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< ^frlylatjuk !
Decemberben kétezres példányszámban Jelent meg a 

Nagyatád újság. Megjelenését követően sok véleményt hal
lottunk és igyekeztünk ezek szellemében átformálni mostani 
számunkat Rövidebb közérdekű hírekkel Jelentkezünk, s a 
kívánalmaknak megfelelően mindenféle felvetésnek helyt adunk, 
remélve, hogy ezzel további párbeszédet teremthetünk.

1989. január 19-én létrejött a várt együttműködés. Az érde
kelt párt, tömegszervezetek, tanácsi, valamint gazdasági szer
vek megállapodtak a lap folyamatos megjelentetése gazdasági 
feltételeiben, szervezeti kérdéseiben.

lapunk havi lap. egy lap ára 12 Ft A lapalapítók nem ta
láltak a várost és környékét kifejező Jó újság elnevezést. Ezúton 
pályázatot hirdetnek a lap elnevezésére. A pályázatokat 1989. 
február 28-ig kérjük eljuttatni zárt borítékban a Városi Ta
nács VB. címére. A pályázatot a lapalapítók bírálják el. Nyer
tese egy éves újság előfizetést nyer.

A Szerkesxtőséx

Közmegegyezéssel
Közös dolgainkat előbbre vinni 

csak akkor lehet ha közösen gon
dolkodunk. Bosszant, ha valaki 
frázisokat puffogtatva kardosko
dik vélt igaza mellett, mint ahogy 
az is, mikor valaki jópofáskodva 
akkor mondja el véleményét, 
amikor érdemi választ nem kap
hat, viszont hallgat akkor ami
kor kötelessége lenne szót kér
ni. Ha másért nem, hát azért, 
mert tisztességénél fogva válasz
tóit köteles képviselni. Nem aka
rom citálni az elmúlt évek sta
tisztikáit, felidézni azt, hogy 
hány tanácstag érezte úgy, hogy 
ott a helye a tanácsüléseken, s 
hány volt, aki nótoriusan hiány
zott a testületi ülésekről. Má
sért kértem szót ezen az oldalon. 
Számomra szimpatikus volt a vá
rosi tanács legutóbbi, decemberi 
ülésén az, hogy a megjelent ta 
nácstagok saját felelősségüknek 
érezték az idei nagyatádi költség
vetés megszavazását. Két verzió 
között választhattak. Kemény vi
ta alakult ki, főleg az intézmé
nyeket érintő költségvetési elvo
nások miatt. Végül a testület hu
szonhárom igen, és tizenöt ellen
szavazattal a második változatot 
fogadta el. Eszerint Nagyatádon 
a működési és fenntartási kiadá
sokra 318.190.000 forint áll ren
delkezésre.

Ez 5,tí százalékkal t<>bb a tava
lyinál, de reálértékében nem éri 
el azt, hiszen az árak közben je
lentősen nőttek, s ez elsősorban 
az egészségügyi és oktatási intéz
ményeket érinti. Egv idézet az 
előterjesztésből: „A kórházi gyó
gyítás igényeinek javítására to
vábbra sincsen lehetőség. Jelen
legi forrásaink nem biztosítják 
az elhasználódott műszerek indo
kolt cseréjét... Az oktatási, kul
turális és sport feladatok színvo
nalának javítását a jelenlegi 
költség vetés nem teszi lehetővé, 
de a működtetés teltételei adot
tak." Mindez kissé elszomorító, 
de tudni kell, hogy máshol sin
csen másképpen. Ha történetesen 
nem így és nem emellett döntött 
volna a testület, még nehezebb 
megpróbáltatásokkal néztünk 
volna szembe, meglehet látványo
sabb fejlesztésekkel dicsekedtünk 
volna. Kérdés csupán az, hogy mi 
a fontosabb ma. Hitem szerint a 
két rossz közül a tanácstagok a 
Jobb megoldást választották, vá
lasztóik érdekében is. Hiszek ab 
bán is, hogy választásuk okát el 
mondják választóiknak is. Ez már 
bizalom kérdése. A választók bi
zalmáé. mert ki hisz annak aki 
nem választói mellett áll ki, csu
pán utólag bólogat?

Nagy Jenő

Farsangi képváltás (eM. Soós György felvétele. Ofotárt Fotóstúdió.)

Tartalomból:

Titkolták, most bejelentették
........ itt jelentették be először, hogy a hazánkban állomásozó 

szovjet csapatok jelentős részét kivonják hazánkból." 
(2. oldal)

Kulcskérdésünk mindennapi telefonjainkról
........ kötvénytulajdonosaink remélhetőleg az első félévben 

már lesz telefonjuk ...” (3. oldal)

Megújul g KISZ
„A KISZ jövőjéről gondolkodva abból kell kiindulnunk, 

hogy a fiatalok, az Ifjúság szövetségéről van szó." (6. oldal)

Mádon is lesz demokratafórum
........ a magyar gazdaság katasztrófáiig helyzetét elsődlegesen 

a hibás gazdaságpolitika idézte elő.” (6. oldal)
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Felhívás

Nagyatád és környéke 
kommunistáihoz, a jövőnkért 

felelősséget érző lakossághoz!
Az ország, és térségünk köz

véleménye — beleértve a párt
tagságot is — életszínvonala 
romlásával egyre türelmetleneb
bé és ingerültebbé vált. A ko
rábbiaknál bonyolultabb körül
mények között kell dolgoznunk 
és politizálnunk. Hazánk gazda
sági helyzete közismerten súlyos, 
politikailag sokszínűbb, mint tör
ténelmünk során máskor. Azon
ban nekünk, a területen élőknek 
bíztatást adhat, hogy üzemeink, 
szövetkezeteink ha mégoly nagy 
erőfeszítéssel is, de viszonylag 
stabilak. Az országos pártérte
kezletet követően egyre jobban 
jelentkezett az igény a változás
ra, a megújulásra. A kommunista 
és a pártonkívüli egyaránt sür
gette azt. A megújulás folyamata 
sok vajúdással jár, amelynek 
esetenként voltak és lesznek is 
kárvallottjai.

Érzékelhető azonban az is, hogy 
egyre többen vannak akik tenni 
akarnak az átalakulásért, akik 
tisztességes szándékkal indulnak 
a politikai küzdelemben, akik 
felkínálják eddig mellőzött ké
pességeiket a kibontakozásért.

Vállalva azt, hogy vitában, 
párbeszéddel, érveléssel kell fel
vennünk a küzdelmet, ily módon 
kell magunk mellett tartani, ma
gunk mellé állítani az embereket. 
Az MSZMP Városi Bizottságának

Tudjuk, hogy előrehaladásunk 
nélkülözhetetlen feltétele a gaz
dasági célkitűzések megvalósítá
sa, mert ez jelenti biztos alapját 
létünknek.

Mindez párosulva a demokra
tizmus bővülésével, hozzájárulhat 
a területen élők jobb közérzeté
hez, erősítheti hitünket és akara
tunkat. Kinyilatkoztatjuk, hogy 
készek vagyunk összefogni, pár
beszédet folytatni, együttműköd
ni mindazokkal az állampolgá
rokkal, közösségekkel, szerveze
tekkel, mozgalmakkal, egyházak
kal és felekezetekkel, akik és 
amelyek felelősséget éreznek ha
zánk és népünk jövője iránt és 
részt akarnak venni a társadalmi 
gazdasági kibontakozás nemzeti 
és helyi programjának megvaló
sításában.

A helytállás, a progresszív vál
tozások gyorsítása nem lesi köny- 
nyű. Bízva a kommunisták erejé
ben, a lakosság nagy többségének 
lenniakarásában, komoly lehető
ségünk van az előrelépésre. Hi
szünk abban, hogy a köz érdeké
ben, a helyi feladatok végrehaj
tásában — pártállásra való tekin
tet nélkül — minden jószándékú 
szervezet és egyén akarja az 
együttműködést, a kibontakozást, 
a közös jövőnket.

MSZMP Városi Bizottsága 
Nagyatád

A fórumról
Decemberben városi fórumra hívták a nagyatádiakat. Szabó 

István, a városi pártbizottság első titkára, Hamvas János 
tanácselnök, Dr. Horváth Ferenc társadalmi tanácselnök-he
lyettes, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára, 
Hoffmanné dr. Németh Ildikó, vb. titkár. Ormai István, a KISZ 
bizottság titkára és Baranyai Nándor rendőr őrnagy, a kapi
tányság vezetője válaszolt a kérdésekre. A fórumon több kér
dés válaszolatlanul maradt, ezekre ígéretünkhöz híven visszaté
rünk. De mert már mutatványszámunkban is megjelentek írá
sok az ott felvetettekről, s mert mostani írásaink között is több 
olyan található, amely azokhoz kapcsolódik, terveinkkel ellen
tétben nem egy teljes oldalt szentelünk a témának, hanem a 
kérdésekre valamilyen más formában oldalainkon vissza térünk. 
Tesszük ezt terjedelmi okokból is, de ígérjük, nem ismerünk 
tabukat. Ha valaki úgy érzi, hogy a fórumon elhangzott vála
szok nem adtak választ eredeti kérdésére, kérjük írják meg.

elhatározott szándéka, hogy min
den erővel tovább folytatja a po
litikai mechanizmus reformját. 
A városi testület személyi össze-

Titkolták, most bejelentették
tételében is számottevő változás 
történt, bővült a nyilvánosság és 
nyitottság. A tavaly elfogadott 
és meghirdetett célkitűzéseink 
jónak bizonyultak. Városunkban 
és környékén érdemi változások 
kezdődtek el. Tudatában vagyunk 
azonban annak is, hogy a politi
kai szükségletekhez, a megoldan
dó feladatokhoz képest nem elég
séges az eddigi előrelépés üteme. 
Ezért fel kell gyorsítani a politi
ka tartalmi és szervezeti megúju
lásának folyamatát.

Idei feladataink végrehajtá
sa valamennyi pártszervezettől, 
minden kommunistától aktív, tu
datos és kezdeményező, politikai 
munkát igényel.

A városi pártbizottság ezért 
bátorít és támogat minden olyan 
kezdeményezést, amely a város 
és környéke gazdagodását, az itt 
élők boldogulását, a reformfolya
mat további kibontakozását szol
gálja.

Az országgyűlés honvédelmi 
bizottsága decemberben ülést tar
tott Nagyatádon. Ilyen rendez
vényre még nem volt példa a vá
rosban, mint ahogy arra sem, 

A hovcdelmi bizottság nagyatádi ülésén

hogy a korábban titkosan kezelt 
adatokat nyilvánosságra hozzák.

A sajtó a mai napig példaként 
emlegeti a bizottság atádi ülését. 
Egyebek között arról olvashat- 

tünk, hogy a takarékosság jegyé
ben a képviselők autóbusszal jöt
tek a városba, itt jelentették be 
először, hogy a hazánkban ideig
lenesen állomásozó szovjet csa
patok jelentős részét kivonják 
hazánkból. A helyőrségi klubban 
Kárpáti Ferenc vezérezredes, 
honvédelmi miniszter egyebek kö
zött szólt arról, hogy a jövőben 
nem vonultatják be az előfelvéte- 
liseket, nagymértékben csökken
tik a honvédelmi költségvetést, s 
az idén a parlament elé terjesztik 
az alternatív katonai szolgálat 
bevezetését. A nagyatádi kép
viselőnk, Simon Ernőné ehhez 
szólt hozzá, amikor javasolta, 
hogy az alternatív katonai szol
gálat idejét harminchat hónap
ban határozzák meg. (A honvé
delmi bizottság atádi ülése a Na
gyatádi újság premierje is volt, 
hiszen lapunkat — a nyomdának 
köszönhetően — a képviselők 
kapták meg elsőként).
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Kulcs 
kérdés

Mindennapi telefonjainkról

Tárcsahang szól... tárcsázzuk 
a Otí-ot, hívjuk a körzetszámot, az 
állomás számát, és máris a leg
frissebb információk birtokában 
vagyunk.

