
Lapköszöntő
Több mint tizenöt esztendő telt el azóta, hogy utoljára meg

jelent a Nagyatád című időszakos lap. Első száma - eltekintve a 
századelőn megjelent elődjétől — 1971. áprilisában látott nap
világot, a település várossá nyilvánításának alkalmával. Utána 
meg jónéhányszor megjelent, de a közbe jött rendelkezések nem 
tették lehetővé további megjelenését, bár éreztük, tudtuk, hogy 
nagy szükségünk lenne rá várospolitikánk alakítása, az infor
mációk kicserélése érdekében. Az elmúlt hónapokban tudomást 
szereztünk arról, hogy több városban helyi lapot jelentettek meg. 
Ez és az országos pártértekezlet állásfoglalása adta számunkra is 
a bíztatást, hogy előkészítsük a helyi lap kiadását, első számának 
a megjelenését. Úgy véljük, hogy városunk előtt álló gazdasági, 
társadalmi feladatokra — a kibontakozási program szellemében
— jó megoldásokat kell találnunk.

Megegyezésre kell jutnunk a tennivalókban a lakossággal, 
annak valamennyi csoportjával, rétegével, érdekképviseleti 
szerveivel. A jó megoldásokhoz a társadalmi demokrácia kiszé
lesítésével közelebb juthatunk, ez eleve feltételezi a nyíltságot, 
a nyilvánosságot, az őszinte párbeszédet, a partneri viszony ki
alakítását.

„A szocialista demokrácia kiteljesítésének’ fontos része a 
társadalmi nyilvánosság, amely jó lehetőségeket teremt a köz
életi tájékozódáshoz, az érdekek különbségének és azonosságá
nak felismeréséhez, a közmegegyezés létrehozásához a társadal
mi ellenőrzéshez. A politikai nyilvánosság terjedjen ki a párt, az 
állami, a társadalmi életre, az állampolgári jogokra és gyakorlá
suk módjára is ... " olvashatjuk többek közt az országos párt
értekezlet állásfoglalásában. Ügy vélem, hogy a sajtónyilvános
ság — amelyet a Nagyatád című lappal is biztosítani kívánunk
— jó fórumot teremthet a többszólamú érdekkifejezések közve
títésének, nagy szerepet játszhat a dönléselőkészítésben és a 
végrehajtásra való mozgósításban egyaránt. Eltökélt szándékunk, 
hogy erőteljesen fejleszteni kell a helyi nyilvánosságot, amely a 
helyi demokrácia egyik kifejezési formája.

A nyíltság és nyitottság erősödésével tisztulni fog a kép, lát
hatóbb, nyomon követhetőbb lesz az is, mivel foglalkoznak a 
város párt-, állami, társadalmi szerveinek vezető testületéi, és 
azok szervezetei. Valljuk, hogy a nyilvánosság az ellenőrzés 
kollektív formája is és úgy véljük, hogy éppen a sajtó nyilvá
nossága kínálhat legtöbbet a mai gyakorlatot meghaladóan a 
választónak, az egyénnek, valamennyi állampolárnak az ellenőr
zésre. Ügy gondoljuk kézenfekvő, hogy a nyilvánosság fejlesztésé
ben döntő fordulatot a pártnak kell végrehajtania, mivel a pár
ton belüli nyilvánosság, a pártról szóló tájékoztatás adhat példát, 
bíztatást, ösztönzést az állami és a társadalmi szervekben folyó 
munka nyilvánosságának is.

A városi pártbizottság az elmúlt hónapokban számos 
példával bizonyította, hogy a nyilvánosság a nyitottság 
híve. Igyekeztünk nemcsak a párttagságot hanem a szé
les közvéleményt is minden szinten gyorsan részletesen, 
tartalmasán és közérthetően tájékoztatni a párt vezető 
szerveinek a tevékenységéről, a lakosság életét érintő kér
désekről. Ezt szolgálták a város társadalmának szinte egé
szét átfogó rétegtalálkozók, fórumok, nyílt eszmecserék. Nagy 
jelentőséget tulajdonítunk a sajtónak, a megyei lapnak, az üzemi 
lapoknak és a Nagyatád című újságnak, mert a sajtó a nyilvá
nosság egyik legfontosabb színtere és szervezője. Ezek mellett 
az eddiginél is több lehetőséget, alkalmat kívánunk adni a vá
ros egész lakosságának arra, hogy gyakrabban találkozhassanak 
a nyilvánosság előtt a város politikai, gazdasági és társadalmi 
vezetőivel, fórumaikon választ kapjanak kérdéseikre, elmond
hassák véleményüket, javaslatukat.

Kérjük a Tisztelt Olvasót, Nagyatád és a városkörnyék tele
püléseinek lakóit, hogy javaslataikkal segítsék elő a jövőben 
rendszeresen megjelenő Nagyatád szerkesztését, mondjanak véle
ményt a lapról s mindarról, amit a nyilvánosság érdekében a 
térségünkben tenni kell.

Ezekkel a gondolatokkal is bíztatni, bátorítani kívánjuk az 
állampolgárokat arra, hogj' valamennyi fórumon éljenek a véle
mény-nyilvánítás lehetőségével.

A szerkesztőbizottság nevében: 
DORCSI SÁNDOR

a városi pártbizottság titkára

Nagyatád madártávlatból
(OFOTÉRT FOTOSTÜDIÓ: eM Soós György felvétele)

Tartalomból:

Év végi beszélgetés a tanácselnökkel
„Az új strand megépítése ma már elkerülhetetlenül 

szükséges.**
(2. oldal)

A fiatalok kulcskérdése
.......A tanács nagy gondot fordít arra, hogy a fiatalok 
az adott körülmények között minél gyorsabban jussanak 

lakáshoz.”
(3. oldal)

Elmaradt egy alkotóidény
„Ez a szervezeti változás önmagában nem jelentett 

drámai fordulatot a szoborpark történetében ..
(4. oldal)



2 NAGYATÁD mutatvAnyszam

Épül az új strand — Kell nekünk?

Bevásárlóközpontról, idegenforgalomról, ivóvízről — 
év végi beszélgetés a tanácselnökkel

Év vége lévén számvetésre kér
tük Hamvas Jánost, Nagyatád ta
nácsának elnökét. Akit egyebek 
között olyan apró dolgokról is 
megkérdeztünk, amelyek élénken 
foglalkoztatják a lakosságot. 
Egyebek között választ kaptunk 
arra, hogy kell-e nekünk az épü
lő új strand, marad-e a település
fejlesztési hozzájárulás, számít
hatunk-e a bevásárló központra, 
s miért nem hallani a várossá 
nyilvánításkor annyit emlegetett 
helyi közlekedésről.

— Sokak számára az év leg
meglepőbb híre a KOMFORT 
szanálása volt. Meglehet bizonyos 
előjelekből számítani lehetett a 
fejleményekre. Nem került ve
szélybe ezzel a város fejlesztése? 
Gondolok a Kossuth utcára, ahol 
adottak a közművesített telkek, s 
ahol az eredeti tervek szerint 
éppen a szövetkezet épített volna 
lakásokat.

— A száznegyvennyolc lakás 
építésére a költségvetési üzem 
készül. Ügy gondoljuk, hogy en
nek megvannak a tárgyi és sze
mélyi feltételei. Hogy a közműve
sítést nem követte közvetlenül az 
építkezés, annak nemcsak az az 
oka, hogy a Komfortot szanálták, 
hanem az is, hogy nincs fizető
képes kereslet a majdani otthon- 
nokra.

— Ha már az építkezéseknél 
tartunk, szemmel láthatóan gyor
san épül a Solár gyógyszálló. Az 
ÉSZKV a tavaszra ígéri átadását, 
majd hozzákezd a strand építésé
hez, amelyről egyre többet hal

Nagyatád november óta a hazai távhívóhálózatban van.

lani, hogy nem kell nekünk. Így 
lenne?

— Az új strand megépítése ma 
már elkerülhetetlenül szükséges. 
A fürdőt gyógyfürdővé nyilvání
tották, épül a gyógyszálló, s ha mi 
arra gondolunk, hogy gyógy- 
idegenforgalmat akarunk fejlesz
teni, akkor kell az új strand is. 
A lakosság véleménye volt, hogy 
a településfejlesztési hozzájáru
lást is erre fordítsuk. Mert való
ban kellenek hozzá a lakossági 
forintok is, nem gondolunk a 
megszüntetésére. A strandnál 
egyébként megkezdődtek a föld
munkák. A tanács elfogadta az 
ÉSZKV ajánlatát, s őket bíztuk 
meg a munkálatokkal. ígéretük 
szerint 1990. április 30-ig átadják 
az új strandot a Zrínyi utca vé
gén, a Rinya felöli oldalon.

— Az idegenforgalom fejlesz
tésének feltétele a megfelelő ke
reskedelmi ellátás is. Lemondott-e 
a tanács a bevásárló központ épí
téséről ?

— Erről szó sincsen. A TSZKER 
megállapodott az AFÉSZ-szel, 
hogy elsőként egy mezőgazdasági 
szaküzletet építenek meg. Tárgya
lunk az iparcikkáruház kivitelezé
séről és számítunk a magánkeres
kedőkre is. A vb. által jóvá
hagyott terv szerint júliusig el
készülnek a közművek.

