
kopogtató céduláim ellenére (a szükséges 
közel háromszorosa) a fülkékben pártot és nem
személyt választottak. Mint függetlenségemet 
megtartó, jó emberi kapcsolatokkal rendelkező, a 

hétköznapokat és ünnepeket is velük élő személy 
kevesebb fi gyelmet kaptam, mint az “ígérgető” 
pártok jelöltjei.

Én csak azt tudtam megígérni, hogy, 
mint a magyar egészségügyben jár-

tas, tapasztalatokkal rendelkező, 
aktív, nagy teherbírású, szoci-

álisan érzékeny orvos, pszic-
hológus, volt polgármester 
felelősséggel vállalom a
megyénkben, választási 
kerületemben élők képvise-
letét. Az eredmény ismert, 
a kormányváltás meg-
történt, akkor bizonyít-
sanak! Személyiségem és 
hitem optimista. A jövőben 

lehetőségeimhez mérten 
továbbra is dolgozni szeret-

nék, végezni szakmai, pszichi-
átriai munkámat és részt venni 

a közéletben. Sok tapasztalattal 
gazdagodtam! Reménykedek egy 

rendezettebb, jobb világban. 

Az egyesületünk sok tartalékkal rendelkezik. 
Képesek vagyunk megújulni, megtalálni  helyün-
ket és szerepünket ebben a megváltozott világban. 
Örülök, hogy egy ilyen jó csapatban dolgozhat-
tam, illetve dolgozhatok a jövőben is.

Egészséges embereket, egészséges Somogyországot !

dr. Bollók Sándor PhD.
Batthyáni-Strattman László - díjas orvos

a Somogyért volt országgyűlési képviselőjelöltje
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Bízom benne, hogy a több mint egy évtizedes 
munkám, amit a Somogyért Egyesületben, vala-
mint Somogy megye különböző testületeiben 
végeztem és végzek, hívta fel rám a fi gyelmet és 
találtak alkalmasnak az országgyűlési képviselő 
jelöltségre. 

Meglepett e felkérés. Pár napos gondolkodási időt 
kértem, mely idő alatt megkérdeztem barátaimat, 
hozzám közel álló ismerőseimet, akik biztattak és 
egyben féltettek.  Természetesen kár lenne 
tagadnom az egészséges emberi hiúságo-
mat is megérintette a felkérés, így hát 
elfogadtam és belevágtam. 
Mint minden eddigi közéleti 
szereplésemet, ezt is komo-
lyan vettem. Átgondoltam, 
hogy melyek azok a gon-
dok, problémák, melyek
folyamatosan nehézséget 
okoznak településemnek, 
nekem, mint önkormányzati 
vezetőnek, polgármesternek. 
Szerettem volna, ha mind ezt 
megteszik a választókörzet 
polgármesterei is, ezért hát meg-
hívtam őket egy előkészítő be-
szélgetésre.
 
Itt éreztem először a változástól való félelmet. Volt 
kolléga, aki kijelentette ő nem meri felvállal-ni tá-
mogatásomat, mert az őszi önkormányzati válasz-
tásokon ez neki gondot okoz. Megértettem, de 
elfogadni nem tudtam. Ha ugyanis közös ügyünk 
mellett, csak akkor állunk ki, amikor kapni szeret-
nénk, de amikor ránk van szükség, összefogásra, 
egymás segítésére félre állunk, nem érhetünk el 
eredményt. A kopogtató cédulák gyorsan, két hét 
alatt összejöttek, sokkal több, mint amennyi sza-
vazatot végül is realizáltam. A cédulák alapján 10 
% eredményt vártam, de a 4,26 %-os eredményt 
sem éltem meg kudarcként. 
Számomra mindvégig az volt a kitűzött cél, 

hogy minél jobban tudjam népszerűsíteni a
Somogyértet   egy jó program megalkotásának 
segítségével és közben végig tiszteletben tartsam 
politikai riválisaimat.
Véleményem szerint ez sikerült. Olyan prog-
ramot dolgoztunk ki közösen, melyet több, 
nagy politikai erő is megirigyelt. Nagyon jó 
csapat jött össze. A három somogyértes jelölt 
mindvégig kölcsönösen segitette egymást a 
munkában. Nagyon sok támogatást kaptam

Gyenesei Istvántól mind szakmai, mind poli-
tikai, mind emberi téren.  Sokat segített

Kiss Szabolcs és Stikel János, akikkel 
napi kapcsolatban voltunk. 

Bollók Sándorral pedig folyama-
tosan konzultáltunk, ki hogyan 
is áll a munkával.

Összességében sokat tanul-
tam, sok embert sikerült meg-
ismernem, pár hónap alatt. 
Ezek az őszi önkormányzati 
választáson nagyon fontosak 

lehetnek. A kérdésre, hogy ér-
demes volt e végig csinálni és

ennyi munkát, anyagiakat belefek-
tetni, a válaszom egyértelműen igen.

Bízom abban, hogy az elvégzett munka az 
őszi önkormányzati választáson megtérül és 
lesz megfelelő számú képviselője a Somogyért 
Egyesületnek a Megyei Közgyűlésben. Ha ehhez 
mi hárman, akik, részt vettünk a választáson hoz-
zá tudtunk járulni már megérte.
Soha ennyire nem volt fontos felvállalni
Somogyértos kötődésünket, mint most. Akár an-
nak az árán is, hogy vannak olyanok a megyei 
önkormányzat vezetésében, akik ezt nem nézik jó 
szemmel. Lelkük rajta.
Mindenkinek köszönöm a segítségét, szavaza-
tát, aki bízott bennem és támogatott az elmúlt 
hónapok során.

Kövér István
a  Somogyért Egyesület alelnöke

a Somogyért volt országgyűlési képviselőjelöltje

Érdemes volt 
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ÖKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010

Október 3-án újra választunk. Önkormányzati 
vezetőket és képviselőket. Három szavazólapot kapnak
a választók. Az egyikkel polgármestert, a másikkal 
helyi képviselőket, a harmadikkal pedig megyei 
képviselőket választhatnak. Néhány helyen, egy ne-
gyedik szavazólappal kisebbségi önkormányzati 
képviselőkre is lehet majd voksolni. 

Ez a választás egyfordulós. Vagyis a győzelemhez 
nincs szükség az 50 % feletti támogatottságra. Az 
a polgármesterjelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot
kapja. Ugyanígy a települési képviselők is.

A megyei képviselőválasztás hasonlít az 
országgyűlési választás pártlistás szavazásához. 
Azok a jelölő-szervezetek (pártok, civilszervezetek), 
amelyek kellő számú ajánlást gyűjtenek, indulhat-
nak a választáson. A szavazólapon a jelölőszervezet 
megnevezése alatt csak öt személy neve olvasható, 
de utánuk a szavazólapon láthatatlanul még számos 
jelölt van, akik közül a képviselők majd kikerülnek. 
Minden választópolgár egy szervezetre szavazhat, és 
az összegyűjtött szavazatok arányában, kerül felosz-
tásra a 16 megyei közgyűlési hely.
 
Változás a korábbi választásokhoz képest, hogy 
kevesebb képviselő lesz a településeken és a
megyei közgyűlésben is. A településeken 100
lakosig 2 képviselőt, 100-1.000 lakosig 4 képviselőt, 
1.000-5.000 lakosig 6 képviselőt, 5.000-10.000 lako-
sig 8 képviselőt, plusz polgármestert választhatnak.
A 10.000 lakos feletti Barcs, Nagyatád, Marcali és 
Siófok városokban 11 - 11 képviselőt, Kaposváron 
pedig 16 képviselőt fognak választani. A megyei 
közgyűlésnek Somogyban a jelenlegi 40 helyett
16 tagja lesz.

Mivel a megyei elnököt (eltérően a polgármester 
választástól) a testület tagjai maguk közül választ-
ják, ezért az lesz a közgyűlés elnöke, aki legalább
9 képviselő támogatottságát megszerzi. A Somogyért 
Egyesület az elmúlt 20 évben elnökünk, Gyenesei 
István révén 3 ciklusban, az MSZP (Kolber István) 
és a FIDESZ (Gelencsér Attila) 1-1 ciklusban adta  a 
közgyűlés elnökét.

Július másodikán elfogadtuk a Somogyért 
Egyesület választási irányelveit. Ennek fontosabb 
elemei a következők:
- A Somogyért Egyesület ez év őszén is részt 
vesz az önkormányzati választáson, ahol választási 
szövetséget senkivel nem kötünk.
- Amennyiben az egyes települések polgár-
mester- és képviselőjelöltjei kérik, úgy a Somogyért 
Egyesület elnöksége egyedi döntésekkel hozzájárul 
ahhoz, hogy egyesületünk jelöltjeként vagy általunk 
támogatva vegyenek részt a választáson.
- A megyei listánk (szavazólapon szereplő) 
első 3 helyén a sorrend: Dr. Gyenesei István, Ormai 
István, Kövér István. Ez, és az őket követő nevek 
sorrendje nem jelent automatikus mandátumszerzési 
sorrendet. A korábbi választások gyakorlatát követve 
a mandátumok teljesítmény-rangsor szerint kerülnek
kiosztásra.
-      Minden mandátumszerzésért hadba szál-
ló jelöltünk meghatározott településért vagy
településekért felel. Feltétel, hogy összesen
legalább kétezer választópolgár éljen a kiválasztott
településeken.
- A választott településeket a jelöltek maguk 
nevezik meg és nem kell, hogy azok földrajzilag hatá-
rosak legyenek egymással. Mindenki elsősorban ott
fejti ki kampánytevékenységét. A Somogyért Egyesület 
ott elért eredménye az ő teljesítménye. 
- A mandátumszerzési sorrendiség alapja 
az érintett településeken a Somogyért Egyesület
megszerzett %-os támogatottsága.
- Két személy össze is foghat, és közösen jelöl-
hetik meg ugyanazokat a településeket.
-    A közgyűlési képviselői mandátumot nem 
szerző jelöltjeink legjobbjai kapják majd erősorrendben 
a  Somogyért részére rendelkezésre álló külső bizott-
sági helyeket.