Városunk 712 beszélgetóhelyén 
1988. novemberétől ilyen egyszerű 
a kapcsolatteremtés. Ideje volt e 
gyökeres változásnak. Maiunk az 
országos vidéki átlag mintegy 
fele a 100 lakásra jutó telefonál
lomások száma. (Az Országos vi
déki átlag 8,7 db, a nagyatádi 
4,7 dbj A város gazdálkodó szer
veinek, intézményeinek, valamint 
a tanácsnak az összefogásával, 
jelentős anyagi támogatással te
remtődtek meg a feltételek. És 
ez még mindig nem elég... A 
távbeszélő állomások számának 
növelése érdekében a posta la
kossági átmeneti hitelek bevoná
sával, kötvény kibocsátásával 
vállalhatta a feladatot.

Kibocsátott 25 millió Ft érték
ben kötvényt, melyből 24 válla

lat és 357 magánszemély 11,3 mil
lió Ft értékben vásárolt. Köt
vényjegyzésre még most is lehe
tőség van.

A posta az 1989. januárjától 
jegyzettek esetében az állomás 
leiszerelését 1990. utáni időpontra 
vallatja. A 66 millió forint érté
kű beruházási a laaossag a fel
bontott közterületeken, járdáKun 
bukdácsolhatja végig. A kénye
lemnek kényelmetlenséggel kell 
jarnia?

Mitagadás, az elmúlt évben a 
vezeték építése a tervezettnél is 
lassúbb, szervezetlenebb volt. A 
helyreállítások üteméről ne is be
széljünk! A Városgazdálkodási 
GAMESZ — mint a közterületek 
kezelője tavaly több intézkedést 
tett az aldatlan állapotok helyre
állítására (felszólítás, szabálysér
tési eljárás).

Jogosan vetődik fel a kérdés, 
hogyan tovább? A hálózatépítő 
üzem tájékoztatása szerint újabb 
akadályokat nem kell márciusig 
leküzdenünk. Bízunk abban, hogy 
helyreállítási kötelezettségeinek 
a posta pontosabban, a köz meg
elégedésére tesz eleget.

Jelenleg is szorgalmasan dol
goznak a Kiszely utcai elosztóte
rületen Kiszely - Hunyadi - Jó
kai utcai vezetékek átkötését, il
letve telefonállomások szerelését 
végzik. Ezen utcák kötvénytulaj
donosainak remélhetőleg az első 
félévben már lesz telefonjuk, bar 
a kötvény szerinti teljesítési ha
táridő 1990. december 31. Április
ban a Dózsa György utcában és 
környékén folytatódik a munka.

Még egy örömhír: a telefonhá
lózat-építési munkák ütemével 
egyezően 6 újabb nyilvános tele
fonállomás szerelésére is sor ke
rül a Jókai utcában további 1, 
a henészi városrészben 2, a Mun
kás utcában 1, a Kápolna utcá
ban 1, a Mező utcában szintén 1 
nyilvános telefonállomás lesz.

Iloffmanné dr. Németh Ildikó

SZÉPÜL A TÉR
A pénzintézet lakossági szol

gáltatásai iránt megnővekedett 
igenyekkel szemben „kinőtte 
mostani, húsz éve épült helyisé
geit az OTP fiók. A városrende
zési terv előírása és ajánlata, az 
építtető igénye szerencsésen ta 
lálkozott a Széchenyi-tér 15. szá
mú terület kijelölésével. (A tér 
déli oldalán, az E6U-es főút és 
a Mártírok utca határolja a for
galmas saroktelket.)

Horváth Margit építész-tervező 
igényes munkáját is dicséri, hogy 
az 1987. tavaszán elindult építési 
munkák 1988 karácsonyára — 
kisebb hibáktól, hiányoktól elte
kintve — befejeződtek.

A telek sarok vonalai mentén, 
zártsorú rendben most új épület 
all; kubusával igazodva a „hús- 
boltos-ház” mértékadó tömegé
hez, karakteréhez is; előnyére a 
térnek, gazdagítva értékeit.

A közvélemény nem rezzenés
telenül követte az építési folya
mat egyes munkafázisait. Vegyes 
érzelmeket gerjesztettek az akkor 
még rideg, égnek meredező be
ton-vasbeton elemek vázai, míg
nem a ház kalapja, a tető, aztán, 
az itt még újszerű erkélyek elhe
lyezésével megszelídültek az ad
dig kemény, markáns vonalak. 
Sokan felszisszentek, amikor az 
előírt, de késlekedő barna Bra
mac tetőcserepet ideiglenesen a 
sápadt, foltos hornyolt cserépfe
dés előzte meg. Ügy tűnik: a bar
na mázas pirogránit anyagú lá
bazattal, a homlokzati falfelület 
halvány olivzöld színű festésével, 
a nyílászárók fehér, barna má
zolással. az ezekkel harmonizáló 
zöld függönyökkel sikerült szín
harmóniát teremteni. A könyvtár 
felőli oldalon 100 centiméteres 
rézbetűkkel az .,OTP”, a parkra- 
néző homlokzaton 35 centiméter 
magas rézbetűkkel az „ORSZÁ-

Új helyre költözik az OTP és 
17 család

GOS TAKARÉKPÉNZTÁR” és a 
Külföldiek jobb eligazodását se
gítve a „BANK” feliratok jelzik 
majd az épület rendeltetését.

A földszinten a közel 70 négy
zetméteres ügyfélteret „Z” alakú 
pultrendszer választja el a mun
katértől. Funkcionális elrendezé
se a nagyobb ügyfélforgalom, 
gyorsabb kiszolgálását feltétele
zi.

Az épület két emeletét és a te
tőterét 17 különböző méretű kom
fortos lakás foglalja el, három 
égtájra nézőén.

A zöldséges-bolt melletti szá
raz kapualjat a tavaszra helyre
állítják és helyre áll a zártsorú 
beépítési rend.

Az építési munkákat a Bázis 
Építőipari Vállalat végezte.

Hubay Sándor

A melegvízzel vizet melegítenek Tanácsrendeletekből
Mire jó a geotermikus energia
(A nagyatádi városi fórumon 

hangzott el a kérdés: ml indokol
ta a 10 emeletes lakóházaknál a 
melegvíz vezetékrendszer kiépí
tését, gazdaságos-e, mennyibe ke
rült, ki tervezte és építette? A 
választ Kovács Antaltól a város
gazdálkodási osztály vezetőjétől 
kértük.)

A Rinya völgyében a hatvanas 
években szénhidrogén után ku
tattak. Kőolajat és földgázt ugyan 
nem találtak, de hőforrásokra 
bukkantak. Ezek hosszú ideig ki
használatlanul álltak. Üjbóli meg
nyitásukat az új strand tervezett 
építése is indokolttá tette. így 
percenként háromszáz liter 58 
Celsius-fokos termálvízhez jutot
tunk. Ennek hasznosítását bún 
lett volna elmulasztani. A költ
ségvetési üzem távhőszolgáltatása 
— a nagy mérvű felhasználás 
miatt — ebben az időszakban 
veszteséges volt. Ezt a vesztesé
get mindenképpen csökkenteni 
kellett. Erre éppen a geotermikus 
energia adott lehetőséget. Az 

üzem a városi tanács támogatá
sával 1986. december 27-én szer
ződést kötött az Állami Fejlesz
tési Bankkal állami alapjuttatás 
felhasználására.

Így 8,1 millió forint központi 
pénzt vett föl a Hunyadi utca 
három tízemeletes épületében lé
vő 240 lakás geotermikus energiá
val való ellátására. Az alapjutta
tásért a beruházó járadékot fizet 
a banknak 1988. január egytől — 
tizenöt évig — évente 810 ezer 
forintot. A tapasztalat azt bizo
nyítja, hogy az előzetes számítá
sok beváltak, a visszafizetendő 
összeg a megtakarításból bizto
sítható. A naponta mért adatok 
szerint évente 230 ezer forint ta
karítható meg, ami — az áremel
kedés előtti árat figyelembe véve 
— 1,5 millió forintot jelent. Ezzel 
a korábbi tetemes veszteség né
miképpen mérséklődik. A geoter
mikus energia további hasznosí
tását az épülő strandnál és a 
kertészet melegházainak fűtésé
nél tervezzük.

Kovács Antal

A piac törvényei
A piacokkal és vásárokkal kap

csolatos helyi szabályokat ugyan
csak helyi szabályozások határoz
zák meg Nagyatádon. A módosí
tott tanácsrendelet kiterjed a vá
ros területén működő vásározók
ra, valamint minden olyan sze
mélyre, aki ott vásárol, elad, 
vagy más tevékenységet folytat. 
A rendelet azonban nem vonat
kozik azokra, akik kiárusítások
ra, vagy ezzel egy tekintet alá 
eső alkalmi árusítással foglalkoz
nak, még akkor sem, ha az eladó 
azt vásár elnevezéssel szervezi. 
Nem vonatkozik azokra sem, akik 
egyedi engedély alapján közterü
leten folytatnak árusítást.

A piacok, vásárok és a vásár
csarnok üzemeltetője a városi ta
nács vb. városgazdálkodási-mű
szaki ellátó és szolgáltató szerve
zete. Az első fokú hatósági fela
datokat pedig a kereskedelmi 
szakigazgatási szerv végzi.

A vásárcsarnok és az élelmi
szerpiac vasárnap, hétfő és ün

nepnapok kivételével nyitva van. 
A heti kirakodóvásárokat kedden, 
csütörtökön és szombaton rende
zik meg.

Az országos autóvásárt minden 
hónap utolsó vasárnapján a Ko
lozsvári utcában tartják. Orszá
gos kirakodó vásár van Nagyatá
don, a piactéren, február, május, 
augusztus és november utolsó 
vasárnapján. Búcsúi vásárt jú
liusban a henészi, augusztusban 
az ötvöskónyi, novemberben a 
simongáti, augusztusban a kiva- 
dári városrészben tartanak.

Nem árt tudni, hogy a forga
lomba hozható áruk körét is fel
sorolja a rendelet. S arról sem 
árt megfeledkezni, hogy a forgal
mazás, a piac és a vásár rendjét 
megszegőkkel szemben az első 
fokú hatóság eljárhat, sót meg
vonhatják az árusítási jogot is. 
Mindenről — csakúgy mint a 
többi tanács rendeletről — a vá
rosi tanács titkárságán kaphat
nak részletes információt az ér

deklődők. Dr RndoIf Mátyás
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Nyolcvan évvel ezelőtt írta a Nagyatádi Hírlap

„ ... i\t Ősz folyamán lezajlott megyebizottsági tagváiasztás 
és a közelmúltban történt képviselőtestületi tagválasztas kis 
közéletünk oly betegségeiről lebbentette fel a fátylat, hogy azo
kat szó nélkül hagyni nem lehet. ... Konstatálnom ken, hogy 
mindkét esetben valasztóközönsegünk joresze teljesen szerve
zetlenül ment bele a választásokba. Jelöltek voilak ugyan min
dékor bőven, de az, hogy ezeket tulajdonképpen ki jelölte s 
milyen szempontok alapján, arról hitcies tudomást a nyilvános
ság nem nyert.

„San frase” kimondom, hogy a megyebizottsági tagjelöltek 
úgyszólván mind önjelöltek voltak és ha voltak is egyesen, a 
kiket más jelölt, bizonyos ősz tál ja, vagy rendje a választóknak, 
úgy ezen osztály, vagy rend altali jelöles nem történt a nyilvá
nosság előtt, a beavatottakon kívül a választok mind csak a 
szavazó cédulák útján nyertek erről is értesülést.

A községi képviselőtestületi tagváiasztásonaál pedig min
den társadalmi osztály, vagy klikk egészen külön, isméi telje
sen a nyilvánosság, tehát kritika kizárásával állított jelölteket 
és végeredményben egy vegyes listát nyert, melynek tagjait 
nagyreszt nem a választók zömének ama belátása juttatta uia- 
daira, hogy ők lennének a legérdemesebbek a község asztala 
mellé, hanem a városház kapujában történt capacitacio alapjan 
való oly befolyásolás, mely sokban a helyes ítélőképesség ro
vására is történt.

Azt hiszem, ítéletképpen azt is kijelenthetem, hogy a vára
kozásoknak nagy részben éppen azért a községi képviselőtes
tületi választás eredménye nem felelt meg.