— Építkezéssel találkozhatunk 
a szakmunkásképző szomszédsá
gában is.

— A régi posta helyén négy 
tantermet építünk a kereskedelmi 
szakközépiskola részére. Ismét

Jó ütemben épül a Solár gyógyszálló. (Csobod Péter felvételei)

elkerülhetetlen beruházásról van 
szó. A demográfiai hullám nálunk 
is elérte a középfokú oktatási in
tézményeket. Ha lemondtunk 
volna a kereskedelmiszakközép
iskolai képzésről, akkor a pálya
választásnál keletkeztek volna fe
szültségek. Eddig is gond volt, 
hogy a városban kevés pálya kö
zül választhattak az atádi és kör
nyékbeli diákok. Az új képzés 
pedig újabb tantermeket kíván, 
hiszen a szakmunkásképző inté
zetben is nagy a zsúfoltság.

— Megszűnt viszont egy más
fajta zsúfoltság, ami a telefonvo
nalaknál volt. A város tanácsának, 
intézményeinek és üzemeinek ösz- 
szefogásával két ezervonalas kon
ténerközpontot telepített Nagy
atádra a posta, s ez megoldotta a 
helybeli gondokat, majd a kapos
vári telefonközpont átadása után 
bekapcsolódhattunk a hazai táv
hívásba s rövid időn belül mód 
lesz a nemzetközi távhívásokra is.

Tudta ön, hogy Nagyatád Város 
Tanácsának az alap és módosító 
határozatokkal együtt 26 hatály
ban lévő rendelete van, amely a 
város minden lakójára kötelező 
érvénnyel bír? A törvény nem is
merete nem mentesít, éppen ezért 
a jövőben e rovatunk a segítsé
gére lesz megismerésükben. Az új 
és a régi rendeleteket természete
sen csak kivonatosan ismertethet
jük. Aki a részletekre is kíváncsi, 
az a tanács vb. titkárságán a tel
jes szöveget áttekintheti.

A köztisztaságról, a hulladék
gyűjtésről és az állattartásról
A tanács a 6 1988. (V. 26.), vala
mint a 2 1987. (II. 26.) számú ren
deletével módosított 6 1986. (XII. 
19.) számú rendeletében szabá
lyozta a köztisztaság fenntartását, 
a település szilárd hulladékának 
gyűjtését, valamint az állattartást. 
A rendelet általános része olyan 
alapfogalmakat tisztáz, mint pél
dául azt, hogy ki tekintendő tu
lajdonosnak, mit jelent a telepü
lési szilárd hulladék fogalma, 
vagy mit tekintünk közterületnek. 
A rendelet általános szabályként

— A hírközlés mellett a közle
kedés ugyancsak sokat foglalkoz
tatja a nagyatádiakat. Egyebek 
között a helyi közlekedés.

— Erről korábban valóban több
ször esett szó, de a 68-as út euró
pai úttá való átminősítésével 
olyan műszaki követelményeknek 
kellene eleget tennünk, amire 
nincs pénze a tanácsnak. Márpe
dig amíg nincsenek meg az előírt 
buszmegállók és fordulók, nem 
indulhat a helyi közlekedés.

— Megindulhat viszont a forga
lom Beleg és ötvöskónyi között.

— A tanács, az érintett üzemek 
és minisztériumok összefogásával 
megteremtődtek a munkák pénz
ügyi feltételei. Már dolgoznak az 
útépítők, így jövőre megoldódhat 
egy régi gond.

— De megoldódik-e egy másik 
régi gond, az ivóvízé?

— Mindenképpen, a DRV rövid 
időn belül előkészítteti a tisztító 
berendezéseit. Nagy Jenő 

Tanácsrendeletekből -
írja elő, hogy a város területén 
települési szilárd hulladékot csak 
a központi szeméttelepen lehet 
lerakni. Ez alól kivételt képez az 
építési szilárd hulladék, amit a 
városgazdálkodási osztály engedé
lyével máshol is le lehet rakni.
A közterületek tisztántartásának 
főbb szabályai a következők: a 
tulajdonos köteles gondoskodni az 
ingatlana előtti járdaszakasz és az 
amellett lévő nyílt árok, illetve 
annak műtárgyai tisztántartásá
ról, a csapadékvíz zavartalan le
folyásáról. Tömbtelkek esetében 
ezek a kötelezettségek kiegészül
nek azzal, hogy a külön tulajdon
ban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására 
szolgáló területeket is tisztán kell 
tartania. Az ingatlan előtti járda
szakaszokat reggel 7 óráig kell 
megtisztítani, az ónos esőtől, hó
tól. A síkosságot szükség esetén 
naponta többször is meg kell 
szüntetni. A szennyvizet közterü
letre kiönteni, vagy oda és zárt 
csapadékvíz rendszerbe, valamint 
nyílt árokba kivezetni, tilos! Köz
területre bárminemű anyagot le
rakni és ott két napnál tovább
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Lakásra várva

kérdés
A fiatalok családalapításának 

egyik alapvető igénye hogy önál
ló lakáshoz jussanak, saját ott
hont teremtsenek. Ez a fiatalok 
életkörülményeit alapvetően meg
határozza és egyben hangulatát is 
jelentősen befolyásolja, ezért a ta
nács nagy gondot fordít arra, 
hogy a fiatalok az adott körül
mények között minél gyorsabban 
jussanak lakáshoz.

A lakásgazdálkodás, valamint a 
lakásvásárlási, építési támogatá
sok elosztását a 4 1986. számú ta
nácsrendelet határozza meg, ami
nek betartása valamennyi állam
polgár és testület számára kötele
ző. A megépült lakások elosztása 
során átlagosan a fiatal házasok 
és kiemelt más kategóriájú csa
ládok kapják az otthonok több, 
mint 50 %-át. A lakáshoz jutást 
jelentős mértékben támogatja a 
városi tanács, az általa hozott 
rendeletben meghatározottak 
szerint. Ha számokkal kívánjuk 
e tevékenységet bizonyítani, meg
állapíthatjuk, hogy 1985-től 1988. 
augusztus 1-ig a kölcsönök, illetve 
támogatások odaítélésénél a fiatal 
házasok és többgyermekesek az 
összeg 72 %-át kapták meg.

Ennek ellenére, a magas lakás
árakból adódó feszültségek csak 
nehezen oldódnak. Ezek enyhítése 

tanácsrendeletekről
tárolni csak a városi tanács vb. 
építésügyi szakigazgatási szervé
nek engedélyével lehet. Hirdet
ményeket csak a városi tanács ha
tósági osztályának engedélyével 
lehet elhelyezni.
Közterületeken tilos a szeszesital 
fogyasztása. A települési szilárd 
hulladék összegyűjtésének és el
szállításának legfontosabb szabá
lyai kimondják, hogy a háztartási 
hulladék elszállítását és össze
gyűjtését a költségvetési üzem 
végzi, az egyéb szilárd hulladékot 
az köteles elszállítani, akinél az 
keletkezett. A szemétszállításért 
díjat kell fizetni. Különös mél
tánylást érdemlő esetben a díj 
fizetése alól a költségvetési üzem 
mentességet adhat, illetve a díja
kat mérsékelheti. A háztartási hul
ladék elhelyezésére szolgáló kon
ténerekből hasznos hulladék csak 
a hatósági osztály engedélyével 
gyűjthető.

Az állattartás alapvető szabá
lya, hogy a város területén állatot 
csak az állategészségügyi előírá
sok betartásával és csak körülke
rített udvarban lehet tartani.
A város belterületén közterületre 

érdekében a telek kialakítások
kal és a telkek kedvezményes 
áron való értékesítésével további 
segítséget biztosított a város ta
nácsa a fiatalok részére. A kiala
kított telkekből 56 fiatal csa
lád kapott kedvezményt. A 
kölcsönök és támogatások fedezé
sére a városi tanács hitelt vesz 
fel és a támogatást vissza nem 
térítendő módon, a kölcsönöket 
pedig kamatmentesen biztosítja, 
így a kölcsön után felszámított 
kamatokat a tanács magára vál
lalja. A felhasznált kölcsön, ille
tőleg támogatás összege 1985-ben 
1 000 000, 1986-ban 2 515 000, 1987- 
ben 4 370 000, és 1988-ban 2 290 000 
forint volt, de a felhasználás még 
folyamatban van. A jelenleg nyil
vántartott pályázatoknál a fiata
lok aránya 49 %, ami sokkal ke
vesebb, mint a korábbi időszak
ban volt.