A listán összesen 48 jelöltünk szerepelhet. Az ő vég-
legesítésükre szeptember elején kerül sor. Az ezzel
kapcsolatos döntéseket elnökségünk hozza.

A Somogyért Egyesület elnöksége

Amit a 2010. évi önkormányzati választásról tudni kell
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Reményeink szerint a Somogyért Egyesület önkormányzati választási eredménye alapján, kellő erőt 
mutató képviselőcsoport alakulhat a Somogy Megyei Közgyűlésben. Ez az erő fogja képviselni azt 
a programot, amelynek legnagyobb részét már országgyűlési képviselőjelöltjeink is felvállalták és 
amely az alábbiakban olvasható. Célunk, hogy minél több programpontunk valósuljon meg, vagy 
épüljön be különböző szervezetek országos és megyei cselekvési programjába.

1. Szorgalmazzuk Somogy természeti kincseinek megóvását és a megújuló energiaforrások felhasználásának 
    támogatását.
2. Képviseljük, hogy legyen minden településnek működőképes önkormányzata.
3. Támogatjuk a megyerendszer megőrzését.
4. Egyetértünk az országgyűlési képviselők visszahívhatóságával, valamint a mentelmi jog korlátozásával. 
5. Legyen állami feladat az egészségügyi és oktatási alapellátás biztosítása!
6. Az óvodába és az alsó tagozatos iskolába járás lehetőségét – ahol erre megalapozott igény van - minden
    településen helyben biztosítsák.
7. Járhatóbb utakat, javuló közlekedési feltételeket mindenütt!
8. Vállalkozásbarát ÁFA törvényt igénylünk! 
9. A mezőgazdasági és a biotermékeket előállítók kapjanak kiemelt támogatást!
10. Váljék fontos állami feladattá a turizmus és a vendéglátás feltételeinek javítása!
11. Megkülönböztetett segítséget igénylünk a fi atal munkanélküli pályakezdők elhelyezkedéséhez.
12. Kezdeményezzük a baráti illetve családi körben „kalákában” végzett munka jogszabályi korlátainak
      feloldását.
13. Minden településen valósuljon meg a gondoskodó rend, a szociális biztonság.
14. A magántulajdon védelme erősítésének megoldását képviseljük.
15. A nyugdíjasok életszínvonala az ország gazdasági gyarapodásával arányosan, a kisnyugdíjak pedig
      annál nagyobb mértékben emelkedjenek! 
16. Kezdeményezzük hogy negyven év munkaviszony után, az érintett személy kérésére teljes jogú
       öregségi nyugdíjat biztosítsanak.
17. Indítványozzuk, hogy a panellakások lakói mellett a családi házakban élő kisjövedelműek is kapjanak
       állami, önkormányzati támogatást házuk felújítására.
18. Kezdeményezzük a településeken üresen álló épületek felújítását és önkormányzati bérlakássá történő
      alakítását.
19. Kapjanak állami segítséget a templomfelújítások!
20. Ne legyen különbség a városok és falvak energiatámogatása között!
21. Biztosítsanak központi normatív támogatást a helyi sportélet javításához!
22. Támogatjuk az önálló, fejlesztési Balaton régió működését.
23. Kezdeményezzük, hogy a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség elfogadható mértékűre csökkentse a
      bajnokságokban szereplő csapatokra kirótt nevezési és egyéb költségeket. 
24. Felemeljük szavunkat a vállalkozók indokolatlan szakhatósági zaklatása ellen.
25. Minden fórumon képviseljük a somogyi civil szervezetek érdekeit, segítjük új kisközösségek alakítását
      és a meglévők működését.
26. Szorgalmazzuk a közalkalmazottak és köztisztviselők munkája pártpolitika mentes megítélésének
      elfogadtatását.

Egy program soha nem lehet teljes és végleges, ezért szívesen fogadunk véleményeket, illetve további 
javaslatokat.

A Somogyért Egyesület  Küldött Közgyűlése

A Somogyért Egyesület  önkormányzati választási  programja
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SZERVEZETI   ÉLETÜNK

2010 június másodikán tartottuk rendes Küldött 
Közgyűlésünket Kaposváron. Az éves munka 
értékelése mellett, meghatároztuk legfontosabb fela-
datainkat, különösen fi gyelve az őszi önkormányzati 
választásokra. 

Az elnökségi beszámolóban elhangzott, hogy a
Somogyért az itt élő emberekért alakult 16 évvel 
ezelőtt. E szerint és ezért dolgozott sikeresen az elmúlt 
évben is.

Gyenesei István egyesületünk elnöke az éves 
értékelésben kiemelte, 
hogy ellendrukkereink 
reményeivel szemben nem 
fogyott, hanem csak tisz-
tult körülöttünk a levegő. 
Azok távoztak közülünk, 
akik nem képviselték a 
Somogyért értékrendjét.
Szervezettségünket és 
erőnket mutatja, hogy tag-
jaink és pártolóink létszáma 
tovább gyarapodott.
Hangsúlyozta, az egyesület 
kiemelt jövőbeni célja, 
hogy higgadt és kitartó munkával elérje,  a megyében 
a politika ne a megsemmisítés, hanem az értékte-
remtés eszköze legyen. Ugyancsak egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy munkánk során meg kell őrizzük az 
egyesület önállóságát és önálló arcát egy olyan világ-
ban, amely azon mesterkedik, hogy másokhoz hason-
lóvá tegye a Somogyértet.

A Küldött Közgyűlés elismerését fejezte ki három 
képviselő jelöltünknek az országgyűlési képviselő 
választáson elért eredményeikért.  

A Küldött Közgyűlés az egyesület még eredményesebb 
munkájának érdekében módosította az Alapszabályt.
Kettővel emelte az alelnökök és tízzel az elnökségi 
tagok számát. Két új alelnök, Papszt Lajos és Zsalakó 
Ernő.

A Küldött Közgyűlésen döntés született arról, hogy a
Somogyért Egyesület, mint eddig minden alkalommal 
most is önállóan vesz részt az önkormányzati választáson. 

Elfogadtunk egy 26 pontos programot, ami döntően 
az országgyűlési képviselőjelöltjeink célkitűzésein 
alapul. Ehhez várjuk tagságunk, szimpatizánsaink 
további véleményét, javaslatait.                                                         

Teljes egyetértéssel szavaztuk meg a megyei listaál-
lítás alapelveit, valamint a lista első három helyére 
Gyenesei István elnököt, Ormai István megyei 
frakcióvezetőt és Kövér István megyei tanácsnokot.

Az elnökség javaslatára a küldöttek elfogadták azokat 
a rövid választási üzeneteket, melyek a plakátokon, 

szórólapokon szerepelnek 
majd. Szívesen fogadunk 
további javaslatokat. Ezek 
az üzenetek a Hírlevél olda-
lain olvashatóak.

A beszámolóhoz és az ön-
kormányzati választáshoz 
kapcsolódó napirendek 
során a hozzászólók hang-
súlyozták, hogy soha nem 
volt még ilyen bonyolult 
a választást körülvevő 
hangulat, mint most. Az 

önkormányzati testületek létszámának drasztikus 
csökkentése miatt lényegesen megnő egy-egy meg-
szerzett mandátum jelentősége. 
Többen is kiemelték, a Somogyért csak akkor tud
sikeresen szerepelni, ha mindenkiben meg lesz a 
kellő bátorság, az egyesülethez való kötődésre és 
értékrendünk felvállalására. Egyetértés volt abban, 
hogy bátor és határozott cselekvésre lesz szükség.

Évi rendes Küldött Közgyűlésre jöttünk össze, 
ami azért más volt, mint az előző években. 2010 a 
választások éve és Somogy megye közéletében a
Somogyért Egyesület a jövőben is kellő súllyal kíván 
rész venni, abból részt vállalni. Ez határozta meg 
Küldött Közgyűlésünk hangulatát.

Stikel János
a Somogyért Egyesület titkára

Küldöttnek választva

Somogyban továbbra is Somogyért!
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Szélsebesen eltelt egy újabb év egyesületünk 
életében. Nem volt időnk nagyon mélázni, 
hiszen az országgyűlési képviselőválasztásokat 
megelőző időszak bőségesen kínálta és adta a ten-
nivalókat.

Az előző hírlevélben egy kissé kesernyésre 
sikeredett írásom nem volt ok nélküli.
Ugyanakkor ott volt a remény is, talán majd most 
másként lesz, és a választások miatt sorra meg-
alkotott etikai kódexeket mindenki komolyan 
veszi és betartja.

Egy évvel ezelőtt azt írtam: „Azzal is tisztában 
vagyok, hogy az előttünk álló következő időszak, 
a választás éve a nyilvánosság területén még 
nagyobb kihívásokat jelent majd számomra és 
egyesületünknek. Mi továbbra is a tisztességet és 
a korrektséget tartjuk szem előtt. „
Mi ehhez tartottuk magunkat.

Azt is írtam, hogy „ellenemre való a hadakozás, 
a politikai lövészárok ásás vagy annak tovább 
mélyítése.”  Sajnos volt olyan médium, amely 
mindent elkövetett, hogy közpénzből fi zetett 
tevékenysége során ezt a képzeletbeli lövészárkot 
a Somogyért Egyesület és annak elnöke ellen a 
választások közeledtével nemtelen eszközökkel 
tovább mélyítse.

Ami igaz, az igaz, sportszerűen nagyon nehéz 
bennünket legyőzni.