... De legyen az, aki e sorokat olvassa, akár győztes, akár 
legyőzött, be kell lássa, hogy nem egészséges és nem eredmé
nyes a közre nézve, ha ily kis közönség, mint a miénk osztály 
szerint úgy elkülönül és még ahhoz is gyáva, hogy osztályérze
tét nyilvánosán hirdesse, titokban tart conventiculuinokat a 
többi osztály ellen.

... Csak a homogén elemeknek magasabb szempontok sze
rint való oly tömörülése lehet egészséges közéletünkre, amely 
... célirányos községi politikát vivő hasonelvú többséget tud 
összetömöríteni.

... Ez fog erős támaszt nyújtani a vezető elméknek és 
községi elöljáróságnak nagyszabású terveik keresztülviteléhez, 
munkához, kitartáshoz.

... Csak közakarattal lehet változtatni az állapoton. A 
szükség és a belátás talán idővel egymáshoz fogja törni a szét- 
húzókat.

Csak minél előbb!
(R. F.)

Közzéteszi a Városi Könyvtár Olvasószolgálata

Családok védelmében
Vaskos dossziéval érkeztek a 

tanácstagok a Nagyatádi Városi 
Tanács legutóbbi ülésére. Meg
annyi teendőjük akadt. Év vége 
lévén egyebek között el kellett 
fogadniuk a jövő évi munkater
vet, a tanács költségvetését, tá
jékoztatókat hallgattak meg és 
döntöttek a holnapokat formáló 
kérdésekről is. Néhány nappal 
karácsony előtt egyre több szó 
esett a családokról. Talán ezért 
is kísérte megkülönböztetett fi
gyelemmel dr. Klauz Lászlónak, 
a városi bíróság elnökének tájé
koztatóját,

Dr. Klauz László egyebek kö
zött elmondta, hogy az új csa
ládjogi törvény sem csökkentette 
a válások számát. A nagy számú 
gyermektartási ügy is jelzi, hogy 
a válások sem válságmentesek. 
Korábban egyszerűbb volt a gyer
mektartási díj megállapítása, ez 
ma néha nehézségekbe ütközik, 
mert többféle jövedelmet kell 
felderíteni. Nehéz megállapítani 
például azt, hogy mennyi egy 
szerződéses üzlet vezetőjének a 
a tényleges jövedelme.

A válásig vezető útnak is meg 
vannak a maga mérföldkövei. A 
bíróság elnöke úgy fogalmazott, 
hogy’ a hozzájuk kerülő ügyek 
túlnyomó többsége már annyira 
megromlott kapcsolatokat tár fel. 
hogy a békítés — különösen ahol 
mindkét fél válni akar és egysze

rűsített eljárást szorgalmaz — 
nem lehet eredményes. Az egyre 
gyorsuló életvitel, az üres tartal
matlan egymásmellett élés, a 
megélhetési gondokat okozó fe
szültségek, esetenként az anyagi 
javak túlzott hajszolása a harmó- 
nikus családi élet ellen hat.

Meg kell előzni a családi tra
gédiákat — hangoztatták a ta
nácstagok az ülés szünetében is. 
De miként lehet ezeknek elejét 
venni? Miért vannak elhamarko
dott házasságkötések, miért bom
lanak meg a kötelékek. A városi 
bíróság — bár nem kötelessége — 
igyekszik a gondok elébe menni.

Juhász László tanácstag kér
dezte, hogy mennyire elfogult a 
bíróság, illetve, ha valaki úgy ér
zi, hogyfennáll az elfogultság, ak
kor kérheti-e más bíróság dön
tését.

Erre a kérdésre nemcsak dr. 
Klauz László, hanem egy másik 
tanácstag, Tóth Ferenc is vála
szolt, aki történetesen népi ülnök. 
Nos az utóbbi években átlagosan
8-lu olyan eset fordult elő, ami
kor az egvik^peres fél, vagy ép
pen a bíróság tagjai kérték, hogy 
az adott ügyet elfogultság miatt 
máshol tárgyalják. Nem ez a jel
lemző, hiszen évente átlagosan 
430 büntető és nyolcszáz polgári 
pert tárgyaltak. Ez pedig jelzi a 
törvényesség tiszteletben tartását 
is. H. N. I.

II társaságok 
háza lehetne

A Nagyatádi Gábor Andor Vá
rosi Művelődési Központ — mint 
annyi más közintézmény — az 
eve* során egyre tobo, sokrétűbb 
feladatokat kert, kapott, vállalt: 
a varos mozija, szinnaza, disznó
ja, szorakozonelye, ülésterme, es
ti egyeteme, nyári napközije, 
fagylaltozója, hirdetője, lalalKo- 
zónelye, dekorációs munelye, ok
tatóterme, tárgyalója, tursaigoja, 
koncertterme, képzőművészeti tá
bora, újabban faszobrasz aikoto- 
lelepe es sorolhatnánk tovább.

Nézőpont kérdésé is, hogy mi
kor, milyen feladatának, miiyen 
mértekig felelt meg az intézmény 
szerkezete, kollektívája, termei, 
költsegvetese. Mindig volt sok 
olyan atadi, lábodi, taranyi, és 
más környékbeli lakos, akinek 
igenjével es szabadidejével soha 
sem találkozott a ház egyetlen 
szolgaitatasa sem, bar épp így: 
építő viták, harsány nevetesek, 
induló szerelmen, szakmaválasz
táson emleke is számtalan egy
kori látogatójában él.

Forgatom a „müvház” 1989. évi 
munkatervét. Szakkörök, tanfo
lyamok — ezekhez mar nem le
het új érdeklődőknek csatlakozni 
őszig.

A január 25-én induló video- 
inozi-klub viszont meg az olcsó 
filmnezést, filmbarátok társasa
gat kínaija.

Népi kultúránk gyökereit tevő
legesen megismerni akaró diá
koknak, felnőtteknek a nemezeid 
tanfolyam kesztyű, papucs, ta
risznya, stb. készítést is, közős 
jurtaepítést és nyári táborozást 
is ígér, ha lesznek jelentkezők.

Hogy mikor lesz közösségi te
levíziózás Nagyatádon, annak a 
műszaki és pénzügyi feltételei 
mikorra terem tődnek meg, azt 
most nehéz megjósolni, de azok 
a fiatalok, akik abban technikusi, 
szervezői, bemondói, szerkesztői 
szerepeket vállalnának, előre ké
szülhetnének, szervezett keretek 
között is a feladatra. Várja je
lentkezésüket, ötleteiket, munká
jukat a „múvház”-ban Szabó 
Gyula.

A művészi textíliák, grafikák, 
festmények, szobrok készítésével 
íoglalatoskodók mar behozhatják 
munkáikat Meresz Emeséhez. 
Márciusban nyílik a Dél-Somogyi 
Amatőr Képző- és Iparművészeti 
Tárlat, ahol a legjobb műveket 
kiállítják.

Bármikor csatlakozhatnak
újabb érdeklődők a bélyeggyűj
tők köréhez, a kertbarátokhoz, a 
nyugdíjasok klubjához, a sakk
körhöz, hajó- és repülőmodclle- 
zőkböz. (Ide ifjúságiak, felnőttek 
csatlakozását várjuk).

Jó volna, ha kialakulna egy kis 
társaság azokból, akik javasla
taikkal, szervező vagy fizikai 
munkájukkal segítenék, hogy 
olj'an kulturált kirándulóhelyek 
legyenek a város környékén, 
mint amilyenek a harmincas 
években voltak, amilyeneket a 
hetvenes években megálmodtak, 
és elkezdtek kialakítani, olya
nok, amelyeket nemcsak büszkén 
megmutatni lehet, hanem ahová 
tényleg el is járunk megpihenni, 
szalonnázni, játszani. Az érdek
lődőket szeretettel várom a 
„művház"-ba.

A világútlevéllel sokkal több 
lehetőségünk van külföldre utaz
ni. Sokat ér minden tapasztalat 

arról, hogy hol, hogyan, mennyi 
pénzből lehet eltölteni néhány 
napot, milyen látnivalók vannak. 
Ilyen tapasztalatcserére hívok 
minden utazókedvu érdeklődőt 
első alkalommal február 18-án, 
szombaton 18 órára a „művház” 
szabadidő-klubjába.

Minden társaság, érdeklődési 
kör szamára nyitott a művelődé
si ház. Dolgozói szívesen fáradoz
nak azon, hogy a vendégek itt jó 
hangulatban, megfelelő körülmé
nyei Közön eredményesen végez
zek közéleti, kulturális munkáju
kat, vagy épp szórakoznának, 

Kovács Géza

a múltját kutatja
Hiteles források bizony ujaK, 

hogy Segesd királyi, királynéi 
birtok volt, aminek jogát Maria- 
Terézia haláláig megőrizte. Am 
ennex latnató bizonyítékai soká
ig nem voltak. Poniosaooan lé
teztek az oklevelek, de tárgyi 
emlékek nem kerültek elő. Vagy 
ami előkerült azt magángyűjte
ményekbe vitték. Az egykori vár
ról csupán szájhagyomány útján 
terjedtek a hírek. Ezért is hatá
rozta el a falu vezetese, hogy
szorgalmazza a régészeti feltárá
sok mielőbbi megkezdését.

Dr. Magyar Kálmán, aki ko
rábban az otvöskónyi kutatáso
kon is dolgozott, 1981-ben kezdte 
meg az egykori, segesdi király
néi központ felkutatását. Sikerült 
feltárni az egykori vár és a me
zőváros területének nagy részét. 
Sok lelet került elő, újabb ada
tokhoz jutottunk. Ennek össze
foglalójaként dr. Magyar Kálmán 
a Somogyi Almanach sorozatban 
megírta a Középkori Segesd vá
ros és megye története régészeti 
kutatása című tanulmányát, amit 
a falu összefogásával önálló kö
tetben is megjelentettünk. Ezt a 
város és a városkörnyék ÁFÉSZ 
boltjaiban lehet megvásárolni.

Múltunk egyre teljesebb isme
rete arra készlet bennünket, hogy 
történelmünket egy falumúzem- 
ban mutassuk be. Ennek létrejöt
téhez kérünk segítségei azoktól, 
akiknek birtokában bármiféle re
likvia van Segesdről.

Bcnczc Imre

Pünkösd Márton hadnagy ké
peiből nyílt kiállítás a helyőrségi 
klubban januárban. A nagyatádi 
katonafestő második atádi tárla
tán tájképekkel jelentkezett.
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Családsegítő
A családsegítő szolgálat meg

kezdte működését Nagyatádon, 
amely feladatának tekinti az 
egyent és a csaladot érintő gon- 
ook és problémák megoldásában 
való közreműködést, az egészség 
megőrzései, rorúuijon nozzánK 
bizalommal! Egészségügyi, neve
lési szociálpolitikái, jogi tarsada- 
lombiztositasi és egyéb, a csala
dot érintő kérdésekben. A csa
ládsegítő szolgalat minden hó
nap utolsó hétfőjén első alka
lommal: 1989. február 27-én dé
lután 17 oraiol — 18 óráig az 5. 
számú bölcsödében kereshető fel 
(Nagyatád, Rozsnyói utca, men
tőállomás mellett). Előzetes be
jelentkezésre is van lehetőség. 
(Telelőn: 11-550).

A csaladsegitó szolgálat szer
vezésében 1989. iebruár 20-án 
héttőn 18 órakor a Gábor Andor 
Művelődési Központban előadást 
tart: Dr. Jaklovics Ferenc szü
lész-nőgyógyász szakorvos és 
Pintér Rezső hatósági osztályve
zető a családtervezési lehetősé
gekről és a gyermekes családo
kat segítő szociális kedvezmé
nyekről.

Új rendelők
Január 1-től 3 gyermekorvosi 

és egy ifjúsági orvosi körzet mű
ködik a városban. Az átszerve
zés célja, hogy a megelőző ellá
tásban még jobban érvényesül
jön az egészségmegőrzés, az 
egyéni célzott gondozás és csök
kenjen a rendelők zsúfoltsága. A 
gyermekorvosi körzetekhez tar
toznak a 0—14 évesek és ide osz
tottuk be a gyermekintézménye
ket is. Az ifjúsági orvoshoz a kö
zépfokú intézmények tanulói és 
intézményeik kerültek. A körze
tesítésről és intézményi elosztás
ról az érdekeltek tájékoztatást 
kapnak.