A lakások eloszlásában, kölcsö
nök, támogatások odaítélésében, 
illetve telekkedvezmények megál
lapításában jelentős munka hárul 
a lakásügyi társadalmi bizottság
ra, elsősorban előkészítő, javas
lattevő, véleményező tevékeny
ségén keresztül garantálja a lehe
tő legigazságosabb elosztással a 
javaslatok előkészítését. A végre
hajtó bizottság elé terjeszti dön
tés céljából a különböző névjegy
zék-tervezeteket. A döntés elő
készítésének elsősorban a demok
ratikus elemek biztosítása a fela
data, hiszen a lakásügyi társadal
mi bizottság a munkáltató, vagy 
nagyobb munkahelyek, a KISZ, 
illetőleg a szakszervezet képvise
lőiből tevődik össze. A döntés 
előkészítésének lényeges eleme, 

állatot kiengedni, vagy közterüle
ten legeltetni tilos. A rendelet há
rom területet határoz meg. Az el
ső ahol a kedvtelésből tartott ál
latokon kívül más állatokat tilos 
tartani, a második csoportba azok 
az utcák tartoznak, ahol csak kis
állatokat lehet nevelni, míg a har- 
harmadikban már engedélyezett 
sertés, juh és kecske tartása is. 
Hogy melyek ezek a területek, 
arról a tanács részletes tájékoz
tatást ad. Részletesen leírja a 
rendelet az ebtartás szabályait is. 
A legfontosabb tudnivaló, hogy a 
város területén három hónaposnál 
idősebb eb-ből csak egyet tarthat 
minden tulajdonos. Többszintes 
lakásokban lakásonként ugyan
csak egy kutya tartható. Ez alól 
csak a vadászok, illetve azok le
hetnek kivételek, akiknek foglal
kozásához hozzátartozik az eb 
tartása.

Nem árt tudni, hogy a fentebb 
leírt rendeletek megszegőit a sza
bálysértési hatóság háromezer fo
rintig terjedő pénzbírsággal sújt
hatja.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó 

hogy a lakásigénylőknél a támo
gatás, vagy kölcsönre igényt tar
tóknál helyszíni szemlét tart, és 
ezzel biztosítja az egyedi elbírá
lást, az elfogulatlan javaslattételt.

A lakásra várók száma 1985- 
ben jelentős mértékben csökkent. 
Jelenleg a tanácsi bérlakásoknál 
84, míg az OTP lakásoknál 153 
igénylőt tartunk nyilván. Az 
igénylők közül 28 a fiatal házas 
az OTP lakásigénylőknél, a taná
csi bérlakásoknál pedig 25. Ezek 
a számok évente jelentős mér
tékben változnak, a tanácsi bér
lakást igénylők száma csökken. 
Az OTP lakást igénylők száma 
nő, de elsősorban a már lakással 
rendelkezőknél, ők kisebb szoba
számú lakásukat a lakásügyi 
hatóság részére történő felajánlás
sal nagyobb szobaszámúra kíván
ják cserélni.

Fiatal házasok és nagycsaládo
sok kapták 1986-ban a tanácsi 
bérlakások 60 %-át, 1987-ben
52 "o-át, míg 1988. I. félévben 
49 "o-át. OTP lakásokból 1986. 
évben a 35 értékesítettből 64 ", 0-ot,
1987-ben  az 5-ből, 1988. I. félév
ben a 3-ból valamennyit fiatal há
zasok részére biztosítottuk.

A lakásigénylők összetételénél 
az is megfigyelhető — természe
tesen az OTP lakások esetében, — 
hogy a lakásigénylők száma 
magas, míg közülük a fizető
képesek jóval 1 evesebben van
nak. Ezt bizonyítja az is, hogy 
egy-egy megüresedett OTP lakást 
több vevőnek is fel kell ajánlani, 
ahhoz, hogy elkeljen. Az árak 
emelkedésével a lakáshoz jutás
nál szinte egyetlen feltétel a meg
határozó, ez a pénz. A lakásokból 
való részesedés arányát is legtöbb 
esetben ez határozza meg. Igaz 
ugyan, hogy nagy százalékban 
tudtunk fiatal házasoknak, nagy
családosoknak lakást biztosítani, 
mind OTP, mind pedig tanácsi 
bérlakást, de az OTP lakások ese
tében a fiatal házasok csak ko
moly szülői segítséggel tudták a 
lakásokat megvásárolni. Itt, a ta
nácsi támogatási rendszer eny
hített ezen a nehézségen. A támo
gatási rendszer azonban a lakások 

árainak emelkedését, jelenlegi 
formájában nem képes ellen
súlyozni. A lakáshoz jutás felté
teleinek lényeges javulására saj
nos a közeljövőben nem számít
hatunk. Ismeretes, hogy a lakások 
ára folyamatosan emelkedik, így 
előfordulhat, hogy az OTP lakás
vásárlóknak még magasabb ösz- 
szegű megtakarításra lesz szük
ségük. Ahhoz, hogy a lakáshoz 
jutás feltételei jelentős mértékben 
változzanak, központi intézkedé
sekre van szükség. A nehézségeket 
talán tovább fokozta az a tény is, 
hogy a bankkölcsön kamatait je
lentős mértékben megemelték, így 
egy alacsony jövedelmű lakás
igénylő bankkölcsön felvételéről 
nem is álmodhat.

A CSKCS lakótelep építésével 
összefüggésben várható, hogy
1988-89-ben  28-30 db alacsonyabb 
árfekvésű, leadott OTP lakás 
felett fog rendelkezni a lakás
ügyi hatóság. Ezek a lakások
1988- ban várhatóan 13—14 000 
Ft-os m2-enkénti áron vásárol
hatók meg. A Jókai lakótelepi la
kások átadására 1988-ban már 
nem kerül sor, de várhatóan az
1989- es átadásnál új névjegyzéket 
kell készíteni. A Kossuth utcában 
építésre kerülő lakások kivitele
zésére több elképzelése van a 
városi tanácsnak. De az elkép
zelések csak akkor valósulhatnak 
meg, ha az állampolgárok a lakás
ra várók, a lakásépítés indítása
kor anyagi erővel rendelkeznek.

A jövőre vonatkozóan elsősor
ban azt a lakáskivitelezési, építési 
formát kell választani a város ta
nácsának, ami a legkedvezőbb 
feltételeket biztosítja, a lakás
építőknek, lakásvásárlóknak. 
Ilyen lehet például a szövetkezeti 
forma, amely tartogathat további 
ki nem használt lehetőséget. 
Sok gondot kell fordítani és át 
kell gondolni a félkész lakás
építés formáját úgy, hogy ez a 
lakásvásárló vagy lakásépítő szá
mára előnyös legyen. Továbbá 
kell fejleszteni a lakáselosztás 
nyilvánosságát, elsősorban annak 
demokratizmusa érdekében.

Keszi László — Pintér Rezső
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A nagyatádi faszobrász alkotó
telep és interszimpozion a városi 
tanács közvetlen irányítása alól
1988. január 1-én átkerült a városi 
művelődési központhoz. A műve
lődési központ tanácsi fenntartású 
intézmény, a szoborpark és al
kotótelep gazdálkodását eddig is 
itt végezték. Ez a szervezeti vál
tozás önmagában nem jelentett 
drámai fordulatot a szoborpark 
történetében, mégis alkalom né
hány gondolat megfogalmazására.

1975. óta 75 hazai és külföldi 
művész, illetve több művészet
történész dolgozott az alkotótelep 
megbízásából a szoborparkban. 
Ezideig 116 szobor készült el, 
amelyekből a szobrászok és a 
bírálók döntése alapján 71-et 
állítottak föl a göröndi úti park
ban. A művek egy része nem 
sokáig bírta az időjárás viszontag
ságait, volt amelyiket vihar törte, 
olyan is, amit villám sújtott. 
Néhány szobrot nem a szobor
parkban állítottak föl, hanem a 
városban, de az itt készült szob
rok közül található Pécsett, 
Kaszóban, Nagybajomban, Zán- 
kán és Lábodon is.

Az alkotótelep léte bekapcsolta 
Nagyatádot a hazai és nemzetközi 
művészeti információs rendszerbe. 
Művészek, tudósok, politikusok, 
túristák keresték föl a szoborpark 
miatt Nagyatádot. A monumen
tális művek látványa nyilván be
folyásolta településünkről nyert 
képüket. A városlakók érdekes
ségként, különleges élményként

Korabeli tudósítások a Nagyatádi

Lapozgató
„A mi ártézink!
Ezzel a becéző névvel hallom 

most sűrűén emlegetni a mi ar
tézi fürdőnket, abból az alkalom
ból, hogy a kőművesek a falait 
felhúzván, ormára a bokrétái 
feltűzték, jeléül annak, hogy a 
falazattal készen vannak. A gú
nya, a ruházat tehát már megvan, 
csak egy délczeg kalapra a tor
nyokkal ékesített, üveggel fedett 
vasszerkezetű tetőre van még 
szükség, hogy teljesen elkészülve 
hirdethesse városunk és vidéke 
lakosságának áldozatkészségét ...” 
(1906. november 22.)

„A nagyatádi kisded óvoda épí
tése, melyet Kun és Trattner czég 
12.000 koronáért vállalt el, annyi
ra befejezést nyert, hogy az épü
let már tető alatt van, s így az 
építési bizottság f. hó 10-én dél
előtt 9 órakor azt átvizsgálván az 
első építési részletet 4.000 koro
nát vállalkozóknak kiutalta.” 
(1906 november 15.)

„Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség b. tudomására hozni, 
hogy Zsolnai Vilmos jóhírnevű 
zenekara folyó hó 8-án és 9-én 
este „MÁTYÁS KIRÁLY" ven
déglőhelyiségemben HANGVER
SENYEZ.