Említettem az etikai kódexeket, melyet minden 
médium megküldött számunkra is. Külön kell 
szólnom a Somogyi Hírlapról, ahol meghívták a 
választási kampányban résztvevő szervezeteket. 
Kíváncsiak voltak a sajtósok véleményére és 
javaslataira melyekkel kapcsolatban rugalmasak 
voltak. Náluk jól működött az etikai kódex.
A Somogy Televíziónál az etikai kódex többnyire 
csak írott malaszt maradt és nagyon egyoldalúan 

érvényesült. Sajtópert is kellett indítani ellenük, 
melyet megnyertünk.

A fentiek ellenére a sajtóval való kapcsolatunk jó 
és korrekt. Tájékoztatóinkról tárgyilagos, korrekt 
tudósítások jelentek meg, illetve hangzottak el.
Ennek is köszönhető, hogy  üzeneteink eljutottak 
az emberekhez.

Az elmúlt évben tevékenységünk fő részét az 
országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcso-
latos információk választópolgárokhoz történő 
eljuttatása, országgyűlési képviselőjelöltjeink és 
programunk bemutatásának segítése, koordinálá-
sa képezte. 

Élve a sajtó által felajánlott lehetőséggel, folya-
matosan informáltuk a választókat  képvise-
lőjelöltjeink tevékenységéről, ezzel is segítve 
kampányukat.

Ezt a munkát egy szűkebb stábbal derekasan 
végeztük. A nyilvánosságnak szánt anyagokat 
rendszeresen közzétettük az egyesület honlap-
jának (www.somogyert.hu) sajtószobájában, ahol 
a média által közölt anyagok teljes terjedelmük-
ben olvashatóak. 

Felemeltük szavunkat a 120 milliárd forintos
önkormányzati forráselvonás ellen, mely 
elsősorban a kis települések önkormányzatait 
hozta végzetes helyzetbe.

Több alkalommal tudósított az írott sajtó az 
“Esti beszélgetések” rendezvényeiről, és a 
helyi televíziókat is sikerült megnyerni, hogy a
település lakosságát tájékoztassák az eseményről.

Az elmúlt egy év sajtómunkája összességében 
elérte a célját. Bízom benne, hogy a megyei 
és helyi sajtóval a kapcsolatunk a jövőben is
kiegyensúlyozott és korrekt lesz.

  Zana István
a Somogyért Egyesület sajtószóvivője

Megyei Közgyűlési tag

Döntően együttműködés,  kisebb részben harc
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A 2009. évi Hírlevélben az erőgyűjtés 
időszakának neveztem egyesületünk és
elnökségünk előtt álló időszakot. Célként a
szervezeti egység erősítését és a tömegbázis 
bővítését jelöltük meg. Végül is egyfajta ter-
mészetes tisztulási folyamaton estünk át. Néhá-
nyan az országgyűlési választások közeledtével, 
illetve az elsöprő fi desz győzelem hatására másutt 
találták meg helyüket. Szervezetünk kiválá-
sukkal inkább erősödött. E tisztulási folyamat 
során kiderült, hogy 
a jövőben kikre 
számíthatunk. 

Az elmúlt egy évben 
elnökségi üléseinket 
is a frakcióülésekhez 
igazítottuk. Nemcsak 
takarékossági okok 
miatt tartottuk egy 
napon a két testületi 
ülést, hanem a köz-
vetlen kapcsolattar-
tás, az információk
gyors továbbítása  is 
ezt tette szükségessé.

Az elnökség a  2009. évi küldöttközgyűlésünk óta 
három alkalommal ülésezett. Az elnökség minden 
egyes tagja komolyan vette munkáját. Fontosnak 
tartották, hogy ezeken a testületi üléseken részt 
vegyenek. Ennek köszönhetően minden ülésünk 
határozatképes volt. A távollévők csak nyomós 
indokkal   hiányoztak.  Ez is szervezeti egységün-
ket bizonyítja.

Az elnökség egyik kiemelt feladata volt 
az országgyűlési választáson induló
képviselő jelöltek megtalálásában való részvé-
tel, valamint a kampány időszakában a jelöltek 
részére történő folyamatos segítségnyújtás.
Annak ellenére, hogy  egyesületünk a 2010-es 
országgyűlési képviselő választáson nem tudott 

képviselőt bejuttatni a parlamentbe, az ezzel 
kapcsolatos munkánk nagyon eredményesnek 
mondható. 

Másik kiemelt feladatunk volt, az önkormány-
zati választásokra való felkészülés. Elnökségünk 
június elsején döntött arról, hogy a közgyűlésnek 
javasolja a Somogyért Egyesület önkormányza-
ti választáson való önálló indulását. Ennek 
érdekében áttekintettük a tennivalókat és meg-

kezdtük a szervező, 
előkészítő munkát. 
Folyamatosan keres-
tük fel aktivis-
táinkat, segítőinket 
és egyeztettük az 
önkormányzati válasz-
tásokkal kapcsola-
tos tennivalóinkat. 
Folyamatosan ala-
kulnak ki a munka-
csoportok. 

Elnökségün kiemel-
ten kezelte az “Esti

beszélgetések” 2009. őszi 
és 2010. tavaszi előadás sorozatának előkészítését és
szervezését.

A testület felelősséggel végezte munkáját, és 
hatványozott erővel készülünk a jövő feladataira.
Várjuk mindazokat, akik e meglehetősen zavaros 
és eldurvult közéletben bennünket választanak. 
Nekünk mindenki fontos, aki szeretett megyé-
jéért, szűkebb környezetéért, településéért tenni 
akar annak az értékrendnek a jegyében, melyet mi 
képviselünk. 

Stikel János
a Somogyért Egyesület titkára

Erősen, szervezetten
- az elnökség munkájáról -

“Ma sok kérdésről kell döntenünk.”
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Irodánk elérhetősége  Levelezési cím: 
7400 Kaposvár Szent Imre u. 14. II/1
Telefon: 82/526 070 (fax is ), 82/526 071
Honlap:  www.somogyert.hu

Ügyvivők:
Dr. Gyenesei István:
             elnök,  
             Telefon&Fax: 82/526-070; 30/947-1607; 
             E-mail: gyenesei@somogy.hu; 
             Honlap és blog: www.gyenesei.hu; 

Kiss Szabolcs:
             alelnök, irodavezető 
             Telefon&Fax: 82/526-070;   30/235-2263
             E.mail: somogyert@t-online.hu
                             
Stikel János:
             titkár, munkatárs
             Telefon&Fax: 82/526-070; 30/901-0592
             E-mail:  somogyert@t-online.hu
                           stikel@freemail.hu; 

Dr. Kisgyura Attila:
            jogi tanácsadó, elnökségi tag
            Telefon: 30/690-3006
            E-mail: somogyert@t-online.hu

Zana István:     
            szóvivő, elnökségi tag
            Telefon: 30/ 941 5831
            E-mail:  multicoop@freestart.hu       

Megyei Önkormányzati Közgyűlési tagjaink:
Dr. Gyenesei István  Kaposvár
Farkas László           tanácsnok, Vörs  
Kozma László           Vízvár
Kövér István             tanácsnok, Nagyszakácsi 
Ormai István            frakcióvezető tanácsnok, Nagyatád                                                 
Péter István               Babócsa
Virth József               Szulok
Zana István               Törökkoppány

A SOMOGYÉRT Egyesület tisztségviselői:

Dr. Gyenesei István  elnök
      30/ 947 1607; 
Dr. Spiegl József  alelnök   (1.számú vk. ) 
      30/ 916 9058
Verkman József   alelnök   ( 2. számú vk. )
      30/ 969 2199
Zsalakó Ernő  alelnök        ( 2. számú vk. )
      30/927 7585          
Kiss Szabolcs   alelnök        ( 3. számú vk. )
      30/ 235 2263; 
Farkas László   alelnök      ( 4.számú vk.)
      30/ 217 4582;
Papszt Lajos  alelnök         ( 4. számú vk. )
      30/ 959 2791
Kövér István    alelnök       ( 5. számú vk.) 
      70/ 387 1485 
Ormai István   
       ügyvezető alelnök         ( 6. számú vk.)
      30/ 956 0915
Titkár:  Stikel János 
      

Elnökségi tagok:

Jó, ha tudjuk!

A Megyei Közgyűlés Somogyértes külső bizottsági 
tagjai:

Balaskó Ferenc   Simonfa
Dr. Bertalan Péter  Kaposvár
Dr. Bollók Sándor B.máriafürdő
Hajas Béla  Balatonmáriafürdő
Halászi Attiláné  Nemesdéd
Karsai Józsefné  Kaposvár
Kisházi Ferenc  Iharos
Kiss Kálmánné  Siófok                 
Dr. Kisgyura Attila  Kaposvár
Kiss Sándorné  Bábonymegyer
Lakatos Zsoltné  Somogyegres
Lóki József  Hedrehely
Máj Péter  Mernye

Marton Lajos Kereki
Mitana Lászlóné  Csurgó
Molnár József Böhönye
Nyitrai István  Bőszénfa
Peszt Péter Balatonlelle
Salak Ibolya   S. meggyes
Sall  István  Somogyfajsz
Szemere Márta  Barcs
Szőke József  Berzence
T-né Kercza Erika  Darány
Torma Zoltán Balatonszárszó
Udvaros Renáta  Kaposmérő
Zana István  Törökkoppány         

Dr. Bertalan Péter Kaposvár
Egyed György   Kutas
Fadgyas Attila Görgeteg
Galácz György B.máriafürdő
Hortobágyi Ferenc Nagyatád
Horváth József S.tarnóca
Kiss Szabolcs Kisbárapáti

Dr. Mohr Tamás Segesd
Molnár József Böhönye
Nagy István Béla Szabás
Stikel János Kaposvár
Szilágyi István Gyékényes
Szőke József  Berzence
Dr. Tóth László Lábod

Tauszné Kercza Erika  Darány

Felelősséggel...
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 „Az erő bennünk van”
Esti beszélgetések somogyi közéleti személyiségekkel

( 2009. ősz – 2010. tavasz )

A SOMOGYÉRT Egyesület 2009 őszén és 2010 tavaszán is folytatta az immáron 15 éve elkezdett programso-
rozatát, az „Esti beszélgetések”-et. Ebben az időszakban 29 településre látogattunk el. 
Ezúttal „AZ ERŐ BENNÜNK VAN” téma köré csoportosítottuk mondandónkat.

