
Tisztelt Választópolgár!
Kedves Kaposvári Lakótársam!

Választókerületünk nagyobb lett és bár törekszem rá, kevesebb emberhez 
tudok személyesen eljutni, mint amennyihez szeretnék.  Ezért vállalkoztam 
e levél megírására. 
Kérem, olvassa el levelemet, amelyet városi önkormányzati képviselő-
ként és egyben e térség képviselőjelöltjeként is írok!

Kaposvár egyik legszebb része a 9-es választókerület
A klasszikus belvárostól a tisztviselőtelepig terjedő terület zömmel csalá-
di házas övezet, de sokan élnek társasházban. A bölcsődétől az egyete-
mig minden oktatási intézmény megtalálható itt és a történelmi egyhá-
zak legnagyobb templomai is itt vannak. A különböző lakóközösségeknek,  

az egyes utcáknak más és más a jellegzetessége, így eltérő az is, amire megoldást várnak. Volt közös 
feladatunk eddig is és maradt teendő bőséggel. Mivel itt lakom és megértéssel figyelek a hozzám fordu-
lókra, ezért jól ismerem az itt élő emberek, közösségek örömeit, gondjait.

Ezer szállal kötődöm ehhez a városrészhez 
A Rippl-Rónai utca egyik kis lakásában születtem, a tisztviselőtelepen nevelkedtem, és az Ezredév utcá-
ban lakom. A körzetben lévő iskolákban – a Berzsenyiben, a Munkácsy Gimnáziumban és a Tanítóképző 
Főiskolán – tanultam. Itt dolgoztam fejlesztő pedagógusként a Németh István iskolában, amíg be nem 
zárta kapuit. Itt ismertem meg férjemet, aki országosan ismert önkormányzati szakemberként képviselői 
munkámban is a legfőbb segítőm. Itt született három gyermekünk. Anita és István már két-két unokával 
ajándékozott meg bennünket. Leila pedig, aki a Kaposvári Egyetem végzős hallgatója, kétszeres olimpi-
konként, Európa- és világbajnokként már eddig is sok dicsőséget szerzett szülővárosának, Kaposvárnak.

Kétszer négy éve szolgálok városi önkormányzati képviselőként 
Nem egy párt, hanem a Kaposvári Somogyért Egyesület tagjaként kerültem a képviselőtestületbe.  
Megtanultam e munka minden csínját-bínját. Pedagógusként az Oktatási Bizottságban dolgoztam, 
emellett segítettem a Sport Bizottság munkáját és a Műszaki Bizottság tagjaként részt vettem a városunk 
lakhatóbbá tételét szolgáló döntések előkészítésében. Az aktív képviselők közé tartozom. Számos in-
terpellációt, kérdést, véleményt mondtam el a közgyűléseken. Sokan emlékeznek rá, hogy sikeresen 
védtem az építészeti értékeket. Kezdeményezésemre több utca és közterület világításán javítottak. 
Küzdöttem az iskola- és óvodabezárások ellen. Több javaslatot fogalmaztam meg eredménnyel a köz-
lekedési feltételek javítására. A városlakók nemcsak rendszeres fogadóóráimon kereshettek fel problémá-
ikkal, de a lakásunkra becsengetők vagy a telefonon segítséget kérők is számíthattak együttműködő ügy-
intézésemre. Így számos alkalommal sikeresen jártam el az E.ON-nál, a gáz és a telefon szolgáltatóknál. 
A több embert érintő kérdésekről és az eredményekről levélben is tájékoztattam az érintett közösségeket. 

Nem félek a kihívásoktól 
A munkámat mindig komolyan veszem. Azok közé tartozom, akik nemcsak önmagukért és családjukért, 
hanem Kaposvárért, az itt élő emberekért is dolgoznak. Mindig a Kaposvári Somogyért Egyesület 
jelöltjeként vállaltam a megmérettetést. Újbóli képviselőségem esetén egy tiszta, egészséges 
légkörű, fejlődő és élhető város létrehozásában leszek partner. Olyan várost akarunk, ahol az embe-
rek megtalálják a biztos megélhetés feltételeit, a fiatalok és a szépkorúak is jól érzik magukat, ahol a 
szülők biztonságban nevelhetik gyermekeiket és ahol a nagyszülők helyben lehetnek büszkék unokáikra.

Továbbra is civil kurázsival küzdök az ígéretek betartásáért
A megválasztott polgármestert segíteni fogom városépítő, munkahelyteremtő, iskolákat és egészség-
ügyet működtető, a sportot, a kultúrát, a civil szervezeteket támogató, biztonságot adó, rendet teremtő 
munkájában. De csak az ésszerű és takarékos pénzfelhasználást tudom elfogadni. 
A politikai indíttatású és a parttalan vitákban nem veszek részt.



Amilyen a környezet, olyan a közérzet 
Szükség lenne járhatóbb járdákra és a közúti közlekedés feltételeinek további javítására. Folytatni kell 
a panelfelújításokat, de küzdeni fogok azért, hogy kapjanak felújítási támogatást a hagyományos épí-
tésű családi és társasházak is. Jogos igény a tisztább, valóban virágos környezet, utca és játszótér. 
A Berzsenyi, az Európa és a Nagy Imre parkot gondozottabbá és biztonságosabbá kell tenni, hogy egyik se 
legyen a hajléktalanok tanyája. A belváros Kaposvár szíve, de közben például a Nemzetőrsor mögött ta-
lálható kazánháznak is funkciót kell adni. Igazságosabb szemétdíj fizetésre és a városképet rontó közös-
ségi gyűjtőedények, guberálást is megszüntető, kulturált elhelyezésére lenne szükség. Tovább küzdök a 
levélszemét többszöri elszállításáért. A multikkal szemben támogatni fogom a kiskereskedőket és a helyi 
szolgáltatókat segítő döntéseket. A korábbi ígéretek közül fontosnak tartom az Ifjúsági Centrum kiala-
kítását, a színház felújítását és valamennyi korosztály sportolási feltételeinek javítását. Szorgalmazom, 
hogy a város folyamatos feladata legyen az idős, a beteg, a fogyatékkal élő és az elesett emberekről való 
gondoskodás, amelyben magam is részt kívánok venni. Teremtsük meg gyermekeink és háziállataink 
higiénikus egymás mellett élésének feltételeit a közterületeken!

Természetesen nyitott vagyok további javaslatokra. Ezeket személyesen, levélben (Ezredév u. 6.), 
telefonon (30/9571-915), e-mailen is (gyeneseine@freemail.hu) eljuttathatják. 

Hittel és tettel Kaposvárért, szívvel és lélekkel választókerületem lakóiért!
Ezzel a gondolattal (amely mindig is képviselői munkám sorvezetője volt) zárom levelemet. 
Közös érdekünk, hogy minél többen menjünk el szavazni! 
Támogató voksára számítva, munkámat ajánlom továbbra is. 
Kaposvár, 2010. szeptemberének közepén, képviselői tisztelettel és köszönettel:

   

Dr. Gyenesei Istvánné
önkormányzati képviselő, a Kaposvári Somogyért Egyesület jelöltje

Október 3-án így támogathat szavazatával!

S Z AVA Z Ó L A P
9. számú választókerület

Dr. Gyenesei Istvánné
KAPOSVÁRI SOMOGYÉRT EGYESÜLET
KSE