Ezúttal felhívom b. figyelmüket, 
hogy az estélyen többféle házilag 
készített friss hurkák és kolbá
szok, valamint kitűnő minőségű 
új és ó Balatonmellékű borok 
szolid árszámítás mellett pontos 
kiszolgálással állanak a t. közön
ség rendelkezésére. Becses párt
fogásukat kérve vagyok: Forró 
Ferencz vendéglős. (1907. január 
3.)

Szabónő: Ki Budapestről jött és 
most állandóan Nagyatádon tar
tózkodik elvállal munkát pontos 
kiszolgálás mellett. Milder 
Szidónia Széchenyi tér. (1906. no
vember 22.)

ELMARADT EGY ALKOTÓIDÉNY

Gondolatok a szoborparkról
Miről írt a külföldi szobrász?

mutathatták meg vendégeiknek 
a hatalmas szobrokat. A szobor
park kirándulóhely lett óvodások, 
iskolások, családosok számára.

A város szellemi életében is je
lentős szerepet töltött be az 
alkotótelep. Atádi főiskolai hall
gatók közül többen a történetéről 
írták szakdolgozataikat. Amatőr 
fotosok képeik százait, diaporáma- 
műsorukat készítették a szobrok
ról. Kisfilmeket és videofelvétele
ket forgattak itt. Értelmiségiek, al
kalmazottak barátkoztak, vitat
koztak esténként a szobrászokkal. 
A nagyatádi szoborpark a kezdet
től közgyűjteményi (múzeumi jel
legű) funkciót töltött be. Külön
legességét az adja, hogy meg
figyelhető itt az alkotás folyamata 
is, valamint a szabadtéri elhelye
zés miatt bármikor megtekinthető 
— 1988-ig díjtalanul. ( A villányi 
kőszobor-parkba már belépő
jegyet kell venni!)

Hogy miért fontos a szobrász
művészet számára a nagyatádi al
kotótelep? Az 1986-os idény egyik 
vendégművésze, Kari Halt Tross- 
bach írta a Süddeutsche Zeitung 
1987. január 7-i számában „Nyers
anyagról, technikai segédeszkö
zökről, szállásról és ellátásról a 
szimpozion ideje alatt nem kell a

„Mely nemes hölgy, aki egyúttal 
kutyabarát is — lenne hajlandó 
egy intelligens német férfinek — 
ki teljesen vagyontalan egy cso
daszép, fekete, jól megtermett, jól 
idomított, hű és tiszta kutyáért, 
segítségére lenni, hogy Ameriká
ba jöhetne? Grötzl Károly Nagy
atád, Petőfi utcza, Ungern Nwe 
York Staatzeitung szept. 10. 1907.

„Adler Géza Nagyatádon Fű
szer és Csemege Kereskedése 
ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
legfinomabb tea, rum, teasüte
mény, déligyümölcs, czukorka, 
stb. különlegességekben. Külön
féle halak, sajtok és húsnemek. 
Nagy raktár cognac, likőr, pezsgő, 
stb. finom égetett szeszes italok
ban. Karácsonyi díszek és czu- 
korkák nagy válaszékban.” (1906. 
november.)

összeállította: Városi Könyvtár 
Olvasószolgálata

Három évvel ezelőtt kezdődött 
meg a rajztagozatos képzés Nagy
atádon a 2. számú általános isko
lában Polák Judit tanárnő veze

művésznek gondoskodnia. Sőt 
zsebpénzt is biztosítanak számára 
a magyar átlagjövedelem nagysá
gának megfelelően. Ideális vi
szonyok a művész számára: tel
jes koncentráció a munkájára, új 
ötletek kifejlesztésére, költséges 
tervek megvalósítására . . . Művé
szek egymás közt: ez is fontos 
szempontja a magyar szimpozion- 
nak. Tapasztalatcsere, amely a 
munkát befolyásolja. Természete
sen ez az esély adta az első prob
lémát, a nyelvi korlátokat . . . 
Persze, lehet társalogni kézzel- 
lábbal is. A megértés érzelmi 
alapon is lehetséges. Amikor a 
grúz kolléga észrevette, hogy né
met vagyok, egyszerre oroszul 
kezdett beszélni, s a mondani
valójából csak a szimfónia és a 
Beethoven szavakat tudtam ki
venni. Aztán elkezdte az Öröm
ódát énekelni. Nagyon meghatód
tam. Aztán együtt énekeltünk ...” 

A munkafeltételekről is elisme
rően nyilatkozott a müncheni 
szobrász. Az alkotótelepet fenn
tartó tanács nagy gondot fordított 
arra, hogy itt a művészek olyan 
műhelyben és olyan hatalmas 
fákkal dolgozhassanak, amelyre 
másutt sehol sincs lehetőségük. 
Ennek fejében egy nagyméretű 
szobrot ajándékoztak a szobrá
szok a gyűjteménynek. így növe
kedett szabadtéri galériánk évről- 
évre.

Az 1987. évi alkotó idény zárá
sát követően azonban a nagyatádi 
szoborpark és alkotótelep műkö
désének feltételei lényegesen meg
változtak. A szoborpark zsúfolttá 
vált. Ezen átmenetileg segített, 
hogy időnként néhány szobrot el
vittek különböző kiállításokra. A 
volt káposztáskert területével 
északi irányban bővült ugyan a 
szoborpark, de így is felvetődött, 
hogy a jövőben ne a szobrok szá
mának gyors növelése legyen a fő 
cél, hanem az, hogy a tartalmá
ban és állagában időállónak ítél
hető régebbi művek megvédése 
mellett, szigorúbb előzsűrizéssel, 
jobb minőségű és annyi szobor 
készüljön, amennyit esztétikailag 
is, technikailag is megfelelően ki
vitelezni lehet.

A nagyatádi alkotótelep művé
szeti irányítását ellátó Alkotóte
lepi Tanács még a tél folyamán 

áttekintette az erre az évre be
nyújtott hazai és külföldi pálya
munkákat. Megállapította, hogy 
nagyon kevés megfelelő pályázat 
érkezett be a Magyar Képzőmű
vészek és Iparművészek Szövet
ségéhez. Ez valószínűleg össze
függött azzal, hogy a magyar 
szobrászok az adótörvény és az 
általános drágulás hatására nyil
ván nem az eladhatatlan alkotó
telepi szobrok készítésére pályáz
lak.

Az alkotótelep személyi feltéte
lei is megváltoztak. A telep veze
tője Varga Géza Ferenc szobrász
művész a budapesti „Kollektív 
Műteremben” vállalt munkát, így 
a művelődési központ munkatár
sai vették át a munkakörét.

A nagyatádi szoborpark és al
kotótelep művészeti irányítása és 
felügyelete abban állapodott meg, 
hogy a kevés, és minőségben sem 
megfelelő pályázat miatt az idén 
ne művészi munka, hanem res
taurálás folyjon. Erre azért nyílt 
lehetőség, mert a műhelyt fejlesz
tettük, a szakembergárda és a 
géppark egész évben rendelke
zésre állt, ugyanakkor a szobrok 
többségének javítása szükségessé 
vált.

A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a jövőben is szükség lesz 
arra, hogy minden második év
ben a régi szobrok felújításával, 
javításával foglalkozzon az alkotó
telepi asszisztencia. így természe
tesen szintén csak kétévente 
szervezünk szimpoziont pályázat 
útján, 3—6 hazai és külföldi mű
vész részvételével. Számukra in
tézményünk biztosítja az ellátás 
költségeit, munkájuk szerény dí
jazását.

Az alkotótelepi asszisztencia, 
géppark, fakészlet speciális mű
vészeti feladatokra alkalmas, il
letve arra folyamatosan alkal
masnak kell lennie. Ezért a mű
velődési központ szervezi, hogy 
az alkotóidényen kívüli idősza
kokban az olyan művészek, akik 
faszobrok alkotására kaptak meg
bízást, Nagyatádon készítsék el 
munkáikat. 1988-ban így dolgo
zott két budapesti művész az al
kotótelepen: Szórádi Zsigmond és 
Seress János.

A fennmaradó kapacitást az 
asztalosműhely igényes, egyedi 
bérmunkák teljesítésével kívánja 
lekötni: lépcsők, korlátok, abla
kok, ajtók, képkeretek, stb. meg
rendelését várják az őszi-tavaszi 

időszakokra.
Kovács Géza

tésével. Ezúttal két tanítványának 
a 7 éves Pais Tímea és a 8 éves 
Fata Éva egy-egy munkáját mu
tatjuk be.

Korabeli tudósítások a Nagyatádi Hírlapból



MUTATVÁNYSZÁM NAGYATÁD 5

Tisztelt Olvasónk, 
legyen a munkatársunk

A tanács végrehajtó bizottsá
ga ez év elején előzetesen egyet
értett egy havonta, vagy kétha
vonta egyszer megjelenő helyi 
lap alapításával.

Célunk a közérdeklődés minél 
szélesebb kielégítése, sokféle hasz
nos információval! Legyen ebben 
társunk!

Első bemutató példányunk a 
Nagyatád címet viseli. Várjuk 
ötleteit, javaslatait, hogy lapunk 
milyen elnevezéssel jelenjen meg.

Kiváncsiak vagyunk, hogy Ön 
miről olvasna szívesen?

Mit tart fontosnak a városban 
és környékének életében?