Változott az ügyfélfogadás 
rendje

A kormányzati döntés alapján 
újra szabályozta a tanács a ta
nácsi szervek munkarendjét és 
ügyfélfogadását. Az új szabályo
zás 1989. február 1-én lép ha
tályba, ügyfélfogadást a tanácsi 
szervek a következők szerint tar
tanak: hétfőn 12,30-tól 16 óráig, 
szerdán 7,30-tól 18 óráig, csütör
tökön 12,30-tól 16 óráig, pénte
ken 7,30-tól 12 óráig. A tanács
elnök minden hónap első hétfő
jén 13 órától 16 óráig, a vb. tit
kár szerdai napokon 7,30 órától 
12 óráig és 13 órától 16 óráig 
tart ügyfélfogadást.

Szomszédolás
A segesdi KISZ-szervezet tit

kára, Dán Erzsébet december 
17-re meghívólevelet kapott, a ku- 
tasi fiataloktól: legalább 5 falu- 
jabeli ifjúval menjen el egy vi
dám vetélkedőre. El is mentek, 
jót mulattak a Kutas környéki 
KISZ-szervezetek csoportjainak 
társaságában, még egy kutasi út
törőcsoport is társuk volt a hu
moros erőpróbákkal tarkított 3 
órás vetélkedésben, majd videó
zásban.

Nagyatádon a városi tanács 
hatósági osztálya foglalkozik a 
talált és beszolgáltatott tárgyak 
őrzésével, kiadásával, illetve a 
keresett (elveszett) dolgok nyil
vántartásával. A város lakossága 
e téren kellőképpen nem tájéko
zott, mivel sok esetben nincs tu
domásuk arról, hogy elveszett 
dolgaik után itt érdeklődhetnek. 
Az osztály a beszolgáltatott tár
gyakat soron kívül átveszi, a ke
resett dolgok bejelentését nyil
vántartásba veszi. Amennyiben 
a beszolgáltatott tárgy 3 hónapos 
őrzési ideje alatt a jogos tulaj
donos a dolog átvétele végett 
nem jelentkezik, azt a találónak 
kiadjuk, illetve bizonyos esetek
ben árverezésre vagy más érté
kesítésre kerülnek. Az elmúlt 
évek során több olyan kerékpárt 
árvereztünk, amelynek a tulajdo
nosai ismeretlenek voltak. Jelen
leg is 6 ilyent őrzünk.

Videón a város
Intézményünk videofilmen sze

retné rögzíteni, hogy ma kik és 
hogyan élnék Nagyatád utcáiban. 
A felvételek készítése napsütéses 
tavaszi napokon kezdődne abban 
az utcában, amelyikből a legtöbb 
háztulajdonos (vagy lakó) ezt ké
ri. Szeretnénk, hogy akik a saját 
nevükben vállalják az esetleges 
szereplést (de legalább is telkük, 
házuk felvételét), ezt rövid levél
ben eljuttatnák a címünkre 1989. 
február 15-ig: Gábor Andor Vá
rosi Művelődési Központ, Nagya
tád, Április 4. u. 2.

Ki a legjobb?
Április 28-án délután 2 órától 

„művészeti szemlét” tartunk a 
művelődési házban. Azok jelent
kezését várjuk, akik színházter
münkben bemutatható (vagy vi
deóra felvehető) produkcióra ké
pesek. Például várjuk azokat 
akik népdalt, műdalt, operarész
letet, sanzont, táncdalt, kórus
művet énekelnek, klasszikus és 
kortárs zenét, népzenét, jazzt, 
főik-, pop-, tánc-, rokzenét mu
zsikálnak. Színdarabot, mozgás
színházat, vers- és prózamondást 
adnak elő, vagy néptáncot, ba
lettet, jazz-balettet, akrobatikus 
táncot, diszkotáncot, formációs 
táncot, pantomimot mutatnak. A 
bűvészeket, bohócokat, parodis- 
tákat, artistákat is szívesen lát
juk.

A városból és környékéről 
minden 14. évét betöltött lakós 
jelentkezhet, legkésőbb március 
31-ig, lehetőleg személyesen a 
városi művelődési központban.

Olyan jól érezték magukat, 
hogy meg is hívták az egész 
„gyülekezetét" január 21-re Se- 
gesdre egy hasonló vetélkedőre, 
bálra, s hogy bővüljön a kör, 
Segesd többi szomszéd falujának 
fiataljait is meginvitálták.

A szervezők bíznak abban, 
hogy a fiatalok egymás megis
merését célzó szomszédolásaihoz 
további falvak ifjúsága is csat
lakozik.

Molnár Katalin

Postánkból
Bodzái Jenőtől, a Nagyatádi Városszépítő egyesület elnöké

től kaptuk megújult szervezetük igazolványának mintapéldá
nyát, amelyhez bárki hozzájuthat, aki felelősséget érez a Hild- 
díjas városért, tenni akar arculatának őrzéséért, s vállalja, hogy 
évente ötven forint tagsági díjat befizet. Az egyesület a tagdí
jakat a város csinosítására fordítja. Legutóbbi tervük szerint 
egy díszes köztéri órát állíttatnak föl a gyógyszálló előtt. Ehhez 
— a gazdasági gondok ellenére — többi intézmény is hozzájá
rul, mert az óra ugyan lassan jár, de félmillióba kerül.

Postánkba egy kérdés is érkezett. Boros Lászlóné, a kiváló 
nagyatádi sportlövő arra kiváncsi, hogy mikor lesz új lőtere a 
városnak, hiszen a régit be kellett zárni. Fejér Zoltántól az 
MHSZ városi titkárától megtudtuk, hogy a bázisukon, a kon
zervgyárral szemben már épül az új lőtér. Remélhetőleg május 
elsején versenyt is tarthatnak itt. Az új lőtér egyébként várha
tóan kétmillió forinba kerül.

Horváth Istvánnétól, a kutasi tanács elnökétől arról érte
sültünk, hogy a tervidőszak célkitűzéseinek jelentős részét tel
jesítettek. Beleg vízmüvet kapott, Kisbajomban kutat furattak, 
épül a gerincvezeték. Kutason fogorvosi rendelőt, anya- és gyer
mekvédelmi tanácsadót, valamint két szolgálati lakást építenek. 
Szeptemberre elkészülnek a munkákkal. Megkezdődött náluk a 
szociális étkeztetés, a házi gondozónői szolgáltatás, amely igény 
szerint tovább bővíthető.

Csalos István, Görgeteg tanácselnöke arról tudósított ben
nünket, hogy bár 1988-ban elkészült Rinyaszentkirály — társ
községüknek — egészséges ivóvízzel való ellátásának terve, az 
építkezés azonban fedezet hiánya miatt elmaradt. Az idén vár
hatóan megalakul a vízműtársulás és rövidesen megkezdődhet
nek a munkák is.

Bencze Imre, Segesd tanácselnöke írta, hogy a környezet
védelem náluk is előtérbe került, ezért január elsejével beve
zették a szervezett szemétszállítást, amit azonban nem fogadott 
mindenki osztatlan örömmel, meglehet a heti egyszeri szemét
szállításért minimális összeget kell fizetni. Megjegyzésünk: iga
za van a tanácselnöknek akkor, amikor azt írja, hogy az átuta
zók is vigyázhatnának a történelmi múltú település tisztaságára.

Es végül postánkból közzé tesszük a Gábor Andor Művelő
dési Központ felhívását, amelyet azokhoz intéztek, akik bár
milyen okból a városban, vagy a környékén telepednek le: ha 
legsürgősebb gondjaikat megoldhatatlannak érzik, keressék 
föl őket, megpróbálnak segíteni. Vállalják azt is, hogy az ér
deklődőket megismertetik a múlt történetével, valamint a jelen 
eredményeivel és gondjaival.

A TSZKER Nagyatádi Területi Központja készséggel 
áll üzleti partnerei rendelkezésére alábbi tevékeny
ségeivel:

ipari és szerszámgépek, mezőgazda
sági gépek, járművek, kisgépek, 
műtrágyák-növényvédőszerek, ipari 
takarmányok, mezőgazdasági termé
kek termények, fa és fatermékek, 
légi növényvédelem, elvégzésében, 
beszerzésében és értékesítésében.

7500 NAGYATÁD, Ács u. 1.
Telex: 13-280, 13-430
Tel.: 12-033
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Felelősséggel az országért, de nem szemben állással

Átadón is megalakul az MDI 
szervezete

hatalmat 
ugyan el 
struktúra

Az utóbbi hónapok felgyorsult 
belpolitikai eseményei közül két
ségtelenül a legnagyobb figyel
met, érdeklődést a politikai plu
ralizmus jegyében gombamódra 
alakuló különféle alternatív moz
galmak, szervezetek megjelenése 
mutatja. Az is kétségtelen, hogy 
e politikai erjedéshez 
get. a legnagyobb 
MSZMP 1988. májusi 
adta, bár a Magyar 
Fórum de facto létrejötte ezt már 
hónapokkal megelőzte anélkül, 
hogy nyíltan a politika színterére 
léphetett volna.

A ténvleges politikai 
kisajátító — bár ezt 
nem ismerők hatalmi 
ideje lejárt, azt bizonyítja, preg
nánsan és alapvetően az, hogy a 
magyar gazdaság katasztrófális 
helyzetét elsődlegesen a hibás 
gazdaságpolitika idézte elő, ami 
viszont része az egész politiká
nak, így abból nem szakítható ki 
Nem véletlen, hogy az ország ne
héz gazdasági helyzetéért, a meg
élhetési gondokért — teljes jog
gal — azt a politikát teszik fele
lőssé, amely az elmúlt évtizedek
ben ezen politika keretében ki
dolgozta, és a gyakorlatban — 
akár hatalmi eszközökkel is — 
megvalósította, végrehajtotta azt.

a lehetősé- 
lökést az 
értekezlete 
Demokrata

Néhány hónap alatt bebizonyo
sodott, hogy az alkotmányosság 
látszatát keltő, ám a politikai- 
állami gyakorlatban attól messze 
eltérő politikának nincs hitele, a 
társadalom egésze sorsát érintő 
alapvető döntéseket nem látszat 
demokratikus módon, hanem va
lóságos demokráciában kell meg
hozni.

Pár hónapja városunkban 
már felvetődött az MDF helyi 
szervezetének megalakulási igé
nye, elsősorban olyan, a politika 
iránt érzékeny, az ország sorsáért 
felelősséget érző és vállalók ré
széről, akik nemcsak szónokolni, 
hanem tenni is akarnak.

így, ilyen megközelítésben az. 
MDF az alternatívát nem azono
sítja szerintünk a jelenlegi poli
tikával való szembenállással. 
Sőt! Az MDF azt érti ezek alatt, 
hogy — sok tekintetben más meg
közelítésben akár partnerként is, 
megoldást keressen — politikai 
eszközökkel — Magyarország 
gazdasági és társadalmi bajainak 
orvoslására.

Ugyanakkor az Alkotmány ta
laján állva, vagyis törvényes mó
don dolgozva demokratikus mó
don, szabad választások útján 
létrejövő politikai rendszerben 
kíván dolgozni, ezért harcol.

Elfogadva az. MDF 1988. szep
tember 3-án közzétett Laki telken 
elfogadott alapelveit és társadal
mi céljait, magunkévá tesszük az 
MDF ideiglenes alapszabályát, 
azért, mert azt reálisnak, szük
ségesnek és megvalósíthatónak 
tartjuk az egész társadalom érde
kében. Olyan alapelvekröl, és cé
lokról van szó, mint az, hogy a 
nép maga választhassa meg ve
zetőit és az ország irányító tes
tületéit, vagy hogy az Országgyű
lés legyen valóban a népképvise
let és az államhatalom legfelsőbb 
szerve. Ehhez hozzátéve azt is. 
hogy ezáltal szükséges politikai

az MDF

szervezett rendezvények,

súlyának, szerepének növekedése 
is.