Mindenütt nagyon készültek a program fogadására. Ezt azok a műsorok is bizonyították, mellyekkel a helyi 
szervezők nem csak a hallgatóságot, hanem bennünket is megajándékoztak.

A  tavaszi programsorozat első állomásán, Jákóban ünnepeltük a 300. rendezvényünket. Eddig összesen 319 
alkalommal osztottuk meg gondolatainkat az összességében  több tízezerre tehető hallgatósággal.

A huszonkilenc alkalommal, egy-egy helyszínre 5-5 közismert személyiség látogatott el a SOMOGYÉRT 
Egyesület képviseletében. 
A 13 előadó közül most Dr Dégi Endre nyugalmazott rendőrtábornok, Somogy megye volt rendőrfőkapitánya, 
Dr. Tóth László lábodi háziorvos, egyetemi oktató, Zana István a törökkoppányi Koppányvölgye Szociális
Otthon ügyvezető igazgatója, Dr. Spiegl József, volt intézmény igazgató, a Somogyért Egyesület alelnöke és 
Schneidler Tünde főiskolai hallgató osztja meg  gondolatait az olvasóval.
Ha települések civil szervezetei, önkormányzatai szívesen lennének házigazdái ennek a programunknak,
keressenek bennünket,  szívesen megyünk.

Kiss Szabolcs
a Somogyért Egyesület alelnöke

főszervező

Első alkalommal vettem részt az “Esti be-
szélgetések” előadójaként, és nagyon örültem a 
felkérésnek.  Kiváló társakkal  találkoztam.
 
Akkor amikor  egy lázas állapotban lévő 
társadalomban élünk, amikor az emberek 
csüggedtek, amikor sokan  közömbössé 
válnak, a témaválasztás kimondottan jó 
ötlet volt. 

A rendezvények utáni kötetlen be-
szélgetések meggyőztek arról, hogy 
őszintén, több évtizedes tapasztalat bir-
tokában és a politikát nem belekeverve 
tudtunk  hitet adni hallgatóságunknak. 
Vendéglátóinknak mindenütt tetszett a választott 

téma, annak többoldalú megközelítése. Különösen 
nagyra értékelték, hogy a választások előtt nem 
megtéveszteni, befolyásolni akartunk, hanem

segíteni a kiútkeresésben.

Többször is hallottuk, hogy néhányan 
politikai rendezvényt gyanítva maradtak 
távol, de miután megtudták, miről is volt 
szó, sajnálták, hogy nem vettek részt. 
 
Hasznos tapasztalat volt számomra, hogy 
Gyenesei István profi  szervezőként hatal-
mas teherbírással és vállalással egy jól 
kiépített civilszervezetet, teljes ellenszél-
ben eredményesen vezet. Néhány helyen

a megszokottnál mérsékeltebb érdeklődés mögött 

Esténként Somogyban
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Dr. Dégi Endre
nyá. rendőr dandártábornok

Gyakorló, gyógyító orvosként mi másról beszél-
hetek mint az egészségről vagy ennek párjáról, a 
betegségről.

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a
testi, szellemi és szociális teljes jólét állapota. 
Teljes jólét, azaz teljes egészség véleményem 
szerint nincs. Még aki teljesen 
egészségesnek is tartja magát, az sem 
az. 

A betegség időbeni felismerése és 
kezelése mellett az egészség fontos 
alapja a megfelelő táplálkozás. A testet 
táplálni kell, de nem mindegy, hogyan! 
A rendszeres, korszerű táplálkozás mel-
lé kell a sport is. Nem kell feltétlenül 
versenyszerűen sportolni, de a TV-
ben zajló meccs karosszékből, néhány 
üveg sör melletti izgalmánál azért
valamivel többre van szükség.

Az ápoltság, a gondozottság is a testi 
jóléthez tartozik. A víz és a szappan csodákra képes.  
Csak az a gondom, hogy pont azok nem értik és 
fogadják meg, akikre leginkább vonatkozik... A 
régi vicc jut az eszembe: a kisgyerek oly ápolat-
lanul megy iskolába, hogy a tanító néni kénytelen 
beírni az ellenőrzőbe: „ A gyerek piszkos, meg-

mosdatni!”  Másnap a szülői  jellemző válasz: „ A 
gyereket nem szagolni- tanítani ! „
 A szellemi jólét ugyanolyan fontos, mint a testi 
jólét! A gyermek nyíló értelmét, érdeklődését 
szülő és pedagógus közösen befolyásolja. Egy 
életre meghatározó élményem volt, amikor
magyartanárom és osztályfőnököm, Giay tanár Úr 

az akkor még 13 éves gyereknek 
a tabunak számító tanári könyv-
tárból adott könyveket. Mivel 
ezek zömében vadászkönyvek 
voltak,  csoda-e, hogy vadász 
lettem?
 
Egészségünk fontos eleme a  szo-
ciális jólét is. A legérzékenyebb, 
és legkevésbé befolyásolható 
területe életünknek. Gyakran 
kényszerből, és még gyakrabban 
kényelemből nem is kívánunk 
rajta változtatni.

Felnőtt már az a generáció is, 
amelyik a nagyszüleit, szüleit sem látta dolgozni. 
A változtatást a gyökereknél kéne kezdeni...
 
Zárszóként az általam is sokszor citált Hofi  Gézát 
idézem: Tudjátok, mi a legfontosabb? Hát az 
egészség, az orvosoknak meg a sok beteg.

Az egészség, mint az erő forrása!

Dr. Tóth László
háziorvos

a települést vezető politikusok hozzáállása volt 
tetten érhető. Napjainkban egyesek elfelejtik, 
hogy a hitelességhez, a több cikluson keresztül 
történő bizalom megtartásához, nem a látványos 
elhatárolódáson keresztűl vezet az út.
Szívesen vettem részt a beszélgetéseken, mely 
számomra az újdonság élményen túl olyan 

feltöltődést is adott, amely megerősített abban, 
hogy a jövőben is részt vállaljak ebben a nagyszerű 
programban.
A téma kimeríthetetlen és a Somogyért Egyesület 
az “Esti Beszélgetéseken” keresztűl is erőt adhat, 
hogy a közösségek jobban boldoguljanak.
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Miként érhetjük el céljainkat, s ezáltal, hogy le-
hetünk sikeresek?

Ez a kérdés mindenkiben felm-
erül élete során. A fi atal nemzedék 
ma nincs könnyű helyzetben. Egy 
küzdelmes utat kell végig járnunk 
egészen a munkába állásig. Hogy 
célba érjünk nagyon sok erőre, 
kitartásra van szükségük. 

Nézzük tehát sorban:

Első és egyben nagyon fontos döntés 
a pályaválasztás.
Sok szempontot kell fi gyelembe 
venni: képességeinket, ered-
ményeinket, érdeklődési körün-
ket, valamint a jövőbe tekinteni, 
hogy el tudjunk helyezkedni a munkaerőpiacon, 
ami a mai világban igen-igen nehéz.  Az igazi 
küzdelem, kihívás már a középiskolai években 
kezdődik, főleg azok számára, akik szeretnének 
felsőoktatási intézményben továbbtanulni. E cél 
eléréséhez nagy szorgalomra van szükség, hiszen a
mindennapi tanulás mellett további felada-
tokat kell elvállalni. Gondolok itt arra, hogy 
különórákra járni, nyelvvizsgát szerezni plusz 
pontokért, kiemelkedő eredményt elérni valami-
lyen sportágban, vagy tanulmányi versenyeken 
jól szerepelni. Évről-évre nagyobb elvárásokkal 

szembesülnek a diákok.
A középiskolai évek után újból dönteni kell: mun-
ka vagy tanulás?

A munka világában eleinte sok kudarc 
érheti a fi atalembert. Itt szembesülhet 
olyan problémákkal, mint például: 
nem elég képzett, nem rendelkezik 
gyakorlattal, nem elég felkészült. 
Megfi gyelhettük, hogy nagyon sok 
munkáltató a pályázat kiírásakor 
feltételként szabja meg, hogy leendő 
munkatársa egy, vagy akár több év 
munkagyakorlattal rendelkezzen.  A 
kérdés, hogyan szerezzen valaki gya-
korlatot, ha nem veszi fel a munkál-
tató ennek hiányában? 

A továbbtanulásnál nagy kérdés, 
hogy vajon sikerül-e államilag támogatott képzés-
ben részt venni, vagy önerőből kell fi nanszírozni 
a tanulmányokat?!  Ha az utóbbiról van szó, sok 
esetben a tanulás mellett munkát is kell vállalni, 
ami nagy teher lehet a tanuló számára, főleg a 
vizsgaidőszak idején.

Soha nem szabad feladni. Az élet nagy küzdelem, 
amihez erő és kitartás kell. A célunk mindig a 
szemünk előtt legyen. Ez által új erőre kapunk, ami 
nagy lendületet ad egy újabb szép nap kezdetén.

Fiatalságban az erő

Schneidler Tünde
 főiskolai hallgató
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„Erőt – egészséget!” Nem csak a fegyveresek 
köszöntésében, hanem a civileknél is szorosan 
összefüggő, egymásra épülő állapotokat jelentő 
kívánság ez. 