Véleményét, ötleteit folyamato
san juttasa el a szerkesztőbizott
ságunk címére! írásait, informá
cióit, egy-egy jó városi anekdotát 
örömmel fogadunk.

Lapunkban helyt adunk köz
érdekű nyílt vitáknak is, melyek 
együttes közérzetünk javítását 
szolgálják!

Elképzeléseink szerint az új
ságnak Nagyatád és környéke 
közéleti társadalmi és politikai 
lapjának kell lennie.

A sokoldalú információ biztosí
tása miatt elengedhetetlenül fon
tos, hogy a lap több szervezet 
együttes kiadásaként jelenjen 
meg a jövőben folyamatosan.

Ezért minden érdeklődőt 1988. 
december 28-án, du. 15 órakor 
szívesen várunk a tanács föld
szinti vb termében.

A felelős kiadó

Hirdetni is kulturáltan
„ . . . minden falon, kerítésen 

és fán az előadás plakátjaira buk
kant.” Három évtizede múlt, 
hogy Takáts Gyula Színház az 
„Ezüst Kancsó”-ban című írás
művében így látta az akkori 
Nagyatád hirdetéseit, reklámjait. 
Azóta sok víz lefolyt a Rinyán, 
sokat változott a település, s vele 
az igények is. És a feltételek?

A tömegkommunikáció továbbra 
is kínálja a hirdetés-reklámozás 
lehetőségét. Partok között tartva 
megjelentek, a hellyel-közzel már 
ízléses falireklámok és táblahír- 
detések Nagyatádon. Néhány kul
turált, szemrevaló nagyatádi ki
advány — várostérkép, színes 
többnyelvű városismertető kalauz 
— kínált lehetőséget a hirdetések
nek a reklámozásnak.

És a hevenyészve, ilyen-olyan 
küllemű hirdetéseknek mi legyen 
a sorsuk amelyek — jobb híjján 
—„falon, kerítésen és fán” — je
lennek meg, a város különböző

— Megnyílt a III. számú öre
gek Napközi Otthona a volt Már
tírok utcai bölcsőde épületében.

— A Posta 1989. I. negyedévé
ben megkezdi a kötvénytulajdo
nosoknál a telefonok bekötését.

— Társadalmi munkában elké
szült Nagyatád 7 utcájában — 
Szentkirályi, Petőfi tér, Ács u., 
Munkás u., Szabó Dezső u., Sel- 
meczbányai u., Honvéd u. 2072 
fm. járda a lakosság összefogásá
val.

— Az 1988. december 6-i Na
gyatádon tartott megyei végre
hajtó bizottsági üléssel befejező
dött a Nagyatádi Városi Tanács 
VB. Szakigazgatási Szerveinél 
tartott megyei komplex felügye
leti vizsgálat. 

helyein? A felragasztható plaká
tok, hirdetések már évek óta az 
erre a célra szerkesztett épített 
színes hirdetőberendezéseken je
lenhetnek meg a város, — ilyen 
szempontból forgalmas helye
in. Aztán valóra vált a Város
szépítő Egyesület tavaszi közgyű
lésén elhangzott javaslat: meg
jelentek, a rajzszögezhető hirde
tések berendezései. Máris nép
szerű lett az Atád Áruháznál és 
a hírlapárusító pavilon előtt el
helyezett berendezés, amelyeket 
még továbbiak követtek a vá
ros más, kevésbé központi helye
in is. Ezek mint térelemek, kör
nyezetüket is díszítő megoldások.

A hirdetések kulturált feltéte
leinek megteremtésével a jóízlésű 
polgárok bizonyára nem szívesen 
veszik majd, ha elvétve ugyan, 
de ezután is látni kirakatban 
vagy a fákon, oda nem illő, esz
tétikai szennyező flekkeket.

Hubay Sándor

— A városi tanács tagjai 1989. 
februárjában megkezdik tanács
tagi beszámolójuk tartását.

— A tanács művelődési, egész
ségügyi, sport bizottsága, társa
dalmi aktívákkal együtt felméri 
a városközpont időskorú lakossá
gának helyzetét.

— Tanácsi beruházásban elké
szült a volt ÁFÉSZ épület mellet 
a Jókai lakótelepet a Petőfi ut
cával összekötő gyalogjáró. A jö
vő évben a Petőfi u. 38. szám 
alatti ingatlanon újabb gyalogos 
kiközlekedési lehetőség nyílik.

— A Szociális Gondozási Köz
pont december 7-én fenyőünne
pélyt rendez az időskorúak részé
re.

Didergő decemberben
Az egyes számú általános iskola 

énekkarának bemutatója nyomán 
készítette el a Magyar Televízió 
Pécsi Stúdiója Didergő király cí
mű tévéfelvételét, amelyet szep
temberben a művelődési központ
ban díszbemutatón láthattak az 
érdeklődők. Bükkösdi László ren
dezésében most ismét látható a 
sikeres produkció, amelyről a vá
rosi tanács , a művelődési köz
pont és a Dél-Somogyi Mező
gazdasági Kombinát támogatásá
val a Rinyatamási vadászkastély
ban készült felvétel. A címszerep
lő Marczis Demeter, a gyermek
szerepeket pedig Fodor Réka, 
Kiss Gyöngyi, Varga Brigitta, 
Csikós Mónika, Albrecht Rajmund 
és Bácsai Krisztián alakítja. Vala
mennyien nagyatádi diákok. A 
darabot dr. Vargáné Zag Ágota 
és Pauker Zoltán tanította be. 
Zongorán közreműködött Kenedi 
Tibor. Az adást előzetes műsor
terv szerint karácsony este láthat
juk.

Környezetünkért
A Babay József Általános Is

kola felhívására tavaly májusban 
a végrehajtó bizottság „Tegyük 
szebbé, otthonosabbá, gondozot- 
tabbá intézményünket és környé
két” címmel versenymozgalmat 
hirdetett a város oktatási intéz
ményei között. Három tagú pár
tatlan bíráló bizottság — Czipót 
Dezső, Hubay Sándor és Bodzái 
Jenő — tartott szemlét a tavasz- 
szal és az ősszel az óvodákban, 
az általános iskolákban, a zene
iskolában, a szakmunkásképzőben 
és a gimnáziumban. Minősítésük 
alapján kiváló minősítést öt in
tézmény kapott. Az első helye
zettnek járó ötvenezer forintos 
díjat a Babay Iskola nyerte. Má
sodik lett a Zóka utcai, harmadik 
pedig az Alkotmány utcai óvoda.

A VÁROSI TANÁCS, A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG TAGJAI,
A TANÁCSI SZERVEK DOLGOZÓI,
A MUTATVÁNYSZÁM
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA

kellemes karácsonyi ünnepeket, 
és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kíván

A VÁROS
VALAMENNYI LAKÓJÁNAK
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Mozgás és élmény a városi 
ötpróbán

látványnak is szép, amikor vá
rosunk főutcáján sok száz fiatal, 
gyermek és felnőtt színes tömege 
fut, vagy kerékpározik végig. A 
szombati bevásárlásukat intézők 
elismerő tekintettel nézik a spor
tolókat, s már nem kérdezik olyan 
sokan egymástól, mi ez, milyen 
rendezvény van itt? A nagyatá
diak többsége hallott már az idén 
ötödik alkalommal meghirdetett 
városi ötpróbáról. Mégis pontosan 
mi is ez az esemény?

A rendezők — a KISZ Városi 
Bizottsága, az Úttörőelnökség és 
a később csatlakozott Városi Mű
velődési Központ — rendszeres 
teljesítményt követelő tömegsport 
események megszervezésével azt 
kívánják elérni, hogy a testedzés 
váljon folyamatossá, hogy a részt
vevők a próbák között is sportol
janak, edzzék magukat. A köve
telmények mindenki számára el
érhetők, teljesíthetők. A hét pró
bából ötöt kell végigcsinálni 
ahhoz, hogy valaki megkaphassa 
az emblémás sportatléta, (idén 
sporttáska jutalmat) és részt ve
hessen a fődíjak kisorsolásán, 
amelyek között például verseny
kerékpár, hátizsák, sátor, sport
táska, labdák találhatók.

VÁROSI ÖTPROBA — OLIMPIAI FUTÁS

1988. szeptember 17-én a XXIV. Olimpiai játékok megnyitója 
tiszteletére

Mik a próbatételek? őszi és 
téli túra, kerékpározás, kétszeri 
futás, tornatermi próba és a záró 
verseny adja a választékot. Az öt 
évvel ezelőtti kezdethez képest 
jelentősen megnőtt a résztvevők 
száma. Szeptember 17-én, az ez 
évi sorozatot nyitó futáson több 
mint kilencszázan álltak rajthoz. 
A rendezvény kapcsolódott a 
XXIV. Olimpia megnyitójához és 
az olimpiai zászló felvonása után 
a résztvevők öt égő fáklyát vivő 
diák mögött futva teljesítették a 
távot.
Az ilyen külsőségek, a próbák 
hangulata, jó előkészítése, ren
dezése, a mindig megtartott juta
lomsorsolás, a változás propa
ganda, a vonzó ajándékok mind
mind hozzájárultak a nagyfokú 
érdeklődéshez. Ezeknél azonban 
jelentősebb az, hogy hagyománya 
és .,törzsgárdája” van a városi öt
próbának. Sokat jelent, hogy a 
régebbi próbázók újabb és újabb 
társakat hívnak. Az idén tavasz- 
szal befejeződött sorozat követel
ményeit majd négyszázan teljesí
tették. A tömeges részvételhez 
elengedhetetlen a testnevelő taná
rok, pedagógusok önzetlen, kész
séges, a mozgalom céljait támo
gató munkája. A Babay József is

kola KISZ-es kollektívájának, 
Ludán Jánosnak, Szűts Miklós
nak, Potapov Valerijnénak, 
Zibricky Istvánnak, Czimmer- 
mann Bélánál; és a többieknek a 
példamutató részvétele, szervező 
tevékenysége jelentette és jelenti 
a versenysorozat eredményességé
nek egyik zálogát. A mozgósítás
ban a legjobb eredményt a tara- 
nyi, háromfai és a nagyatádi 2. sz. 
általános iskola érte el tavaly.