A városban mintegy 6-8 fő fá
radozik azon, hogy létrehozza az 
MDF nagyatádi szervezetét, be
kapcsolódjon a politikai életbe, 
ezen belül a város politikai éle
tébe is.

Úgy látjuk, hogy egy hónapjon 
belül megalakítható 
amely a maga útját járva, maga 
által 
megmozdulások mellett igényli a 
város politikai tényezőinek part
nerségét, támogatását, — és amit 
a maga számára is kötelezőnek 
tart — a politikai korrektséget. 
A politikát valódi, demokratikus 
politikai eszközökkel, és ne ha
talmi-adminisztratív eszközök
kel alakítsuk hazánk, népünk ja
vára. Dr< Qcrenc9ér György

A Nagyatádi Művelődési Otthon támogatásával 1954. őszén 
alakult meg az első fotókör városunkban. Azóta jelen vannak 
fotósaink az országos kiállításokon („Premfoto, „Életünk" 
„Balaton és az idegenforgalom’', „Barátság hídja”) a legkülön
bözőbb alkotásaikkal. 1968-74. között négy ízben országos fotó
kiállítást szervezet a Művelődési Ház és fotóköre „Dunántúli 
Tájak — Dunántúli emberek” címmel. Később a kaproncai 
„Podravka” foto-kino Klubbal cserekiállításokat rendezett a 
Nagyatádi Foto Klub a két városban. A klubtagok képei állan
dóan láthatók a Művelődési Központban. Kétévente itt mutat
juk be legújabb alkotásainkat. A most decemberben—januárban 
rendezett kiállításunkon Durgó Tibor, Győri Vilmos (Barcsról), 
Kenedi Tibor, Nyerlutz Károly, Ország László, Posta József, 
Soós György, Szüts Miklós képeit láthatta a közönség.

Megújul a KISZ
Változások várhatók az ifjúsági 

szövetségben, összefüggésben a 
társadalmi, politikai átalakulás
sal és azzal, hogy működését ko
runk megváltozott követelmé
nyeihez kell igazítanunk. A KISZ 
jövőjéről gondolkodva abból kell 
kiindulnunk, hogy a fiatalok, az 
ifjúság szövetségéről van szó. 
Tennivalóink tagságunk élethely
zetéből, érdeklődéséből, közös ér
dekeinkből, az életkori sajátos
ságokból adódnak.

Nagyatádon és környékén min
denképpen folytatni kívánjuk po
litikai, érdekképviseleti tevé
kenységünket. Úgv látjuk, hogy 
minden ifjúságot érintő, érdeklő, 
a jövőnk szempontjából fontos 
helyi kérdésben ki kell alakíta
nunk álláspontunkat és a dönté
sekkor ez alapján képviselnünk 
tagságunkat, a fiatalokat. Ehhez 
szükségesnek tartjuk, — törek
szünk rá hogy a jelenleginél

több fiatal kerüljön a különböző 
választott testületekbe. A közel
gő tanácsválasztásokon meglévő 
eszközeinkkel fiatal, illetve az 
ifjúság érdekeit, törekvéseit mér
legelő. támogató, a nyitott és ki
teljesedő demokratikus közéletet 
igénylő jelölteket támogatunk.

Hogy jelenleg mi a vélemé
nyünk néhány kérdésről, azt a 
KISZ Városi Bizottsága helyi 
képviseleti programjában fogal
maztuk meg. Például a lakás
helyzettel kapcsolatosan belátha
tó időn belül bérlakásépítést, H 
támogatások és kölcsönök oda
ítélési rendszerének újragondolá
sát és nagyobb nyilvánosságát 
igényeljük. Az a véleményünk, 
hogy ezekből jogosultság esetén 
nagyobb arányban az első lakást 
építő, vásárló fiatal családok 
kapjanak. Javasoljuk, hogy a 
lakásügyi tanácsrendelet kerül
jön értékelésre és módosításra, 
amelyhez álláspontunk részletes 
kidolgozásúval hozzájárulunk. A 
helyi közélettel foglalkozó rész
ben megfogalmazzuk: a nyilvá
nosságot és annak egyik eszközét 
a helyi sajtót a tájékoztatás, a 
döntések befolyásolása fontos 
eszközének tartjuk. Az újság mű
ködése alapelvének a vélemé
nyek, információk szabad és szé
leskörű közlését, a vitat tartjuk, 
párhuzamosan a lakosság életé
nek bemutatásával. Képviseleti 
programunk foglalkozik még né
hány vonatkozásban a tanintéze
tek életével. Nagvatád verseny
sportjával, ahol a gondok mi
előbbi rendezését szorgalmazzuk, 
a lakóhelyi környezettel, benne 
az ivóvízminőséggel és a szenny
víz kezelésének kérdésével, a 
munkavállalással, a szabadidős 
lehetőségekkel és saját szerveze
tünkkel. Az ezekről kialakított 
véleményünk vitaanyagként ju
tott el tagságunkhoz illetve ke
rül nyilvánosságra. Várjuk a vé
leményeket, kiegészítéseket, hogv 
március 11-én a Városi küldött
gyűlés kialakíthassa álláspontját.

A XII. Kongresszusunk előtti 
hónapokban természetesen érté
keljük az elmúlt évek tapaszta
latait, de fontosabbnak tartjuk — 
és ezt talán az előzőek is érzékel
tetik — a jövő céljainak, fő irá
nyának, feladatainak megfogal
mazását.

A KISZ 
átalakítási 
nekünk a 
rendeznünk.

A KISZ lehetőség. A körülmé
nyek és a társadalom helyzete 
által meghatározott lehetőség a 
körülöttünk lévő dolgok befolyá
solására, megváltoztatására, az 
igényeink szerinti események 
szervezésére. Kihasználása első
sorban rajtunk múlik.

Ormai István

a

országos megújulási, 
folyamatára figyelve 

helyi dolgainkat kell
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Február 2-3., csütörtök, péntek

Hegylakó

Színes angol fantasztikus film 
Felemelt helyár III.

5., vasárnap

Fehér feketében

Színes, szinkronizált amerikai 
filmvígjáték 
Felemelt helvár II.

6., hétfő

A kíméletlen

bzínes francia krími
16 éven felülieknek!
Felemelt helyér I.

9- 10., csütörtök, péntek

Délután 5 órakor:

A tizenötéves kapitány

Színes, szinkronizált szovjet 
ifjúsági kalandfilm 
Felemelt helyár I.
10- én előadás este fél 8 órakor Is!

9. csütörtök

Este fél 8 órakor:

Hannab é* nővérei

Színes, szinkronizált amerikai 
filmvígjáték 
Felemelt helyár I.

12. vasárnap

Ritz fürdőház

Színes, szinkronizált angol 
filmvígjáték 
Felemelt helyár I.

13., hétfő

Nászéjszaka kísértetekkel

Színes amerikai krímiparódia 
Felemelt helyár I.

16. csütörtök

Délután 5 órakor:

A tuareg bosszúja

Színes, szinkronizált olasz 
kalandfilm
Felemelt helyár I

16- 17., csütörtök, péntek

Este fél 8 órakor:

Malom a pokolban

Színes magyar film
Felemelt helyár I.
17- én előadás délután 5 órakor is!

19., vasárnap

Távol Afrikától I II.

Színes amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár II.

20., hétfő

Szárnyas fejvadász

Színes, szinkronizált amerikai 
sci-fi
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II.

23., csütörtök

Délután 5 órakor:

A smaragd románca

Színes, szinkronizált amerikai 
kalandfilm
Felemelt helyár II.

23-24., csütörtök, péntek
Este fél 8 órakor:

A kockázat ára

Színes, szinkronizált francia
bűnügyi film
Felemelt helyár I.

26., vasárnap
Matador

27., hétfő
A Nindzsa színre lép
Színes amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár II.

KIÁLLÍTÁS:

Január 27 — február 5.

Somogy megyei Képzőművészek 
Kiállítása az erdélyi menekültek 
segélyezésére

Február 10 — március 5.

„Erdők és vizek”
Jávori Béla fotókiállítása 
(Nagyatád környéki erdőkről és 
vizekről készült fotókat mutat be) 
Megnyitó: 10-én, 17 órakor 
Megnyitja: Dorcsi Sándor

SZÍNHÁZ:

1-én, 10, 14, 17 órakor

Kacsalaki Rejtély

című mesejáték
az Állami bábszínház előadása

HANGVERSENY:

4-én és 18-án, 16 órától:

Diáktanya

RENDEZVÉNYEK:

20-án, 18 órakor:

Családtervezésről, a családot 
érintő jogi kérdésekről előadás.

FIGYELEM!

A IX. Délsomogyi Amatőr Kép
ző- és Iparművészeti kiállításra 
a munkák beadási határideje: 
FEBRUÁR 18.

SPORT

8-án, 14 órakor

Nagyatádi Városi Sport
Egyesületi pálya:

Nagyatádi VSE — Marcali VSE 
megyei csapatok edzőmérkőzése

5

9-én, 20 órakor
a színházteremben

„Kár lenne összeveszni..
címmel Ivancsics Ilona és 
Nemcsák Károly pódiumműsora 
Belépődíj- 50 és 70 Fi
Az előadásra bérletek érvénye
sek! Kérjük a bérlettulajdonoso
kat, hogy részvételi szándékukat 
február 5-ig jelezzék!

11-én,  19 órától
a színházteremben
Farsangi bál
Közreműködik a HEK zenekara
Belépődíj: 50 és 70 Ft

NYUGALLOMANYÚAK
KLUBJA

13-án, 17-18 óráig

Vezetőségi ülés
13-án, 18-19 óráig
Nőnapi ünnepségen és az egri 
kiránduláson való részvétel 
be jelentés-e

Március 4-én, 19 órától

Nőnapi ünnepség

6-án

Vezetőségi iilcs

KISCSOPORTJAINK

Nyugállományúak klubja
Csoport vezető: Tóth János 
Rendezvények: külön terv szerint

Ifjúgárdaszakasz
Csoportvezető: Szigecsán József 
Foglalkozások: hétfőn 16 órától 
az Ipari Iskola tornatermében

Női torna
Csoportvezető:

Hurosné Vojkovics Mária
Foglalkozások: szerda 17 órától

Szabó-varró
Csoport vezető: Turbék Károlyné 
Foglalkozások: szerda 17 órától

Móra könyvklub
Csoportvezető: Mayer Károlyné
Foglalkozások:

csütörtökön 15—16 óráig

Várospolitikai kör
Február 2-án, 18 órakor
Téma: nyilvánosság
FIGYELEM!
1989-re a belépőket január 16-tól

31-ig lehet érvényesíttetni! 
Februártól az új belépők 
érvényesek!

Téli túra

11-én, szombaton
Nevezés és folyamatos indulás

9 órától a 2. sz. általános iskolá-

Városi Könyvtár videotékája

6-án 18 órakor:
Aranyember

13-án 18 órakor:
Szent Péter esernyője

20-án 18 órakor:
Végzetes diagnózis: AIDS

27-én 18 órakor:
Dankó Pista

A Városi Könyvtár Zenei rész
lege új szolgáltatásokat biztosít 
a beiratkozott olvasóinak és kö- 
zületeknek. Átjátszásokért per
cenként egy forint, irodalmi mű
sorok összeállításáért percenként 
10 forint.
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n cselgáncs Nagyatádon Rövidtávon
1973 őszén kezdődött néhány 

lelkes fiatal közreműködésével a 
cselgáncs csoport Nagyatádon.

1975-ig 10—15 felnőtt sajátítot
ta el a sportág koránt sem köny- 
nyű alapjait. Mivel a fiatalabb 
korosztály is kezdett érdeklődést 
mutatni a judo iránt fokozato
san kezdtünk foglalkozni 10—14 
éves gyerekekkel is, kiváló ered
ménnyel. 1977—79-ben a szak
osztály létszáma és edzéslátoga
tottsága elérte a 70—80 főt.