Az egészség nem csak a tünet-
mentességet, testünk optimá-
lis működését jelenti, hanem a 
mentális kiegyensúlyozottságot 
és a szociális biztonságot is. 
Azaz egészségesnek tarthatom 
magam, ha mindezek együtt 
vannak, és jól érzem magam a 
bőrömben. Akinél ez fennáll, 
abban erő is van bőven. 

Rohamosan változó, mo-
dern világunkban létünk
egyik legfontosabb kérdése egy 
kedvező állapot megőrzése. 
Korábbi évszázadokhoz lépest 
környezetünkben lényegesen 
elszaporodtak az egészségünket 
veszélyeztető tényezők, amelyekkel már akkortól kell 
foglalkozni - kortól és nemtől függetlenül,  amikor 
még egészségesnek, erősnek tarjuk magunkat. 

Ennek a témának könyvtárnyi irodalma van, ezért 
ezen veszélyek közül csak néhányat említek, a 
teljesség igénye nélkül.

A mozgásszegénység világméretekben terjed. 
Mindennapi tennivalóink, munkánk egyre keve-
sebb fi zikai mozgást igényel, ezért szervezetünk 
nem kapja meg az egészséges működéshez szük-

séges terhelést. Ezt a hiányt a sporttal, a rend-
szeres testedzéssel lehet igazán pótolni. Kedves 
Barátaim! Mozdulni kellene, mert ez az egyik 
leghatásosabb egészségmegőrző tevékenység.
A fi zikai jóléten túl, a sport élményt ad és a szemé-

lyiségformálásban – különösen 
a gyerekeknél és a fi ataloknál – 
is sok a pozitív hatása.
Nem mozgunk eleget, de jókat 
eszünk, iszunk, majd egy idő 
után csodálkozunk, mert nem 
férünk bele korábbi ruháinkba. 
Igen, a jóléti társadalmakban a 
túltápláltság, az elhízás is ko-
moly veszélyeztető tényező. 
Nem mindegy, hogy mit és
mennyit eszünk, iszunk!

Képesek vagyunk szándéko-
san is rombolni egészségünket 
a káros szenvedélyek révén.
A túlzott alkoholfogyasztás,
dohányzás, a sok kávé, a feles-

leges gyógyszer-bevitel elég gyakori manapság 
és sajnos egyre több a kábítószerek rabságában 
vergődő ember is. Mindezek hatásai jelentős 
veszélyt jelentenek az egészségi állapotra. 
Legyünk erősek a káros szenvedélyek kísértései-
vel szemben!

Befejezésül azt ajánlom, hogy az egészséggel ak-
kor kell igazán foglalkozni, amikor még minden 
rendben van. Ne feledjük, hogy erő addig van 
bennünk, amíg egészségesek vagyunk! 

Mozdulni kell!

Dr. Spiegl József
a  Somogyért Egyesület alelnöke
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TESTVÉRSZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL

A Somogyért Egyesület testvérszervezetei szerte a megyében működnek. Régi hagyomány, hogy 
közülük néhányan bemutatkozási lehetőséget kapnak Hírlevelünkben. Számot adhatnak arról a 
színes és sokrétű munkáról, melyet településük és az egyesületi tagok érdekében végeznek. A testvér-
szervezetek,  egyesületünk segítői, céljaink megvalósításának aktív résztvevői. Gratulálunk ahhoz a 
nagyszerű munkához, melyet az elmúlt időszakban végeztek. Köszönjük írásaikat, fotóikat.

2009 őszén ünnepelte egyesületünk hetedik 
születésnapját.  A hét szerencse és meseszám.
Ebből az alkalomból tagságunk a Duna-Drá-
va Nemzeti Park Drávaszentesi Bemutató-
központjában tartotta ünnepi 
ülését. A megemlékezésen 
szinte a teljes tagsá-
gunk és szimpatizánsaink 
egy része is részt vett. 
Értékeltük az elmúlt időszak 
munkáját, és megállapítot-
tuk, hogy egyesületünk az 
alapításkor kitűzött céloknak 
megfelelően, eredményesen 
tevékenykedett, tagsága nö-
vekedett.

Ápoltuk Barcs hagyományait, új hagyományokat 
teremtettünk, erősítettük kapcsolatainkat a barcsi 
civilszervezetekkel, eredményesen képviseltük a 
település lakosságát az önkormányzatban és a bi-
zottságokban.

Rendezvényeink látogatottsága, kedveltsége a 
lakók körében egyre emelkedik. Évek óta meg-
koszorúzzuk március 15-én a település 1848-as 
hőseinek, Koskán József és Nőtligh János sír-
ját, tisztelgünk Dr. Horváth József szemészpro-
fesszor lakóházánál. Hagyományt teremtettünk 
Nepomuki Szent János ünnepével. A róla készült 

szobrot felújítottuk, a hozzá kapcsolódó tavaszi 
program, a városi tavaszi fesztivál nyitórendez-
vénye lett.

2009-ben fő szervezői vol-
tunk a Város Napjához kap-
csolódó, a Dráva-partján 
megtartott Civil piknik prog-
ramjainak, amelynek tar-
talma, hangulata a városban 
működő civil szervezetek 
együttműködését szimboli-
zálta.

Új rendezvényünk volt no-
vemberben a Pálfalusi város-
részben az I. világháborús 

emlékműnél tartott megemlékezésünk. A város-
rész lakói örömmel fogadták, és jelentős számban 
vettek részt az ünnepi alkalmon, amit évente sze-
retnénk megismételni.

Jó érzés, hogy egyesületünket ismerik a városban, 
segítik munkánkat és számítanak ránk.
A mi szervezetünk is egy olyan közösséget 
képvisel, ahol mindenki megtalálja a számára 
legmegfelelőbb tevékenységi lehetőséget. Öröm 
számunkra, hogy városunkért és az itt élő em-
berekért dolgozhattunk, dolgozunk.

Hét év a barcsiakért

Pető László
  a barcsi Együtt a Városért Egyesület

  alelnöke

Civil piknik
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A bedegkéri Faluszépítő Egyesület 2001-ben 12 
fővel alakult meg.
Fennállásunk óta legfontosabb feladatunknak 
tekintjük a település közterületeinek szebbé tételét, 
a környezet megóvását és a tisztaság védelmét. 
A közös célok megvalósítása és a hatékonyabb 
munka érdekében feladataink között szerepel a jó 
és baráti kapcsolatok kiépítése.
Munkánk végzéséhez a helyi önkormányzat és 
a Somogyért Egyesület erkölcsi és anyagi tá-
mogatását hasznosítjuk. 
2005-ben az egyesületünk felvette a kapcsolatot 
a Budapesti Liszt Ferenc Társasággal, mivel a
bedegkéri temetőben nyugszik Liszt Borbála 
(Liszt Ferenc rokona) és családja. Az egyesület 
az önkormányzat segítségével felújította a sírem-

léket, és minden év októberében koszorút helye-
zünk el a síremléknél.
A Miklósi Faluszépítő Egyesület meghívásának 
eleget téve évenként főzőversenyen veszünk 
részt. Az egyesület tagjai tevékeny részt vál-
laltak a hagyományőrző falusi lakodalom sz-
ervezésében is. Erre a programra Gyenesei István 
volt önkormányzati miniszter 100.000 Ft tá-
mogatást nyújtott az egyesületnek, amit ezúton is 
megköszönünk.
Igen hasznos és érdekes előadásokat hallgatott 
meg egyesületünk tagsága az „Esti beszélgetések„ 
program keretén belül, a Generációk együtt vagy 
külön témakörben, amit a Somogyért Egyesület 
szervezett.  Tagjaink egy kiránduláson is részt vet-
tek, ahol többek közt a Parlamentben is jártunk.

Szebbé tenni Bedegkért

Andók Lászlóné
a Bedegkéri Faluszépítő Egyesület elnöke

Az Andocsért-Somogyért Egyesület 2000. már-
cius 2-án alakult, így idén ünnepelhettük tízéves 
évfordulónkat. Tagjaink létszáma harminc főre 
tehető, akik közül min-
denki aktívan részt vesz 
a közéletben; nemcsak az 
önkormányzat, az általános 
iskola, hanem a plébánia 
és a templom érdekében is 
munkálkodunk. 

Megalakulásunktól fogva 
már hagyománnyá vált, 
hogy az évenkénti horgász-
versenyt az egyesület sz-
ervezi meg és bonyolítja le, 
a júliusi falunap keretében. Ezen kívül mindig fi -
gyelemmel kísérjük az ünnepi megemlékezéseket, 
részt veszünk az iskola karácsonyi ünnepélyén, a
március 15-i fáklyás felvonuláson és koszorúzá-
son  és az augusztusi művészeti napokon.

A munka mellett a pihenésre is jutott idő.
Az egyesületi tagok az elmúlt évben több alka-
lommal is jártak a kaposvári Csiky Gergely szín-

házban, sőt még a Budapesti 
Operett-színházban is. Egy 
alkalommal, tavaly novem-
berben pedig a Parlamentben 
és a Tropicariumban tettünk 
látogatást, majd ezt a kelle-
mes napot egy közös vac-
sorával zártuk. 

Az Andocsért-Somogyért 
Egyesület továbbra is fontos-
nak tartja a faluban működő, 
más civil szervezetekkel 

(például a Gazdakör, a Sportkör, a Nyugdíjas 
klub vagy a Polgárőrség) való együttműködést.  
Terveink között szerepel a szüreti mulatság közös 
megrendezése, melyre  szeptemberben kerül sor. 