Egy ilyen rendezvénysorozatnak 
természetesen kiadásai is vannak. 
Ezeket a KISZ VB költségvetésé
ből, a Gábor Andor Művelődési 
Központ, az ÁFÉSZ, a VOLÁN 
és a Városi Tanács támogatásá
ból fedezik a rendezők. A szer
vező munkát, a lebonyolítás fela
datait a KISZ Városi Bizottsága 
munkatársai külső segítőkkel kö
zösen végzik.

A városi ötpróba sporteseményt 
jelent városunkban. Segíti a moz

Minden véleményt meghallgatunk

Vita
az úttörőmozgalomról

Hazánk egyik legnagyobb lét
számú szervezete a Magyar Úttö
rők Országos Szövetsége. Az el
múlt 40 évben milliók nevelésé
ben szerzett elvitathatatlan érde
meket. Nincs ma tán oly család, 
akinek valamely tagja ne lett 
volna a kék vagy vörös nyakken
dő tulajdonosa, ne barangolt vol
na az őrsi túrákon, ne élvezte-iz- 
gulta volna végig a családtól tá
voli úttörőtáborban töltött első 
éjszakát, gyűjtötte volna a hasz
nos hulladékot, vagy éppen szer
vezte a rajok közti játékos vetél
kedőt.

Ugye, Tisztelt Olvasónk! Önnek 
is jelent még valamit ez a szó: 
úttörő! Erre számítva az Úttörő
szövetség bízik abban, hogy tevé
kenységünk megújítását célzó tö
rekvéseinkben számíthatunk az 
ön véleményére is. Az ugyanis 
egyre világossabbá válik, hogy — 
hasonlatosan társadalmunk egyéb 
szervezeteihez, intézményeihez — 
1; .ékenysógünk, szerveződésünk, 
célkitűzéseink és vállalásaink új
ragondolása további halasztást 
már nem tűrhet.

Meg akarjuk őrizni szerepünket 
a gyermekek nevelésében, poli- 
til-.ii szocializációjában. Eleget kí
vánunk tenni társadalmi küldeté- 
sü nek, annak, hogy a 6-14 éve
seknek, továbbá szövetségünk ifi 
és ét'"> Övezető tagság nak méltó 
é dokké viseletét jelentsünk. Nem 
jzore'nér.k lemondani arról, hogy 
hozzájáruljunk gyermekeink ro
mantikus, élménydús szabadidejé
nek szervezésében. Továbbra is 
ösztönözzük a közélet demokrati
zálásának, az iskolák megújúlásá- 
nak folyamatát, a nevelés-oktatás 
hatékonyabbá válását, egy testben 
és lélekben egészségesebb, a tár

gás megszerettetését, a rendsze
res testedzés szokássá válását. Jó 
eszköz az egészségesebb életmód 
gyakorlatához, amely közösségi 
élményt, fiatalos, hasznos időtöl
tést is biztosít. Azt a tapasztala
tot, hogy a rendszeres, fizikai 
erőkifejtést igénylő, fáradságot 
okozó futások jók és hasznosak, 
csak azok hiszik el, akik már 
néhányszor érezték a legyűrt ki
lométerek utáni jóleső fáradságot. 
Az indulás lendületének megadá
sában kell segíteni!

G. J.

sadalmi haladás iránt elkötelezett 
ifjú nemzedék felnövekedését.

Sajnos jelenlegi törekvéseink
kel ellentétes társadalmi tenden
ciák hatnak. S ennek részese Na
gyatád és környéke közel négy
ezer kisdobosa és úttörője is. Ná
lunk sem érvényesülnek kellő
képp a legfiatalabbak érdekei az 
illetékes testületek döntéseiben. 
Kevés még az — a magánszemély, 
vagy intézmény — aki felelősség
gel részt vállal jövőnk letétemé
nyeseinek nevelésében a pedagó
gusok körén kívül.

A társadalmunkban jelentkező 
zavarokkal az Uttörőszö vétség 
szervezetei sem voltak képesek 
megbirkózni. Mozgalmunk vesz
tett vonzerejéből, nem tudtak 
kompenzálni a nehezedő gazda
sági helyzetben felerősödött ér
tékválságot, a családi és iskolai 
nevelés mind szembetűnőbb hiá
nyosságait.

Azt írtam: vesztett. De nem 
elveszett! Megújulásunkban Ön
re is számítunk.

Tisztelt Olvasónk! Kérjük, gon
dolkodjon el azon, hogy Ön és 
környezete mit vár az Úttörő
szövetségtől, hogyan képzeli cl a 
kisdobosok és úttörők, az őrsök, 
rajok, úttörőcsapatok mindennap
jait. Véleményét fejtse ki Nagya
tádon és a környező községekben 
szervezett úttörős beszélgetése
ken, lakóhelyi vagy iskolai fóru
mokon. Nagyon várjuk javaslata
it, elképzeléseit Városi Úttörő
elnökségünkön levélben (címünk: 
Nagyatád, Városi Úttörőelnökség) 
vagy személyesen január 10-ig.

Bízunk benne, hogy ön is úgy 
véli, ez az az ügy amely minden 
fáradságot megér.

Gosztolya József 
városi úttörőelnök
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Filmszínház miisora
December 1-2., csütörtök-péntek
Micimackó
Színes, szinkronizált amerikai 
rajzfilm
Felemelt helyár I.
Este fél 8 órakor:
A pokol katonái
Színes amerikai film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II.
4- én, vasárnap
A kis szemtanú
Színes, amerikai bűnügyi film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II.
5- én, hétfőn
A Júdás hadművelet
Színes, szinkronizált francia 
kalandfilm
Felemelt helyár I.
8-9. csütörtök-péntek 
délután 5 órakor:
TKON, avagy a számítógép 
lázadása
Színes, szinkronizált amerikai 
sci-fi
Felemelt helyár II.
Este fél 8 órakor:
Faludy György költő
Magyar dokumentumfilm
Alaphelyár II.
11- én, vasárnap
Fekete özvegy
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
Felemelt helyár I.
12- én, hétfőn
A kilencfarku macska
Színes, olasz-NSZK-francia film 
Felemelt helyár I.
15-16., csütörtök-péntek, 5 órakor:
Intervenció
Színes, szovjet film
Alaphelyár II.
Este fél 8 órakor:
Mona Lisa
Színes, szinkronizált angol krimi
18 éven felülieknek!
Felemelt helyár I.
18., vasárnap
A Sárkány útja
Színes hongkongi-amerikai film 
Felemelt helyár I.
19., hétfő
A birodalom védelme
Színes, szinkronizált angol krimi 
Felemelt helyár I.
22-23., csütörtök-péntek, 
délután 5 órakor
Hupikék törpikék és a Törpicur
Színes, szinkronizált belga 
rajzfilm
Felemelt helyár I.
Este fél 8 órakor:
Mississippi szirénje
Színes, francia kalandfilm
Felemelt helyár II.
25., vasárnap
Hálószobaablak
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
Felemelt helyár II.
26., hétfő
Nagy zűr Kis-Kínában
Színes, amerikai kalandfilm
Felemelt helyár II.
29-30., csütörtök-péntek, 
délután 5 órakor:
Kárhozat
Színes magyar film
16 éven felülieknek
Alaphelyár I.

Este fél 8 órakor:
Átjáró élet és halál között 
Felemelt helyár III.
1989. január 2., hétfő 
Rövidzárlat
Színes, szinkronizált amerikai 
sci-fi
Felemelt helyár II.

Matiné előadások:
vasárnap délután 3 órakor:

4.
Púpos lovacska
Színes szovjet film
Alaphelyár I.

11.
A rézhegyek királynője 
Színes, amerikai film 
Alaphelyár I.

18.
Hatan hetedhét országon át 
Színes, szinkronizált NDK film 
Alaphelyár I.

25.
Szarvacska, manócska
Színes, szovjet film 
Alaphelyár I.

Gábor Andor Míiv. Központ
Kiállítások:

December 2-től 11-ig (kedd ki
vételével) 14—20 óra között Ter
ménybábok, Szabó Gyuláné báb
művész munkáinak bemutatása.

December 16-tól január 8-ig 
(kedd kivételével) 14—20 óra kö
zött Fotókiállítás. A Nagyatádi 
Fotoklub tagjai által 1987-88-ban 
készített munkák bemutatása.