Bukovics János edző ekkora 
létszámmal már egyedül nem 
birt el, felkérte Orsó Lászlót, 
hogy segítsen az oktatásban, 
versenyeztetésben. Ezen időszak
ban a serdülő csapat kiemelkedő 
eredményeket ért el a különböző 
színtű versenyeken. (Harcos Nor
bert, Kunics Gábor, Varga Zsolt, 
Joós Attila, Horváth László), 
akik a legtöbb örömet szerezték. 
1979-ben Harcos Norbert úttörő 
olimpiai bajnok lett. A serdülő 
csapat pedig egy ponttal lema
radva szorult a 2. helyre Deb
recenben. Kiemelkedő eredmé
nyeiért Norbi megkapta az év 
úttörő sportolója kitüntetést, me
lyet Dunaújvárosban vehetett át. 
Felnőtt csapatunk is nagyon szép 
eredményeket ért el. (Séra Jó
zsef, Karlovlcs József, Molnár 
József, Harcos Zoltán, Nlkolics 
István, Basics István) „zacskó
szám" hozták az érmeket.

1982—84. között visszaesés kö
vetkezett be a sportág életében, 
Orsó László kivált az edzői mun
kából, az egység megbomlott, 
nem volt pénz a versenyeztetés
re. A felnőttek abba hagyták, a 
serdülő csapat továbbtanulni ide
gen városokba ment. Üjra kellett 
építeni a szakosztályt, vezetését 
meg kellett erősíteni. Harcos 
Zoltán a Kaposvári Dózsához 
igazolt, majd az Újpesti Dózsá
ban versenyzett, úgy gondoltam, 
hogy hazahívom Nagyatádra, ka
matoztassa képességeit és tudá
sát városában mint edző. 1986. 
májusában jött vissza, elvégezte 
a segédedzői tanfolyamot, majd 
edzői tevékenységet végzett, és 
végez a versenyző állománnyal.

A szakosztályvezetés — Kunics 
József elnök, Dr Járai Tibor, Ma
jor László — sokat tettek és tesz
nek annak érdekében, hogy mi
nél jobb eredményeket érhes
sünk el. A különböző korosztá
lyokban 1987-ben 10 fő került be 

I. oszt, versenyző 1 fő
(Horváth Miklós)

II. oszt, versenyző 7 fő

III. oszt, versenyző 7 fő

IV. oszt, versenyző 2 fő

eredményei alapján a Magyar Or
szágos Bajnokságokra, míg 1988- 
ban 15 fő szerepelhetett legma
gasabb szinten. Legkedvezőbb 
eredményeket az alábbi sporto
lók érték el. Úttörő korcsoport
ban: (Takács Roland, Szabó Jó
zsef, Kuzma Tamás, Horgas Gá
bor 3. hely OB-n, Hortobágyi Dá
niel.)

Serdülők közül: (Major László, 
Kámán László, Szőke Zoltán) 
Ifik: (Molnár Dezső, Vass Gábor, 
Ilics József, Járay Szabolcs) 
Felnőtt: (Molnár Attila)

Ifi női korcsoportban Ionért 
Judit nagyszerű munkával 2. 
helyet szerzett a Magyar Orszá
gos Bajnokságon, meghívták a 
női up. válogatott keret edzései
re is. Eredményei alapján arany
jelvényes minősítést szerzett. 
1988-ban összességében az alábbi 
helyezéseket „hozta” a cselgáncs 
szakosztály: 1. hely 22. alkalom
mal, 2. hely 9 alkalommal, 3. hely 
14 alkalommal, 4-5. hely 10 alka
lommal. Tehát 1988-ban 45 érmet 
hoztak versenyzőink, 45 alkalom
mal szólítottak tehat nagyatádi 
versenyzőt a dobogó valamelyik 
fokára, növelve ezzel városunk 
hírnevét, dicsőséget szerezve is
koláiknak is.

Edzéseinket az ipari iskola tor
natermében tartjuk, heti 4-5 al
kalommal, 17 — 18,30 óráig. Kö
szönet illeti ezért az ipari tanuló 
iskola vezetőit, hogy lehetőséget 
és otthont adnak egyre népsze- 
i űbb sportágunknak.
1988. évi minősített sportolóink: 

Bukovics János.
Aranyjelvényes: Lénárt Judit női 
ifi II. 44 kg, 1. sz. általános iskola. 
Ezüstjelvényes: Major László ser
dülő 48 kg. Ady E. Gimnázium 
tanulója, Kámán László serdülő 
56 kg. 3. sz. általános iskola, 
Szőke Zoltán serdülő 35 kg. 3. sz. 
általános iskola.
Bronzjelvényes: Kertész Tamás 
serdülő 60 kg, Háromfai általános 
iskola, Ilics József ifi-junior 60 
kg. Ady E. gimnázium, Vass Gá
bor, junior 71 kg. Szakmunkás
képző Iskola, Molnár Dezső ju
nior 86 kg. Ady E. gimnázium, 
Henézi Péter ifi junior 53 kg.. 
1. sz. általános iskola.

III. osztályú Molnár Attila fel
nőtt 95 kg. kenyérgyári dolgozó.

Bukovics János

— Megújult a Nagyatádi Vá
rosi Sportegyesület vezetősége. 
Január elsejétől a leköszönő 
Jámbor László helyett Beck 
József, a SEFAG nagyatádi mű
szaki erdészetének vezetője az 
egyesület új elnöke. Ügyvezető 
elnöke Iharosi István. A februá
ri közgyűlésig megalakult az új 
elnökség és a szakosztályvezető- 
ségek is tisztújítást végeznek.

— Rekord volt a tavalyi sza
badidősportos rendezvényeken 
való részvétel. A városban és a 
környékén csaknem tizenkilenc- 
ezren voltak ott a különböző 
szervek által meghirdetett tömeg
sport rendezvényeken. A megyei 
és országos próbákon hat és fél
ezren szerepeltek a körzetből.

— Tudja ön, hogy a városban 
és a környékén 12 sportegyesület 
működik 861 taggal? Tizenhét 
szakosztályban 585 igazolt spor-

S A K K

8 csapat részvételével befeje
ződött a városi alapfokú sakk 
bajnokság (3 fős csapatok) 

Klubjának versenyzői az 1988. 
évi szerepléseik alapján az aláb
bi minősítéseket érték el.

1. Délsomogyi 
Mg. Kombinát 14 pont

2. Konzervgyár 14 pont
3. Danuvia 12 pont
4. Gimnázium 9.5 pont
5. Három fa 9.5 pont
6. Honvédség 9 pont
7. Segesd 8,5 pont
8. MHSZ 7,5 pont

A Művelődési Központ Sakk

toló rendszeresen versenyez. A 
legnépszerűbb a labdarúgás. 
Négyszázhatvanegyen rúgják a 
labdát a megyei és a körzeti baj
nokságban.

Lapzárta
A Nagyatádi Tóth Iáijos Mun- 

kásőr egység januárban tartotta, 
évzáró-évnyitó ülését a Művelő
dési Központban. Értékelték az 
egység 1988. évi munkáját, majd 
ezt követően Pankász József a 
Danuviánál működő szakaszpa
rancsnok kért szót. Hozzászólá
sában kiemelte, hogy a munkás
őrök Önként vállalták a haza fegy
veres szolgálatát. .Beszélt arról, 
hogy e feladatukat mintegy 70 0 B- 
ban szabadidejükben végzik.

A hozzászólást követően kitün
tetéseket adtak át, majd Szabó 
István az MSZMP Városi Bizott
sága első titkára méltatta az egy
ség tagjainak példamutatását, 
munkáját és helytállását.

Az egységgyülésen 13 előképzős 
munkásőr tett esküt, akik kivétel 
nélkül mind fizikai dolgozók.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Az aszály ellenére veszteség 
nélkül várják az 1989. évet a vá
ros és városkörnyék mezőgazda
sági termelőszövetkezetei. Terme
lési értékben mért összteljesítmé
nyük számottevően nem növeke
dett. Eredménytermelő képessé
gük várhatóan jóval a várt szint 
alatt maradt.

Legmagasabb eredménnyel az 
előzetes kalkulációk szerint a 
Kutasi Tsz. büszkélkedhet.

Megváltozott a forgalmi rend
1989. február 6-tól Nagyatádon a 
Kiszely és Mártírok utcában. 
Mindkét utca egymással ellenté
tesen egyirányú forgalmú
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ÜNNEPNAPOK
Ünnepnapokra készülünk, ezért is vállaltuk föl az ünnepi 

köntöst. Immáron az országgyűlés által megszavazott, hivatalo
san munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepünk március 
tizenötödike. Az ünnepi számra készülődve csaknem megfeled
keztünk arról, hogy 1945. március 30-án. Nagypénteken véget 
értek azok a vészterhes napok a város fölött. A bolgár csapatok 
megtörték a fasiszták hónapokig tartó konok ellenállását. Egy 
szemtanú naplójából idéztetünk. Mert tisztelegni akarunk azok 
előtt akik hősiességből, avagy ártatlanul áldozták életüket vá
rosunkért. A harmadik oldalon található képünk romokat mu
tat Közöljük azért is, mert összehasonlítási lehetőséget nyújt 
— hová is jutottunk az elmúlt 40 évben. Más. Március ünnep
napjai közé tartozik a Nemzetközi Nőnap is. Egy képletes virág
szállal. ezúttal köszöntjük valamennvi nő olvasónkat.

A Szerkesztő

n legfiatalabb városunk
<Az Elnöki Tanács döntése ér

telmében március 1-től hetvenöt 
dinamikusan fejlődő települé
sünk- használhatja a városi cí
met. Somogybán Fonyód, Tab és 
a szomszédos Csurgó részesült 
ebben az elismerésben A város
avatás alkalmából laptársunk, a 
Csurgó és környéke interjút kért 
az „öregebb" varosok vezetőitől. 
Csurgót köszöntve az alábbiak
ban közöljük Hamvas János 
írását).

Igazán örülök, hogy Csurgó ez. 
a nekem mindig kedves, barát
ságos, értékeire gondosan ügyelő 
kisváros hivatalosan is megkapta 
a neki járó rangot Somogy me
gye települései között. A kisváros 
elnevezést szándékosan haszná

lom a múltra vonatkozóan is. 
hiszen Csurgó lakói által lassú
nak tartott fejlődés ellenére a 
társadalmi munkamegosztásban 
elfoglalt helve alapján mindig is 
varos volt Csurgó különösen az 
utóbbi években — mint lakóheh 
egyre bővülő mértékben es nö
vekvő színvonalon elégíti ki la
kóinak, s mint a terület koz 
pontja a környék lakóinak to 
vábbá a város és a környéken 
működő más szervezetek szűk 
ségleteit.

őszintén remélem, hogy a va 
rossá nyilvánítással megszűnik 
Csurgó lakóiban a közigazgatási 
átszervezést követő ellenérzés 
Nagyatáddal szemben, bővülnek 
a két város társadalmi, gazdasá 
gi és emberi kapcsolatai. Kívá
nom, hogv Csurgó és Nagyatád a 
megve e területének igazi társ
központjai legyenek, fejlődésük 
ben váljék meghatározóvá az 
együttműködés, a munkamegosz
tás és a kölcsönös segítség. Az 
együttes, egymást kiegészítő fej
lődést igen fontosnak tartom, hi
szen a városban lakók mellett a 
prosperáló kisváros révén kerül
nek közel a falvakhoz azok a 
funkciók, szolgáltatások, amelyek 
a népesség megtartásának ugyan
csak feltételei.

Végül Csurgó valamennyi la
kójának kívánom, hogy a tele
pülésük múltját büszkén vállaló 
öntudaton, jövőbe vetett hitükön 
alapuló lankadatlan szorgoskodá
suk hozzon sok-sok sikert és örö
möt a nagy közösségnek és min
den családnak.

Hamvas János

TARTALOMBÓL:

Hol tartunk? — kérdezi az első titkár
„Ma már megállapíthatjuk, hogy Nagyatád és körzetében a 

reform a velejáró történelmi konfliktusokkal együtt 
kezelhetőbb és enyhébb lefolyásúnak látszik, mint általában/’ 

(2. oldal)

Lemondott a tanácselnök
„A munkakör betöltésének első 10-11 esztendejében 

különösebb gondjaim nem voltak...” (6. oldal)

Vészterhes napolt naplójából
„Itt véget ér a napló, melyet jegyeztem, nem szó szerint, 

csak a lényeget érintve ...”) 
(3. oldal)
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Ha valaki kiszámítaná, hogy 
a nemzet energiáinak önálló 
léte során milyen hányada 
ment rá a romok újjáépítésére, 
ha valaki felszámolná a magyar 
sebek gyógyításának árát, ki
számítaná, hogy a nemzet lel
kében a pirosbetűs győzel
meink hány vereség előzmé
nyei, vagy következményei vol
tak, akkor szomorú képet kap
nánk.