Töröcsik Lászlóné
az Andocsért-Somogyért Egyesület

elnöke

Együttműködve Andocs többi civil szervezetével

A Nagy Ho-hók!
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Az egyesület életében jelentős volt a 2009-es év, hiszen 
a 10 éves évfordulónkat ünnepeltük. Ez alkalomból 
készítettünk egy kiadványt, amelybe összegyűjtöttük 
a 10 év jelentősebb eseményeit. 
Magunk is elcsodálkoztunk, 
hogy mennyi mindent csinál-
tunk, mennyi értéket hoztunk 
létre. Kezünk nyomán szép 
virágos lett a falu, és rendez-
vényeink is egyre több láto-
gatót vonzanak. 

Hagyományos rendezvényeink: 
farsangi bál műsorral, családi 
nap (játékos vetélkedőkkel, 
főzéssel) a „Szív Napja” 
(egészségügyi szűrésekkel, véradással), karácsonyi 
ünnepély és a 80 évesnél idősebbeknek ajándékcso-
mag készítése. Rendszeresen részt veszünk a nagy-
szakácsi  főző-és pogácsasütő versenyen, a helyi falu-
nap szervezésében és lebonyolításában. 

Az egyesületen belül működő tagcsoportok: Nők 
Böhönyéért, Borbarát Kör és Mosoly-Mix együttes. A 
Nők Böhönyéért szervezi a művészeti iskolások alko-
tónapját és a fogyatékkal élők karácsonyát.

A Borbarát Kör minden tavasszal borversenyt rendez, 
ahol helyi és vidéki borászok borait értékelik neves 
szakértők, s utána vidám bált tartanak. A Mosoly-Mix 
csapat rendszeresen szerepel a helyi és környékbeli

falunapokon. Még Horvátországban is szerepeltek.
Tevékenységünkkel elismerést vívtunk ki. A település 
legjelentősebb civil szervezete vagyunk, meghatáro-

zó szerepet játszunk a falu 
életében. Újságunk már 250 
példányban jelenik meg ne-
gyedévente.

Pályázatokon a 10 év során 
mintegy 2,5 millió Ft-hoz
jutottunk, amit a falu javára, 
szépítésére fordítottunk.
Szabadidő parkot hoztunk lét-
re, játszósarkot rendeztünk be 
a védőnői szolgálatnál, köztéri 
padokat állítottunk fel a park-

ban. Sátraink, sörpadjaink minden helyi rendezvényen 
használatban vannak. 

A 10 éves   jubileumi közgyűlésünket ünnepélyes 
keretek között tartottuk meg. Az egyesületi tago-
kon kívül megjelent a   polgármester úr, aki méltatta 
az egyesület tevékenységét és oklevéllel ismerte el 
munkánkat. Ott volt a körjegyző úr, a képviselő-
testület tagjai, civil szervezetek vezetői. Külön öröm 
volt számunkra, hogy zsúfolt programja közepette  
megtisztelt bennünket feleségével együtt Gyenesei 
István   a Somogyért Egyesület elnöke,  országgyűlési 
képviselő. 
A  közgyűlés a jelenlévők megelégedésére és elis-
merése mellett nagyon jó hangulattal ért véget.

Tóth Mihályné
a Böhönyéért-Somogyért Egyesület elnöke

Sikeres egy évtized Böhönyéért

Tánc-Mix

Egyesületünk  az előző évekhez hasonló módon 
folytatta munkáját.
Az NCA által kiírt működési célú pályázaton 275.000 
Ft-ot sikerült elnyernünk. Ebben az évben két alka-
lommal léptünk fel. Februárban a helyi Általános 
Iskola Gyöngy Alapítványának jótékonysági bálján, 
valamint a községi Anyák Napján. Örvendetes, hogy 

egyesületünk aktív taglétszáma tavasszal jelentősen 
megnőtt. A tisztújítást követően újabb segítőkre 
leltünk. A  szervezett képzéseken egyesületünk 
vezetőségi tagjai is részt vesznek. Aktív gyermek-
korú tagjaink lelkesen készülnek újabb koreográfi ák
betanulásával a későbbi rendezvényekre.

Többen táncolnak Darányban

Tauszné Kercza Erika
a ClapDance Amatőr Formációs Társastánc Egyesület

vezetője
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Szervezetünk 2000-ben kezdte meg működését, mint-
egy 50 fővel.
Társadalmi szervezetünk célja, hogy megoldá-
sokat keressen a somogy
megyei, ezen belül kiemel-
ten a Kaposvár környéki 
romák problémáira. Ennek 
érdekében a hasonló célú kez-
deményezéseket igyekszünk 
összefogni, az erőforrásokat 
mozgósítani, munkahelyeket 
teremteni.

Emellett érdekképviseleti 
tevékenységet látunk el. 
Több kulturális programot
szerveztünk az elmúlt 10 év 
alatt, többek között a Somogyi Roma Napokat  három 
alkalommal, illetve gasztronómiai versenyeket, ahol a 
szervezet tagjai hagyományos cigány ételekkel vettek 
részt.

Együttműködési szerződésünk van több szervezettel, 
akik ezen a területen dolgoznak.
Kiemelt partnerségben állunk a Somogyért Egyesület-
tel, az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesülettel, a 

kaposvári KOMPASZ Egyesülettel és a KMJV Város-
gondnokságával.
Számomra nagy öröm volt, hogy a szervezet tagjai 

Nagyaszszonyi címre jelöltek. 
A kitüntetéssel járó oklevelet 
és a Főnix madarat jelképező 
kitűzőt 2009 novemberében 
Vörsön vehettem át. 
A Nagyasszonyi cím a szívről
és a szeretetről szól. Olya-
nokról, akik a lelkükből, 
a szívükből adnak egy 
közösségnek. Alázat és 
szolgálat nélkül nem le-
het dolgozni. Akit nem érint 
meg a másik sorsa, lélek-
telenné, üressé válik. Azok a

Nagyasszonyok, akik  Vörsön találkoztak, ezt a 
szolgálatot érzik, és az emberekért kívánnak tenni.   

A sikeres működés érdekében nyitottak vagyunk újabb 
kapcsolatok kiépítésére.

Ezúton is megköszönöm azon szervezetek és magán-
személyek segítségét, akik munkánkat támogatták az 
elmúlt 10 év során.

Munkát adunk a cigányoknak

Farkas Józsefné
a Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Szervezet elnöke

A “Vörsi” Nagyasszonyok

Láttuk a Koppány völgyében a civil szerveződés 
hiányát és érzékeltük az itt lakó emberek igényét 
Ezért 2008  végén elhatároztuk, hogy egy olyan civil
szervezetet hozunk létre, amely szövetséges le-
het minden civil szervezettel, amely a Kop-
pányvölgye felemelkedését, munkahelyek
teremtését, a vidék kultúrájának megmentését, a
falusi turizmus lehetőségének feltárását tekinti fő
feladatának.

Feladatunk a falvak csipkerózsika álomból való 
felébresztése. A környékbeli településeken, egy-két 
kivételtől eltekintve kevés az ott élőket aktivizáló ren-

dezvény. Ezért már most tervezzük, hogy a falunapok 
megszokott menetét visszaállítjuk, a régi szokásokat 
új ünnepekkel kombináljuk. Meghívjuk az elszárma-
zottakat.  Mozgásba kell hozni a falvakat, mert az el-
néptelenedés nagyon rövid időn belül bekövetkezhet.

További célkitűzésünk, hogy segítsük a vidék magját 
képező őstermelőket terményeik értékesítésében.  
Nem utolsósorban tervezzük új nyugdíjas klubok
szervezését.
Egyesületünk felelősséget és elhívatottságot érez, hogy 
aktív tevékenységével a falvak kisebb közösségeit 
mozgásba hozza, mozgásban tartsa.

A Koppány völgyében, a Koppány-völgyéért.

Zana   István 
a Szövetség Koppány-völgyéért Somogyért Egyesület elnöke
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2009.évben egyesületünk továbbra is 
muskátlikkal szépítette településün-
ket.
A rendszeres tápoldattal történő 
ellátást, valamint az öntözést is 
egyesületünk tagjai végezték. 
Szokásunkhoz híven, ebben az 
évben is megemlékeztünk a 1848-as 
hősökről. Nagy sikere volt a színház-
bérleteknek, melyekkel rendszeresen 
eljutottak tagjaink a színházba.
Júliusban  autóbuszos kirándulást szerveztünk a

Pannonhalmi Bencés Főapátság,
valamint a Sümegi vár és környékének 
megismerésére és a tradicioná-
lis íjásztalálkozó és verseny meg-
tekintésére. 
A főapátságban eltöltött idő nagyon 
kellemes volt. Mindenkit lenyűgöztek 
a látottak  és hallottak. 
Október hónapban vendégül lát-
tuk a Somogyért Természetvédő 

Turista Csoportot, egyesületünk
egyik tagjának pincéjénél. 

KóborTiborné
a Kaposhomokért - Somogyért Egyesület elnöke

Akik  a virágot szeretik

2009-ben emlékezetes, eseménydús napokat élt át 
egyesületünk, településünk lakói és az ide látogató 
vendégek.

Március 15-ét szlovéniai testvértelepülésünk Kapca 
küldöttségével együtt ünnepeltük.  Az istentiszteletet 
és a közös koszorúzást követően, délután az ünnephez 
méltó műsorral emlékez-
tünk. Ezen fellépett a Kap-
cai Dalkör, a helyi nyugdíjas 
klub és iskolásaink.

Augusztus 22-én rendezett 
„Kukurikú” Kukoricás Fesz-
tiválra több napon át készült 
egyesületünk és kivette 
részét az előkészítésből. A 
fesztiválon egész nap sült a 
„kemencés kukoris”, Csur-
gónagymarton jellegzetes 
kalácsféléje, melyből szor-
gos asszonyaink kóstolóval 
kínálták a népes vendég-
sereget. Az egyesületünk által, hagyományainkat be-
mutató kiállítást is sokan megtekintették. A programot  
mezőgazdasággal, turizmussal és gasztronómiával
kapcsolatos fórum gazdagította. 
Délután felléptek a környék hagyományőrző tánc-
csoportjai, énekkarai.