Rendez vények:
3-án, 16 órától Diáktanya, utá

na Disco
A 23 óráig tartó, non stop prog
ramban videovetítés, számítógé
pes játékok, vetélkedők, tánc lesz.

7-én, 17 órától a szabadidős 
klub programja:

Felkészülés a gyermekvárásra. 
Beszélgetés Moldoványi Judit 
pszichológussal. Videovetítés a 
terhestornáról, légzéstechnikáról.

14-én, 14 és 17 órától a nagy
teremben :
Pom-Pom mesél.

A magyar Cirkusz és Varieté 
mesejátéka. A bérletek érvénye
sek. Jegyek már csak a 17 órai 
előadásra kaphatók, 25 Ft-os 
áron.

14-én, 17 órától a szabadidős 
klub programja:

„A családvédelem jogi eszkö
zei”. Találkozás Dr. Lehotai 
Zsuzsanna bíróval. Videovetítés 
a család életmódjáról.

17-én, 16 órától Diáktanya, utá
na Disco. A 23 óráig tartó, non 
stop programban videovetítés, 
számítógépes játékok, vetélkedő, 
tánc lesz.

28-án, 9 órától Szünidei Diák
tanya, utána Disco. A 23 óráig 
tartó, non stop programban vi
deovetítés, számítógépes játékok, 
sportversenyek, vetélkedő és tánc 
lesz.

Magyar Néphadsereg 
Helyőrségi Klubja

31-én, 19-06 óráig az intézmény 
összes helyiségében

Szilveszteri bált rendezünk
Belépő a hivatásos, továbbszol

gáló, polgári alkalmazottaknak, 
nyugállományú klub tagjainak — 
családtagoknak: 100 forint, kívül
állóknak: 200 forint.

Éjfél után igény szerint rendel
hető: virsli 25 Ft, kocsonya 15 Ft. 
ül órakor TOMBOLA

13-án,  18,00 és 19,30 órakor 
színházi előadás a sorállomány 
részére

„A humorban nem ismerünk 
tréfát”. Közreműködnek: Hacsei 
Józsa, Inke László, Benkő Péter.

20-án, 18 órakor indul a szín
házbusz a HK. elől.

19,30 órakor kerül bemutatásra 
„Oidipusz" tragédia.

Január 14-én Utószilveszteri 
bált rendezünk.

ELTÉRŐ NYITVATARTÁS:
24- én ZÁRVA
25- én 18—23 óráig
26- án 18—23 óráig 
31-én 19—06 óráig
1-én ZÁRVA

Várospolitikai kör. December 
1-én, 18 órakor.

Móra könyvklub. Csoportveze
tő: Máyer Károlyné. Foglalkozá
sok: csütörtökön 15—16 óráig.

Huszonévesek klubja. Alakuló 
értekezlet. December 14-én, 17 
órakor. Minden fiatal tisztet és 
kedves feleségét szeretettel vár
juk. ötleteire, javaslataira a si
keres további munka reményé
ben számítunk.
A gyermekkönyvtárban

December 9-én, 15 órakor
Padisák Mihály íróval találkoz
hatnak a gyerekek.
Diákoknak

A diákok által nagyon várt té
li szünet több időt enged pihe
nésre és szórakozásra. A városi 
diáktanács szeretné, ha egy szün
idei napon tartalmas programo
kat kínálhatna a középiskolások
nak. Ezért december 28-án, szer
dán a Gábor Andor Művelődési 
Központban, a Szünidei diákcent
rumnál várják az érdeklődőket.

Délután kettőtől videovetitésen 
mutatják be a Két férfi a város
ban című színes francia filmet. 
Diákkezek címmel kamarakiállí
tást nyitnak. Lehet játszani szá
mítógépekkel, lesz fórum a diák
ügyekről. Könyveket és filmeket 
is ajánlanak majd, öttől a szín
padon humoristák, diákok, zene
karok és táncosok mutatkoznak 
be. Este hétkor nyit Szabó Gyula 
diszkója, ahová a belépődíj har
minc forint.
Jobb egészséget!

Decemberben is folytatódik az 
az egészségnevelési előadássoro
zat, amelyet még novemberben 
hirdetett meg a városi egészség
védelmi tanács. A Rókus-közben 
lévő egészségházban 2-án 
dr. Matarits István főorvos a ter
hes nő életmódjáról és terhes
tornáról beszél az érdeklődőknek. 
Egy héttel később dr. Mózes 
Tibor adjunktus ismerteti ugyan
itt az ultrahang-vizsgálat jelen
tőségét.

16-án dr. Jaklovics Ferenc 
szakorvos a terhesség ideje alatti 
gyógyszerszedésről tart tájékoz
tatót. A sorozat befejezéseként 
Gelencsér Lászlóné védőnő az új
szülött fogadásához ad hasznos 
tanácsokat. A művelődési
központban december 7-én 
Moldoványi Judith pszychológus 
hasonló témáról beszélget vendé
geivel. Egy héttel később, decem
ber 14-én dr. Lehotai Zsuzsanna 
bíró a családvédelem jogi esz
köztárát ismerteti.
Tanuljunk nyelveket

Bizonyára ön is jól tudja, hogy 
egy idegen nyelv elsajátítása ko
moly feladat. A színvonalas ide
gennyelv tudás azonban olyan 
érték, amelynek megszerzéséért 
érdemes áldozatot hozni. Ehhez 
szeretnénk segítséget nyújtani a 
könyvtárunk zenei részlegében ta
lálható hanganyaggal.

A Tanuljunk nyelveket! soro
zatban jelent meg Czobor Zsuzsa
— Horlai György: Angol nyelv
könyv című munkája.

A nyelvkönyv anyagát az ér
deklődők meghallgathatják hang
lemezen és kazettán. A hat ka
zettából (lemezből) álló sorozat 
az Angol nyelvkönyv I. anyagá
nak első része. Tartalmazza a lec
keszövegek teljes és pontos szö
vegét és az ismétlő gyakorlatokat, 
melyek valamennyi epizód után 
következnek.

A német nyelvet tanulóknak 
ajánljuk Haán György - Pongrácz 
Judit - Simon Józsefné: Német 
nyelvkönyv című munkáját.

A felsorolt művek a városi 
könyvtár zenei részlegében talál
hatók és helyben használhatók.

A Városi Könyvtár 
Zenei Részlege

Olvasnivaló
A városi könyvtár ajánlatai 

ritkaságokból.
A Jordánszky-kódcx. Magyar 

nyelvű bibliafordítás a XVI. sz. 
elejéről. 1516—1519. Bp. 1984. 
Helikon. Hasonmás kiadás.

Föltételezhetően a nyulak szi
geti domokos apácák számára 
készült, végig egy kéz munkája. 
Majdnem teljes, eredeti épségében 
maradt ránk. A fakszimile mel
lett modern olvasatot is közöl 
Lázs Sándor.

Orbán Balázs: A Székelyföld 
leírása. Történelmi, régészeti, ter
mészeti, s népismereti szempont
ból. Pest, 1868. Ráth Mór.

1890. április 16-án Budapesten 
egy nem mindennapi végrende
letet fogalmaztak meg. A vég
rendelkező nemcsak testvéreiről 
gondoskodott, hanem fő örökösé
nek a magyar népet tette meg. 
„Amint egész életem küzdelem 
volt a jóért, az igazságért, 
a haza üdvéért... hogy halálom
ból is némi haszon háramoljék a 
szegény magyar hazára.”
Orbán Balázs szellemi hagyaté
kának fő műve a Székelyföld le
írása.

Katona Tamás: A korona ki
lenc évszázada. Történelmi forrá
sok a magyar koronáról. Bp. 1979. 
M. Helikon.
Helikon.

„Magyarország szent koronája” 
harminchárom éves külföldi tá
voliét után hazatért — oda, ahol 
nyolc évszázadon át őrizték, mint 
Szent István koronáját.” — írja 
Győrffy György bevezetőjében. A 
könyv lépésről-lépésre végigkíséri
— hiteles dokumentumok alapján
— a korona történetét. Sok színes 
ábra illusztrálja a könyvet.
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Búcsúztak a legjobbak és mégis...

Csak azért is kézilabda
Nem várt siker — rájátszás tavasszal a dobogós helyért

A nagyatádi kézilabda legel
szántabb szurkolói között is alig 
akadt olyan, aki meg merte vol
na jósolni csapatának őszi vég
eredményét. A miértekre a leg
illetékesebb, az NB Il-es csapat 
edzője Jéky Zoltán válaszol, aki 
elmondja azt is, hogy a harma
dik hely miért nem jelent még 
dobogós helyezést.