Nincs ilyen számadás, de a 
kérdések puszta felvetése is al
kalom arra, hogy március 15-én 
sorsunkról elgondolkodjunk. A 
tág, történelmi intervallumok 
helyett és mellett — éppen a 
történelmi tanulságaink miatt 
— elkerülhetetlen végre a ha
zafiúi romantika helyett prak
tikus, napi dolgainkat is számí
tásba venni. Például hogy

mi nagyatádiak és környékbe
liek a változás folyamatában.

Ma már megállapíthatjuk, 
hogy Nagyatád és körzetében 
c reform a velejáró történelmi 
konfliktusokkal együtt kezel
hetőbb és enyhébb lefolyású
nak látszik, mint általában. En
nek két fő okát látom.

1988-at — a dolgokat dialek
tikusán nézve — az tette Ma

%

gyarországon reformévvé, hogy 
kiéleződött egy régóta jelenlé
vő és egyre erősödő ellentmon
dás a gazdaság és a politika 
mechanizmusa között.

Az MSZMP tavaly májusi ér
tekezletének idejére megszüle
tett ennek a felismerése, továb
bá az is, hogy a gazdaság gyor
sabb, most már elodázhatatlan 
és igazi reformja csak a neki 
megfelelő hatalmi struktúra, 
politikai intézményrendszer és 
így tovább, azaz új politikai 
mechanizmus bevezetése révén 
valósítható meg.

Az ellentmondás feloldása 
olyan mélységben eredményez 
konfliktusokat, amilyen mér
tékben késett a felismerése, 
majd társadalmi feloldása. Ügy 
ítélem meg, hogy térségünk vi
szonylagos rendje, a reformfo
lyamatok kezelhetősége ezzel a 
nálunk kevésbé elmélyült el
lentmondással függ össze. És 
ebben mind a két oldalnak — a 
gazdaságnak is, és a politiká
nak is — megvolt a maga sze
repe.

A körzet gazdaságát a körül
mények — főként a piac! — 
nem kényszeritették radikális 
helyzet-átértékelésre. Mind az 
ipar, mind a mezőgazdaság 
„megúszta" a termelési és áru
szerkezet nem alapvető átalakí
tásával.

Az ipari üzemekben koráb
ban végrehajtott rekonstrukci
ók és ma is tartó technikai fej
lesztések, továbbá a mezőgaz
daság gépállományának kor
szerűsítései, eddig elégséges 
feltételül szolgáltak a foglal
koztatás és eredményesség 
szempontjából nélkülözhetet
len piaci alkalmazkodáshoz.

A gazdaság reformja és tel
jesítőképessége oldaláról tehát

nem jelentkeztek erőteljes 
konfliktus-indítékok a politikai 
vezetéssel és a politikai gya
korlattal szemben. Gazdasági 
súlyát meghaladó mértékben 
erősítette ezt a tanácsi gazdál
kodás is, mivel erős raciona
lizmussal és kevesebb pénzzel, 
tartani tudta pozícióit.

M eggyözödéssel állíthatom, 
hogy ugyanakkor a helyi poli
tikai gyakorlat is hozzájárult 
az említett ellentmondás kié
lezésének mérsékléséhez. Min
denekelőtt azzal, hogy felis
merve a helyzetet, igyekezett 
lazítani magán azt a béklyót, 
amit saját korszerűtlen beideg
ződései és az akkori hatalmi 
stuktúra kényszeritett rá. 
Nyitottabb, őszintébb és ru
galmasabb volt az ismert át
lagnál. Nem képviselt másoké
tól markánsan eltérő, hierarc
hikus érdekeket, gyengébbek 
voltak a hatalmi reflexei.

Mindezek más tényezőkkel 
együtt azt eredményezték, hogy 
Nagyatád és környékének la
kossága jobb induló helyzet
ből élhesse meg legújabbkori 
történelmünknek e válságos 
éveit. Feltételezzük, hogy min
den felelős tényező — állam
polgár, munkaadó és munka
vállaló — érti, hogy az előnyös 
„rajt helyzet" csak alkalom, 
amellyel élni lehet, ha elég 
okosak vagyunk hozzá.

A további, nagy konfliktu
soktól mentes haladáshoz az 
kell, hogy minden lehetséges 
helyi erővel támogassuk a re
form-gyakorlatot a gazdaság
ban és a politikában egyaránt.

Mindenki tudja, hogy ennek 
vannak országos és megyei fel
tételei is, de elvitathatatlan a 
helyi józan belátás és igyeke
zet lehetősége.

A nagyatádi helyzet másik 
fő okát az itt eddig megvaló
sított új tartalmú közmegcgy- 
gyezés eredményében látom 
Létrejöttében nagyon fontos 
szerepe van annak, hogy a po
litikai szervek a reform-reto
rika helyett a reform-gyakor
lat mellé álltak, ezért például 
időben elkezdték a politikai 
pluralizmusra való felkészülést

A jó induló helyzet alapján 
radikálisan továbbjutottak a 
közéleti nyilvánosság, a koráb
bi hatalmi jellegű kapcsola
tok humanizálása, a partneri 
együttműködés irányába. Az 
sem volt közömbös, hogy — az 
ismert előzmények után — sok 
közéleti közreműködővel sike
rült beláttatni: őszinte jobbítá
si szándék és a hatalmi mono
polhelyzetek átrendezése vezér
li cselekedeteit. Mi úgy gon
doljuk, hogy most a partnere
ken a sor, nekik kellene jobban 
élni az új helyzet lehetőségei
vel.

Nagy kockázat nélkül meg
állapíthatjuk tehát, hogy vál
tozatlanul létezik térségünkben 
az egymás iránti bizalomnak 
ahhoz elégséges szintje, melyre 
a további nélkülözhetetlen vál
tozások építhetők.

Szabó István
az MSZMP Városi Bizottsága 

első titkára
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44 éve szabadult fel Nagyatád

Veszte les napok naplótöredékei
Emlékezik a szemtanú

„1H4I. decemb>'r 6-un éjjel 
kezdődött. Robbanás rázta meg 
.1 községet. Az emberek álmuk 
hói riadva rémülten rohantak 
<'Z utcára. Mi történt? 2I néme
rek felrobbanta!Iák a vasúti 
hidat, közelednek az oroszok." 
Egy idökoptatta füzetben ol
vasom ezeket a sorokat. 
Címlapján kézírással ez áll: 
„Jegyzetek a II. világháború 
Nagyatád és környékén lezaj
lott harcairól.”
Lejegyezte: Ruttncr Andor,
aki igazgató tanító volt Bodvi- 
• án. A harcok alatt mindvégig 
Nagyatádon tartózkodott, s a 
szemtanú hitelességével napló- 
szerüen rögzítette az esemé
nyeket. Az ő feljegyzései alap
ján idézem fel az akkori törté
neteket.
„December 11-én kezdődnek 
meg a harcok. A szovjet had
sereg a Rinya keleti partján, 
Henészben és Simongáton, a 
német csapatok a Zrínyi utca, 
Kiszely utca, Petőfi utca és 
Bodvica vonalába építik ki ál
lásaikat. /I rémült lakosság 
óvóhelyekre menekül, ahol 
nincs pince ott a szoba körepén 
ásnak bunkert.

December 15-én du. 5 és (> 
óra között nagy tüzérségi hart 
kezdődik. Akna csattog, dörög
nek uz ágyuk, szólnak a gép
fegyverek. Ez folytatódik éjjel 
is. A németek kétségbeesetten 
védekeznek. >1 harcok napról- 
napra fokozódnak. Orvos nincs, 
gyógyszer nincs. A gyógyszer
tárat kirabolták.

December 22-én a főispán 
elrendeli a kiürítést. Az embe
rek vonakodnak, csak az ipa- 

ru>s'ö közül engedelmeskednek 
néhányon, a parasztság marad.

December 26. .4 németéi: fel
től lék Koráé Ödön gabuna- 
raktárát és cl elitek mindent. . 
Mi lesz a lakossággal, mit fog 
mik enni?
.1 szil vesztei’ esti harc rettene
tes volt. .4 felszabadulás után 
mondta egy orosz százados, 
hogy ezen az éjszakán négy
ezer gránátot és aknát lőttek 
Nagyatádra és vidékére.

Január 30. A németek kije
lentik a vonakodó lakosság
nak hogy agyon lövik azt, aki 
nem megy hadimunkára.

Február 1. „Beidéznek a je
lenlegi szülőotthonban lévő 
parancsnokságra — írja Andor 
bácsi — s a községi bíróval 
köteleznek bennünket arra, 
hogy a községben lévő idege
neket föbelövés terhe mellett 
jelentsük be. De miért? Hiszen 
nem ártottak senkinek. Mert 
kikről is van szó?
A németek gyors visszavonu
lásuk alkalmával nem akarták 
a rablóit holmit elhagyni, ezért 
a kocsikat kötelezték idős, vagy 
akár 12-15 éves kocsisokkal, 
akiknek addig kellett hajtani, 
míg más kocsit vagy autót kap
tak. Ezek a szegény öregek és 
gyerekek rejtőztek nálunk. A 
parancs után bírónk Orbán 
József, a régi kaszárnyában 
(ma kollégium) mondta Poór 
Vendel kocsisnak: „Vágtass és 
mondd meg szegény menekül
teknek, rejtőzzenek, német ka
tonák akarják őket összegyűj
teni." És a lakosság elrejtette 
őket."

Febiuái 7. Magyar csendö- 
■ök kutatnak katonaszökevé
nyei: után. Vincze Béla, ak, 
mindent megkísérelt a fonal
gyár megmentésére, jelentette, 
hogy a németek a gépeket cl 
akaijái: vinni. Turóczinéval. 
Bognár Lajossal a német pa
rancsnokságra mennek tilta
kozni. Eredménnyel. És lőnek, 
lőnek. Mikor lesz ennek vége?

Február 18. .4 tavasziam déli 
szél temetctlen hullák szagát 
hozza, A Petőfi utcában, a Val- 
csics-kert környékén december 
óta ott fekszenek. Lágyra for
dult az idő nem lehet tovább 
várni.
Turócziné fekete zászlóval ki
megy a két front közé. Németh 
Vendel és Bárdos Pál kocsival 
a halottakig hajt. Az oroszok 
integetnek, hogy nem lőnnek 
csak dolgozzanak. 18 halottat 
emeltek a kocsikra, elvitték a 
temetőbe és közös, már megá
sott sírba tették. Az odavezé
nyelt német katona azt sem en
gedte meg, hogy az irataikat 
megnézzék. Így a közös sírba 
ismeretlen halottak fekszenek.

Február 25. A német pa
rancsnok közli, hogy a községei 
március 3-ig ki kell üríteni, 
(elsejéig kb. 800-1000 embei 
hagyta el a községet). Az idő
sebbek kijelentik ha agyon is 
lövik okét, akkor is maradnak 
A lakosság egy része azonban 
elindul. Hosszú sorban, bátyú
val a hátukon vonulnak.

Március 12. A németek amit 
még lehet tönkretesznek. A fo
nalgyár drága gépeit fejszével 
aprítják. Az épületeket, hidakat 
aláaknázták. .4 templomok tor

nyaim. a malomba több múzsa 
dinamitot helyeztek, a tégla
gyár kéményéi is előkészítet
tél

A maradék lakosság remegve 
cár. érzi, tudja, hogy elmen
nek. de nem tudja milyenek 
lesznek az oroszok.

Március 30. Nagypéntek. A 
nemeink között mozgolódás tá
mad. 4* emberek minden ház
nál lélegzetvisszafojtva figyel
nek. várnak, hallgatóznak. Éj
jel 11 óra — Csend! — Elmen
tek! - Gyors egymásutánba 
óriási robbanások. Ledől a re
formátus és a katolikus temp
lom tornya, a gyárkémény, 
összeomlik a malom. Üjra 
csend van.