Nagy derültséget keltett a kukorékoló verseny.
Szeptemberben településünk volt az egyik állomása a 
Somogy Trophy autós vetélkedőnek. Az érkező autók 
nagy élményt jelentettek kicsiknek és felnőtteknek 
egyaránt. Mi a rendezvényhez egész napos sport és 
játéknappal csatlakoztunk.

A Porrog és Környéke 
Egészséges Életmód Egye-
sület aktív közreműködésével 
nyári tábort szerveztünk a 
gyerekeknek Porrogszent-
királyon.

Az elmúlt esztendőben az 
egyesület Mikulása, a Kram-
pusz kíséretében a gyerekeket 
otthonaikban ajándékozta 
meg, mely nagy tetszést ara-
tott.

Az egyesületünk éves prog-
ramját a Református Egyház-

községgel közösen, karácsonyi teadélutánnal zártuk, 
ahol gyerekeink, unokáink versekkel, énekkel tették 
meghatóvá az ünnepvárást.

Köszönnöm aktivistáinknak, fi ataljainknak egész éves 
munkájukat, mellyel öregbítették településünk jó hírét.

Készül a kemencés kukoris

Csire Istvánné
a Csurgónagymartonért – Somogyért Egyesület elnöke 

Sokan kukorékoltak Csurgónagymartonban

Tisztelgés 1848 emléke előtt
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Egyesületünk 2009-es  – fennállásának 15. – éve  rend-
kívül eseménydús volt. Több kiemelt városi rendezvényt 
szerveztünk, rendeztünk. Ilyen volt a már hagyományossá 
vált gyermeknap, melyet a nagyatádi civil szervezetekkel 
és nyugdíjas klubokkal együtt bonyolítunk le.
2009-ben Figura Ede interaktív bábjátéka varázsolta 
el a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Emellett játékos 
ügyességi vetélkedőkben próbálhatták ki magukat a 
gyerekek - egy-egy mese cselekménye köré felépítve a 
játékot.  

Híres városi rendezvényünkön, a Határtalan Játékokon 
ebben az évben a Nagyatádért Egyesület tagjainak a 
szokásosnál több feladat jutott. Vendégül láttuk testvér-
egyesületünket, a Fehérvári Polgárokért Egyesület tagjait 
is, akik testvérvárosaink csapataival együtt versenyeztek 
a Városi Strandon.

Kiemelt városi rendezvényünk, a hátrányos helyzetű
gyerekek karácsonya, ebben az évben is sok örömet szer-
zett. Lebonyolításában  a városi nyugdíjasok és más civi-
lek segítenek évek óta.

Tovább építettük kapcsolatunkat székesfehérvári 
barátainkkal. A Határtalan Játékokon kívül decemberben 
is Nagyatádon jártak megalakulásunk 15. évfordulóján.  
Mi is két alkalommal látogattunk el hozzájuk. Nyáron – 
szintén a 15.  –  születésnapjuk, illetve a szeptemberben a  
lecsófesztivál alkalmából jártunk Székesfehérváron.
Egyesületünk tagjai, Kovácsné Keszi Gabriella kez-
deményezésére évek óta meglepetésekkel csalnak 
mosolyt a nagyatádi  gyerekek arcára. Néhány évvel 
ezelőtt ember méretű húsvéti nyúlfi gurák jelentek meg 
a város központjában, nagy sikert aratva a kisgyermekes 
családok körében. Ősszel a töklámpások versenyével 

folytatódott a sorozat.  A város központjában kiállított 
és meggyújtott, az óvodások és iskolások által készített 
lámpások sokakat kicsaltak október végén a lakásokból.

Decemberben pedig a lámpások helyére Mikulás kerül, 
minden évben megújulva: most sítalpakon érkezett. 
Ebben az évben bővült a repertoár: hatalmas adventi
koszorú gyertyáit jelképező mécseseket gyújtottak meg  
egyesületünk tagjai.

2009. december 5-én elegáns születésnapi rendezvény 
keretében fogadtuk vendégeinket az újjáépített  gimnázi-
um  hangulatos aulájában. Sasvári Tamás, az egyesület 
elnöke köszöntőjében értékelte az elmúlt 15 év történé-
seit. Az est házigazdája a rendkívül látványos, humorosan
izgalmas és tanulságos vetélkedőt kitaláló és vezető
Ormai István, Nagyatád város polgármestere volt. 
Köreinkben köszönthettük Gyenesei Istvánt, a
Somogyért Egyesület elnökét, városunk díszpolgárát,  
prominens nyugdíjasainkat, intézményvezetőinket, a 
nagyatádi civil szervezetek és a közélet képviselőit. Or-
mai Diána és Kovácsné Keszi Gabriella által megálmo-
dott környezetben vághattuk fel a célzottan gesztenyéből 
készült tortát. Az egyesület szimbóluma a gesztenyelevél. 

Alapszabályunkban meghatározott feladatunk a lakos-
ság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése. 
Egyesületünk továbbra is hatékonyan tevékenykedik 
az önkormányzati munkában, ahol hat képviselővel 
képviseltetjük magunkat, köztük a polgármesterrel és az 
egyik alpolgármesterrel. 
Továbbra is kiemelkedően jó a kapcsolatunk a
Somogyért Egyesülettel. Részt veszünk a somogyértes 
rendezvényeken (például az Esti beszélgetéseken).
Színeikben képviseltetjük magunkat a megyei 
közgyűlésben, a közgyűlés bizottságaiban. 
Összességében a tizenötödik évünk tartalmas és em-
lékezetes volt. Közéleti tevékenységünk mellett egyre 
több és erősebb szállal kapcsolódunk Nagyatád  életéhez.

Iharosi István
a Nagyatádért Egyesület ügyvezető

elnöke

Jubilált a Nagyatádért Egyesület

Nagyatádi lecsóvirág

Mese mese mátka...
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A falunapi rendezvények sorában kiemelkedő volt 
az iskolatörténeti kiállítás, mellyel iskolánk meg-
alapításának 250. évfordulójára emlékeztünk. Alapos 
gyűjtőmunka és felkészülés eredményeként magas 
színvonalú kiállítást nyithattunk meg az érdeklődők 
számára. Munkánkat nagyon sok kívülálló (nem csak 
egyesületi tag) is segítette, ami külön öröm volt szá-
munkra, mert így sok embert megmozgattunk a falu-
ban e nemes cél érdekében.

Augusztusban Sümegre kirándultunk, a várjátékokat 

megtekintve emlékezhettünk  elődeinkre. Útközben, 
Keszthelyen, a Vadászati Kiállítás  nagyon sokunk tet-
szését elnyerte.

Rendezvényeink sorát szeptemberben Benedek Ele-
kre emlékezve mesemondó versennyel zártuk. Ezt a
Magyar-Román Baráti Társasággal együtt szerveztük.

Tapasztalatainknak, gyakorlottságunknak köszön-hetően 
nagyon igényes, jól szervezett, magas színvonalú prog-
ramok sorával tettük emlékezetessé a 2009 es évet.

250 év emlékei az iskolában

Vizgázló Lajosné
a Csökölyi Kulturális Egyesület elnöke

Egyesületünk 1993 óta tevékenykedik községünkben, 
lelkes kis csapattal. Taglétszámunk jelenleg 33 fő. 
Megalakulásunkkor fő célunk a falu szépítése,
csinosítása, valamint a község kulturális és egyéb 
életébe történő bekapcsolódás volt. 
Olyan taggal is büszkélked-
hetünk, aki biztatásunkra 
kamatoztatta eddig szuny-
nyadó kézügyességét, és 
tovább képezve magát 
grafi kai és festészeti alko-
tásaiból mára már kiállítá-
sokon is részt vesz. Büsz-
kék vagyunk Kovácsné
Csicskár Erzsébet tagunkra, 
aki számos különdíjban is 
részesült már a különböző 
rendezvényeken. 
Egyesületünk fő programja 
az adventi kiállítás és vásár-
ral egybekötött ünnepi megemlékezés megszer-
vezése, lebonyolítása, melyet már negyedik alkalom-
mal rendeztünk meg. Ennek az ünnepnek főként az a 
szépsége, hogy megfelelő hangsúlyt adjunk Advent 
jelentőségének. Emellett a községünkben működő 
összes civil szervezetet és klubot, egyesületet, az 
általános iskolát, a művészeti iskolát, az óvodát, vala-
mint az egyház képviselőjét összefogásra buzdítjuk.  
Ezzel lehetőséget teremtünk műsoruk bemutatására, 

valamint a szervezetek közötti jó együttműködésre.
Régi álmunkat váltottuk valóra! Mindig sóvárogva 
néztük a nagyobb települések ünnepi díszeit, főleg az 
adventi koszorúkat, melyek oly csodálatos látványt 
nyújtottak mindenütt. Gondoltunk egy merészet. Mivel 

anyagi lehetőségünk korláto-
zott és csekély mértékű, ezért 
összefogtunk a helyi Polgárőr 
Egyesülettel az adventi
koszorú saját elkészítésére.  
Mint a képen is látható, igen 
jól sikerült!
A falu közepén felállí-
tott koszorún a vasárnapi 
mise után közös éneklés-
sel egyesületünk elnöke 
és a plébános úr meggyúj-
tott egy-egy gyertyát, mely 
az ünnep végéig dísze volt 
községünknek. 

Egyesületünk szívesen fürkészi azokat a helyeket, ahol 
segítő kezünkkel hasznossá tehetjük magunkat. 