Minden eddiginél nehezebb kö
rülmények között kezdtük a fel
készülést januárban az idei sze
zonra. A bronz érmes csapatunk
tól átigazolt a kapus Bárány, és 
Takács. Abbahagyta a játékot 
Plangár, Kertész és Gál. Ezzel 
elvesztettük az NB II. legmaga
sabb védőfalát. (Valamennyien 
közel két méter magas játékosok 
voltak.) Az már csak tetézte a 
gondokat, hogy a biztos pont
nak számító balkezes Vaskó- 
Szedlákot a tavasz közepén el
vezényelték Zalaegerszegre. Egy 
csapatra való jóképességű já
tékost vesztettünk el. Romlot
tak a felkészülési lehetőségek is. 
A baljós előjelek már a téli ku
pákon is gyülekeztek. Nem tud
tuk megismételni a tavalyi sikere
ket, majdnem mindelhol az utol
só helyen végeztünk. Egyedül an
nak örülhettünk, hogy visszatért 
két volt játékosunk Papp és 
Végh, illetve az ifiből „felhoz
hattuk” Faragót. Azt tudtuk, hogy 
ilyen előzmények után nem lehet 
reális a dobogós hely megismét
lése. Éppen ezért csak annyi célt 
tűztünk magunk elé, hogy beke
rüljünk az első hat közé, mert az 
egyben art is jelenti, hogy másfél 
évig az NB II-ben játszhatunk 
tovább. A lehetőség „csakazért- 
is” hangulatot teremtett a játéko
sok között.

Sajnos az első bajnoki mérkő
zésen vereséggel hagytuk el a pá
lyát. Nem a sorsolásra panasz
kodtunk, de úgy éreztük, hogy az 
a Szondi SE — amelyet tavaly a 
Balaton Kupán megszorongattunk 
— egy jó erőben lévő Nagyatád
nak nem lehet akadály. Ha ké
sőbb, ha akkor kapjuk őket, ami
kor már formában van a csapat, 
akkor ... A második fordulóval 
olyan sorozat kezdődött, amire 
méltó büszke lehet a csapat. Tíz 
mérkőzésből tizenhat pontot sze
reztünk — felét idegenben! Csak 
két vereséget szenvedtünk. Az 
egyiket a hőgyészit nem lehet el
felejteni. Finoman szólva úgy 
éreztük: bírói döntések áldozatává 
váltunk. Rettenetes dolog az, 
amikor egy sokkal jobban játszó 
csapat tíz gólos vereséget szen

ved. Ennek ellenére a tavaszi for
dulókat a veretlen Szondi SE és 
az NB I-es játékosokat felvonul
tató Környe mögött a harmadik 
helyen fejeztük be.

A nyár sem telt tétlenül. Ismét 
ott voltunk a Balaton Kupán, 
ahol majdnem sikerült megismé
telni a tavalyi bravúrt. Éremért 
játszhattunk az NB I B-ben sze
replő Nyíregyházával. A szünet 
előtt vezettünk. Még sem lettünk 
bronzérmesek. A szünetben sajná
latos, morális probléma (Sajnál
juk, hogy az edző erre nem tért 
ki részletesebben. — a szerk.) 
hatott, s ez meglátszott a csapat 
további játékán.

Az őszi, második fordulóra si
került erősítenünk a nagykanizsai 
Benkővel, aki jól beépült a csa
patba.

A baj nem jár egyedül! A két 
átlövőnk Schuck és Végh súlyosan 
megsérült, a továbbiakban sem 
számolhattunk szereplésükkel. Ez 
szakmailag is komoly gondokat 
okozott. Az ősz közepén érkezett 
a Ganz-Villanytól a sorkatona 
Barta, aki jó kisegítőnek bizo
nyult, s visszatért az utolsó négy 
fordulóra az átlövő Plangár. Az 
átszervezett csapat az ősszel is 
csak négy vereséget szenvedett. 
Ebből csak egy volt meglepetés. 
Hazai pályán kaptunk ki a tatai 
katonáktól. Az enervált, fáradt, 
álmos — az éjszakát olimpia né- 
zésssel töltött — csapatot a fiatal 
ellenfél minden tekintetben fe
lülmúlta.

A szezonvégi mérleg: huszon
két mérkőzésből tizennégy győze
lem, egy döntetlen és hét vereség. 
A végső sorrend megegyezik a ta
vaszi végeredménnyel. Első a 
Szondi SE, második a Környei 
MEDOSZ, harmadik a Nagyatádi 
Városi Sportegyesület. Ez a har
madik hely sokkal többet ér, 
mint a tavalyi, hiszen nem min

Kézilabda NB II. Nyugati csoport

1988. évi szezon végeredménye

1. Szondi SE 22 21 1 — 573 : 415 43
2. Környe MEDOSZ 22 17 2 3 538 : 433 36
3. NVSE 22 14 1 7 534 : 491 29
4. MÁV Előre 22 13 — 8 506 : 454 26
5. Hogy ész 22 11 3 8 588 : 571 25
6. Ajkai Alu. 22 9 2 11 535 : 514 20
7. Szentgotthárd 22 7 6 9 509 : 585 20
8. Tatai Rákóczi 22 8 3 11 533 : 530 19
9. Pécsi Baromfi 22 8 2 12 489 : 519 18

10. Győri Volán 22 5 4 13 486 : 559 14
11. PEAC 22 5 2 15 513 : 588 12
12 Kisbér GAMMA 22 1 — 21 473 : 616 2

dennapi körülmények között ér
tük el. Hogy miért nem lettünk 
bronzérmesek? Az idén nem hir
dettek végeredményt a tavaszi
őszi szezonról az őszi - tavaszi 
szezonra való áttérés miatt. 
1989. tavaszán az első hat helye
zett oda-vissza alapon mérkőzik 
a dobogós helyekért, míg a 7-12. 
helyezettek a bentmaradásért ját
szanak osztályozót.

Értékelve a játékosok munká
ját szinte mindenkit dicséret il
let a szép munkáért. A két ka
pus, Papp és Szép egész évben 
egyenletesen, megbízhatóan véd
tek. Nem véletlen, hogy kevesebb 
gólt kaptunk, mint tavaly. Idén 
is Puppi volt a csapat pillére, ösz- 
szefogta és irányította a pályára 
lépőket, s emellett 114 gólt lőtt. 
A két szélső Karafa (94) és Boros 
(68) közül a balszélső feledtetni 
tudta tavalyi gyengébb szereplé
sét, s azt nyújtotta, amire való
ban képes. Boros kissé vissza
esett, de ennek szakmai okai is 
voltak. Jüngling (41) kiváló védő
munkája mellett támadásban és 
eredményességben is javult. Az 
átlövő posztokon sérülésükig ját
szó Schuck (67) és Végh (35) — 
ha hagytak is kívánnivalót — 
szerkezetileg fontos helyüket jól 
betöltötték. A csupán kilenc mér
kőzésen szereplő Benkő (31) ké
pességeit a csapat szolgálatába 
tudta állítani. Az ősszel több sze
repet kapó Balaskó (20) a sok
szor speciális feladatait jól oldot
ta meg. A többi játékos Mayer 
(24), Barta (3), Plangár (17) és 
Faragó szépen segítette az ered
ményes szereplést. A várakozá
son felüli eredmény egyértelműen 
a csapat rutinjának, összeková- 
csolódottságának és óriási küzde
ni tudásának köszönhető.

Köszönetét kell mondanunk az 
esetenkénti segítségnyújtásért 
Iharosi és Bujtás testnevelő taná
roknak és Bognár Árpádnak.

Jéky Zoltán

UTÁNPÓTLÁS

Az 1987/88-as tanévtől indított 
rendszer célja, hogy megfelelő 
számban és színvonalon utánpót
lást biztosítson az élsport számá
ra. 1987. tavaszán felmértük a 
város és a városkörnyék összes 3. 
osztályos tanulóját (tehetségfel
mérés), majd megtörtént a felmé
rés eredményeinek számítógépes 
feldolgozása. A tehetségesnek mi
nősített gyermekeket un. tehet
séggondozó központokba irányí
tottuk. A tanulók az edzésköz
pontokban (II. sz. Általános Is
kola, Babay József Általános Is
kola) sportágorientáltan, általá
nosan felkészítő, sokoldalú kép
zésben vesznek részt. A sportág
választás 6. osztály végén törté
nik, majd 7-8. osztályban kerül 
sor a sportági alapozásra. A tanu
lók hetenként két alkalommal 
vesznek részt az edzéseken. A 
foglalkozásokat testnevelő taná
rok végzik.

Czipóth Dezső

Lapzárta
TANÁCSÜLÉS ELŐTT

Ez évi negyedik tanácsüléséi 
1988. december 22-én tartja a 
tanács. Tájékoztatót hallgat meg 
a városi bíróság munkájáról. Ar
ra a kérdésre is választ vár, hogy 
a módosított családjogi törvény 
rendelkezései hogyan érvénye
sülnek a gyakorlatban. Dönt a ta
nács, az 1989. évi pénzügyi terve 
elfogadásáról. Jövő évi tervünk 
kiemelt feladata a strand, a be
vásárlóközpont közműveinek, a 
mezőgazdasági boltnak és a négy 
tantermes kereskdelmi szakkö
zépiskola építése lesz. Az 1985. 
évi választásokat követően első 
ízben számol be munkájáról a ta
nács művelődési, egészségügyi és 
sport bizottsága. Meghatározza a 
tanács 1989. évi munkaprogram
ját. A lakosság érdeklődésére is 
számot tartva a nyár eleji kor
mányzati döntés végrehajtásaként 
tanácsrendeletet kíván alkotni a 
tanácsi szervek munkarendjéről 
és az ügyfélfogadásról. Várhatóan 
módosítani fogja a tanács a je
lenleg érvényes lakásügyi tanács
rendeletét, melynek társadalmi 
vitái most folynak.

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
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