Így történt ez akkor is, amikor az ÁFÉSZ új bérlőnek 
adta a karádi ABC áruházat, és a nagy átalakítás mi-
att a dolgozók a parkosítást már nem tudták vállal-
ni. Egyesületünk lelkes tagjai rögtön összefogtak, és 
széppé varázsoltuk az áruház környékét. 

Régi álmunk vált valóra

Lisziák Lajosné
a Karádért-Somogyért Egyesület elnöke

Valóra válik az álom
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Az egyesület célja, hogy a falu lakóival együtt közös 
értékeket hozzunk létre, hagyományokat teremt-
sünk.  segítsük Kaposszerdahely kulturális és szellemi 
életének fejlődését.

2000. szeptember 11-én alakultunk, közhasznú
szervezetként. Már ekkor elindítottuk a családok fája 
faültetést és a családi sportnap rendezvényeit. Az 
egyesület létrehozta 2001-ben a falu  első köztéri ját-
szóterét, és  Szent István bronz szobrot állítottunk a 
Millennium tiszteletére.

Megjelentettük 2004-ben a Kaposszerdahely 
története című monográfi át.

Népi faragások címmel kiállítást rendeztünk a 
csíkszeredai Török Csabának a fafaragás kiváló 
mesterének alkotásaiból 2006-ban.

2009-ben a „100 éves Kaposszerdahely” címmel 
egész napos rendezvényt szerveztünk a helyi önkor-
mányzattal közösen. 

A Szent Korona másolatának -  melyet a kapos-
szerdahelyi Rónai Attila ötvös mester készített - ün-
nepélyes bemutatóját szerveztük meg a Római Kato-
likus Templomban 2009. augusztus 20-án. 

Megyei petanque  versenyt  szerveztünk négy alka-

lommal 2006-tól minden év augusztus 20-án.
Gyalogtúrákat szervezünk rendszeresen a csodálatos 

Zselic erdejébe.
Jóga tanfolyamot és  asszonytornát  indítottunk el 

négy évvel ezelőtt a településen.
Kaposszerdahelyi Krónika - címmel 8 év óta közéleti 

lapot jelentetünk meg évente több alkalommal.
Szerdahelyi Esték - rendezvény sorozatot indítot-

tunk.
Ezeken beszélt munkájáról a helyi ötvösművész, ék-

szerész, fuvolaművész, borász, plébános, pedagógus, 
főorvos, újságíró, bíró, egyetemi tanszékvezető tanár, 
mesterszakács, grafológus, természetjáró.

Németh József országos hírű festőművészünk 
festményeiből kiállítást, közönségtalálkozót rendez-
tünk 2004-ben és 2008-ban. 

Az I. Gyerek Alkotótábor kétnapos rendezvényét 
2007 és 2009 decemberében szerveztük meg. Tavaly 
75 gyermek  készített karácsonyi ajándékot a család-
jának.

Mint közhasznú szervezet a befolyt bevételeket 
közcélú feladatokra fordítjuk. 

Mester József
a Kaposszerdahelyért Egyesület elnöke

Egy évtized eredményei

Az Együtt Kerekiért Egyesület ebben az évben ünnepli 
megalakulásának hatodik évfordulóját.
Tevékenységünk elismerését jelzi az is, hogy az elmúlt 
esztendőben egyesületünk tagjai 154 000.- Ft. tagdíjat 
fi zetek be és a lakosság adójának 
1%-ból 105 000.- Ft. bevételünk 
származott. Így megteremtődött 
az anyagi lehetősége annak, 
hogy a falu minden gyermekét 
ajándékcsomaggal lepjük meg a 
karácsonyi ünnepségen, továb-
bá hagyományos Szépkorúak 
Napján nyugdíjasainkat színes 
műsorral, vacsorával köszöntsük.

Különösen fontosnak tartjuk a 
fi atalok összefogását. Ezért az 
Ifjúsági Klub számára vásároltunk egy színes televí-
ziót. A fi atalok részt vesznek programjainkon külön-
féle műsorokkal. Az ifjúság összefogásában jelentős 
szerepet vállal Marton Andrea.

Egyesületünk is közreműködött a két alkalommal 
megtartott önkéntes véradásra történő mozgósításban, 
ahol 79-en adtak vért.
Ezúton is köszönjük Rózsa Lajosnénak (Piroskának) 

azt a kitartó munkát, amit közös 
rendezvényeinken és a véradás 
szervezésében kifejtett.
 
Nagyon fontos és hagyományt 
folytató esemény a 2010-es évben 
ötödik alkalommal szervezett 
fogathajtó verseny, melyen nagy 
örömünkre a kereki fogathajtók 
már harmadik éve szerepelnek 
egyre szebb eredménnyel.
Ebben különösen példamutató 
úgy szervezésben, mint a rész-

vétel tekintetében Kimmel Szabolcs önkormányzati 
képviselő. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, 
hogy magyar lovas hagyományok fennmaradjanak.

Bodó Gábor
az Együtt Kerekiért Egyesület elnöke

Tisztelgés a bakról

A hagyományteremtésért és a hagyományok megőrzéséért!
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Nagy lehetőség volt a civil szervezetek számára a 
2003. évben a Nemzeti Civil Alapprogram rendsze-
rének bevezetése. A működési költségre biztosított 
pályázati pénzek egyedülálló fejlődést tettek lehetővé 
a civil szervezeteknek. Az elmúlt 
évek során ezen pályázatoknak 
köszönhetően jelentős infra-
strukturális fejlődés indult a civil 
szektorban.
Az NCA Dél-Dunántúli Re-
gionális Kollégiuma 10 tagú, 
melyben 5 somogyi, 3 tolnai és 2 
baranyai delegált tevékenykedik. 
Fontos megemlíteni, hogy bár a 
tavalyi évtől a központi forrá-
sok csökkentek, mégis minden 
eddiginél több támogatás jutott a Somogy megyei 
civil szervezeteknek. A Kollégium somogyi tagjai 
folyamatos kapcsolatot ápolnak a megyében működő 

civil szervezetekkel. Ennek eredménye, hogy a
SOMOGYÉRT Egyesület testvérszervezetei valamint 
az egyesülethez közel álló civil szervezetek rendsze-
res tájékoztatást kaptak a pályázatok elkészítéséről, a 

források felhasználásáról vala-
mint elszámolásáról. 
A Nemzeti Civil Alapprogram 
Dél-Dunántúli Regionális Kollé-
giuma júniusban döntött a 2010. 
évi működési célú pályázatok tá-
mogatásáról. Somogy megyéből 
490 pályázatot támogatott a
Kollégium összesen 136 millió 
forint mértékben.

A Kollégium legfontosabb dönté-
sei, határozatai letölthetőek a Nemzeti Civil Alapprog-
ram www.nca.hu honlapjáról.

A civilekért dolgozunk

Kiss Szabolcs
az NCA Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumának elnöke

a Somogyért Egyesület alelnöke

Start a számítógép világába

A Somogyért Egyesület megalakulása óta kiemelten fontosnak tartja a tehetséges, de nehéz sorsú 
fi atalok segítését. A 16 év során több alkalommal segítettünk többnyire általános iskolás kis-
diákoknak abban, hogy beléphessenek a számítástechnika világába, mely tehetségük kibontakoz-
tatását, fejlődését szolgálja. 2009 őszén és 2010 tavaszán is folytattuk ezirányú segítő munkánkat, és 
6 hátrányos helyzetű kisdiáknak adtunk át számítógépet, monitort, melyhez a billentyűzetet az adott 
település önkormányzata vagy civil testvérszervezetünk ajándékozott. 

“Legyen kedvenc tantárgyad az informatika!” Útban a diploma felé...

Az ezredik döntés után
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Tagjaink mellett köszönjük minden támogatónknak és pártolónknak a
segítséget és az együttműködést.

Köszönjük A “Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány”, valamint a “Somogy Polgáraiért 
Alapítvány” részére nyújtott személyi jövedelemadó 1 %-ból származó támogatásokat.

A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány  az 1 %-os felajánlásokból a 2009. évben  
178 ezer  forinttal gyarapodott.
A teljes összeggel a pályázaton résztvevő főiskolásokat és egyetemistákat támogattuk.

A Somogy Polgáraiért Alapítvány az 1 %-os felajánlásokból a 2009. évben 221 ezer forinthoz jutott, 
amely összeget az arra rászoruló személyek és szervezetek segítésére fordítottuk.

KÖSZÖNJÜK

2011-ben is számítunk az 1 %-os felajánlásokra és egyéb támogatásokra.

A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány
adószáma: 18763276 – 1- 14
számlaszáma: MKB 10300002 – 25003158 – 00003285

A Somogy Polgáraiért Alapítvány
adószáma: 18763269 – 1- 14
számlaszáma: MKB 10300002 – 25003141 – 00003285

HÍRLEVÉL 2010
A SOMOGYÉRT Egyesület éves kiadványa:  2009. szeptember – 2010.  augusztus.

Előkészítés – szerkesztés: Stikel János titkár
Kiadja: A SOMOGYÉRT Egyesület, Kaposvár Szent Imre u. 14. Tel/fax: 82/526-070

Felelős kiadó: Kiss Szabolcs alelnök
Nyomda: Profi lmax Kft. Kaposvár, Jutai út 37.

KÖSZÖNJÜK

somogyért hírlevél 2010.indd   31somogyért hírlevél 2010.indd   31 2010.08.12.   13:19:572010.08.12.   13:19:57
Process BlackProcess Black



HÍRLEVÉL
SOMOGYÉRT
EGYESÜLET32

SOMOGYÉRT
EGYESÜLET

somogyért hírlevél 2010.indd   32somogyért hírlevél 2010.indd   32 2010.08.12.   13:19:572010.08.12.   13:19:57
Process BlackProcess Black