„Szomszédom, Sárdinecz Fe
renc kimegy az utcára, nézeget. 
Szomszédja az öreg Beke bácsi 
odakiállt neki: azt hiszem jobb 
gazdát kapunk. A lövész árkok 
ágy 40-50 méterre vannak. Ki
mennek. Egy tisztet látnak aki 
a Kingától nézi az elhagyott 
nemet állásokat. Sárdinecz Fe
renc odakiabál oroszul: Jöjje
tek a nemetek elmentek.” Meg
indulnak. Délen lovasság jön 
át a Kingán. A vasúton 20-30-as 
csoportokban bolgár katonák 
vonulnak, (mint később kide
rült a szovjet csapatot Buda 
vidékére vezényeltek es bolgár 
csapatok váltották fel őket). 
A lakosság szamára véget ért 
a háború. A nyomai azonban 
itt éktelenkednek . . ."

Itt ér véget a napló, melyei 
lejegyeztem, nem szói szerint, 
csak a lényeget érintve, kiha
gyásokkal közreadom a króni
kás emlékére. Gáspár István
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Erdők és vizek

Elfogulatlanul nem tudunk szólni Jávori Bélának, a Somo
gyi Néplap nyugdíjba készülő főszerkesztőjének Erdők és vizek 
című kiállításáról, amely február Ki és március 5. kozott volt 
látható a művelődési központban. Ezért csak annyit jegyzőnk 
meg, hogy sajnáljuk azokat, akik nem nézték meg a kornyéken 
készült alkotásait, mint azokat is, akik nem jöttek el a kiállítás 
megnyitójára. Mindannviuknak kárpótlásként közöljük az alko
tó címnélküli képét.

Atádi Ágik és Pisták

Van egy ember, aki 30 eve itt 
tölti nyarait Nagyatádon, pedig 
sosem volt itteni lakos. Akit a 
város apraja-nagyja úgy hív, 
hogy bábospéter. A Korányi ut 
cában. ahol most a tsz elnöke 
lakik, abban a házban lakott 
Katka néni, a nagynéni. A csa
ládi emlékezet szerint ott fogam 
zott, s 1957. óta sokáig oda járt 
nyaralni Péter Budapestről. 
Atádhoz fűződnek a kamaszévek 
nyarainak emlékei: a máig tartó 
barátságok kialakulása, a park
ban kapott és adott első csók, 
eisö pofon, a biciklizés és a leg
nagyobb szerelem: a STRAND 
„Apu atádi, anyu barcsi. A csa
lád tehát somogyi származású 
Ez volt a lehetőség. A valóság 
az, hogy idehúznak a srácok, a 
haverok. Átadnak egymásnak. 
Megszerettem a barátnőm öccsét, 
aztán annak az öccsét is, már a 
gyerekeik a barátaim. Jó, hogy 
van egy város, ahol szerethetem 
az embereket. Biztos én is ad
hatok nekik valamit, mert engem 
is szeretnek.”

Bognár Péter 1962-ben érett
ségizett, utána Ország Lili festő
művésznél dolgozott a bábmú- 
helvben Budapesten. Ott végezte 
el a bábművész stúdiót, 1972-ben 
Azóta az Állami Bábszínház szí
nésze.

„Túl közvetlen és infantilis is 
vagyok, mert a bábszínész külde
tése a gyerek. A közönség-gyerek 

együtt él a bábuval A játék 
alatt nem bábospéter vagyok, ha
nem sün, Medve, Kacsa. Két éve 
a STRANDON feltettek egy plé
det az öltözőknél egy kartara — 
a söröző felnőttek és vagy 300 
gyerek önfeledten nézték a va
rázslatot: a bábműsort

Megint Nagyatád: az atadi 
spulniról leszedtem a cérnát, fél
tett emlékem lett, esküszöm, 
hogy az atádi konzerv jobb, mint 
bármely másik, névjegykártyát 
az itteni nyomdában készíttet
tem. Előadást tartottam a nagy
atádi TIT-klubban a bábkészí
tésről, és 17 év után elertem, 
hogy a gyerekkori barát óvónő 
megszervezte „jutalomjátéko
mat" a nagyatádi és környékbe
li óvodákban, iskolákban" Bá
bospéter nem szereti, hogy mesz- 
sze van Nagyatád Budapesttől. 
Nem a haverok miatt. Találkoz
nak Pesten, vagy gondol egyet, 
„hazalátogat” és folytatódnak a 
beszélgetések, nevetések, heccek 
— tinédzser a társaságban min
denki újra, még a gyerekeik is. 
Azon bosszankodik, hogy bor
zasztóan sokba kerülne az igazán 
nívós szórakoztató program ide- 
szervezése.

Igazán összefoghatna a varos, 
hogy a presszózás, lődörgés mel
lett néha nagyon drága és na
gyon nagy élményt nyújtson fia
taljainak. Hát, ilyeneket beszél 
bábospéter. Kovács Géza

Nyolcvan éve írta a Nagyatád 
Hírlap

Lapozgató
A század első évtizedében 

megjelenő Nagyatád Hírlap né
hány évfolyamúnak márciusi szá
mait böngészve arra voltam kí
váncsi, hogyan ünnepelték a szá
zadelőn, az akkor még alig több 
mint háromezer lelket számláló 
nagyközségben — március tizen
ötödikét

A nyolcvan évvel ezelőtt meg
jelent lapban „Márciusi gondola
tok címmel olvashatunk vezér
cikket. A szerző felidézi az 
1848-49-es emlékeket, az aradi 
vértanúkat, majd a hazáról medi
tál: „A haza: én vagyok, te és ő 
és mi mindnyájan. Az ördögbe is 
akkor ezren meg ezren családju
kat, a vagyonukat, az életüket 
adták oda értünk. Egy eszméért 
amelyet ránk hagytak és egy 
kötelességért, melyet nem tudtak 
befejezni, egyszerűen azért, mert 
lemészárolták őket. Szobrokat 
emelünk, de ez legfeljebb elisme
rése a tartozásnak. A nagy esz
mék, ha egyesek lelkében szorul
nak, álló vizek, amelyek idővel 
megposhadnak.

Hatalmas országjáró folyamok
ká csak úgy válnak, ha a lelkek 
egymással bensőbb érintkezésbe 
lutnak és egyetlen óriási, millió
kat összetartó nemzetiélekké tö
mörülnek ... Nincs szánalmasabb 
látvány mint az emberek milliói
nak egymás mellett, sőt egymás 
ellen törtetése, piszkos anyagi 
éidekekben gázolása, biztos cél 
nélkül, nemesebb vágyak, termé
keny gondolatok, mocsoktalan 
eszmények nélkül, mindenki 
egyedül, folyton vádolva s egy
úttal mentegetve önmagát 
„Ugyanez az évfolyam 18-i szá
mában már az ünnepségekről tu
dósít és vezércikket közöl „Kos- 
suth-múzeum” címmel.

Ebben a huszonöt évvel aze
lőtt alapított Kossuth Múzeum 
fenntartása és továbbfejlesztése 
érdekében emel szót.”

„Márcziusi ünnepségek” rovat- 
bar pedig részletes tudósítást 
közöl a lezajlott eseményekről. 
Az Atádi Ifjúsági Kör a Kossuth 
szobrot koszorúzta meg, ahol 
„Berger Károly szavalta el Petőfi 
gyújtó költeményét a Talpra ma- 
gvart-t. Az ünnepi beszédet 
Rotter Sándor tartotta. Volt ének 
és zenekar is." A polgári fiú- és 
leányiskola növendékei a Koro
na-szálló nagytermében ünnepel
tek. „Ének, szavalat, felolvasás 
váltakoztak sorjában.

Az ünnepély jelentőségét Kár
páti Ernő tanár méltatta nagy 
gonddal összeállított felolvasásá
ban. A Polgári Olvasókör tár
sasvacsorával ünnepelt a Mátyás 
Király vendéglőben.” A szép 
számmal megjelentek előtt dr. 
Kommen Elek, az olvasókör el
nöke tartotta az ünnepi beszé
det.” A nagyatádi Nemzeti Kör
ben is kegyelettel ünnepeltek 
Ott a nap jelentőségét Dolonecz 
István ecsetelte szép, hazafias 
szellemtől áthatott beszédében 
Horváth Károly szintén sikerült 
beszédében szólott a szülőkhöz, 
intve őket arra, hogy hazafias 
szellemben neveljék gyermekei
ket. Az ünnepségen egy felszó
laló adakozásra kérte a jelenlé
vőket az Aradon felépítendő 
templom javára.

Dorcsi Sándor

Mi lesz az Ötvöskónyi romokkal?
Ezt a kérdést szegezte nekem 

már 1970-ben, amikor Somogy
ba kerültem a múzeum akkori 
igazgatóhelyettese, dr. Draveczky 
Balázs. „Itt van ez az általam 
1966-ban már megkutatott és a 
községi tanács pénzéből megvett 
gyönyörűszép szőlőhegyi terület 
A MAB és a járási tanács ille
tékesei külön támogatást bizto
sítottak a feltárásához." A fenti 
mondatok után „nyakamba sza
kadt" Ötvöskónyi több évtizedes 
feltárási öröme- és helyreállítási 
gondja!

1970—1974. között elvégeztem 
a négy.sarok bástyás, belül több
szintes kastélyépülettel rendelke
ző várkastélynak a teljes feltá
rását. Megdöbbentő módon, még 
a különböző kiegészítő épületek 
a konyhák, a pincék helyiségei 
is viszonylag jó, helyreállítható 
állapotban maradtak fenn. Ez 
utóbbiak teljesen egyedülálló mi
nőségben és mennyiségben tük
röztek a somogyi reneszánsz ko
rai és virágzó alkotásait, amelyek 
Buda. Esztergom köréből kerül 
tek Szenyéren-Koroknyan ke
resztül Ötvöskónviba.

Mi történt viszont a feltárt 
várkastély romjaival? Tudomá
sunk szerint 1974—1979. között a 
múzeum alkalmazásában olyan 
felügyelője is volt, aki megigaz
gatta rajta a lecsúszott kátrány
papírt?

1984—1985-ben a MAB javas 
latára az OMF elkészítette a há
rom lehetőséget adó, de sok-sok 
millióval inkább elijesztő hatású 
helvreálhtási tervet 1986-ban. 
ugyancsak a MAB kérésére, egy 
jóval reálisabb hasznosítási, vé
delmi és helyreállítási javasla
tot terjesztettünk elő!

Később rendszeres ügy lett 
ötvöskónyi vára és környéke! A 
terület régészetileg vedett volt 
Az OMF pedig rr.űemlekjellegu. 
tehát számára is fontos terület 
ként tartotta nyilván' Ez a tén\ 
számos, a kornyéken pincét, hét
végi házat építő atádi lakosnak 
okozott gondot

Azóta a Nagyatádi Városi 
Tanács folyamatosan segítséget 
ígér! 1988. végén Merész Katalin 
egykori ötvöskónyi „őslakos" be
jelentése nyomán — új, döntő 
helyzet alakult ki! Ennek nyo
mán a múzeum vezetősége a 
visszatemetést, a romok földdel 
való betemetését javasolta! (A 
városi tanács vezetősége pedig 
inkább az idegenforgalomba való 
bekapcsolását, vagyis a hasznos 
védelmét és bemutatását karolta 
lel, egyelőre szóban!)

Mi lesz végül is Ötvöskónyi 
romjával? Több ízben megtörtént 
a kezdeményezés: a múzeumot 
képviselő-feltáró régésztől! Az 
ötvöskónyi terület fiataljai és a 
pedagógusok örömmel vállalnák 
a romok feletti gyámkodást! Kis 
városi pénz és újabb MAB támo
gatás kellene a gyomtalanításhoz, 
s az ideiglenes védelem megol
dásához! Természetesen végleges, 
több évre méretezett terv is kel
lene, amely pár százezres ráfor
dítással megoldaná Nagyatád 
műemléki gondját!

Mit tekinthet meg itt az ide- 
ránduló látogató? Kézenfekvő! A 
többéves munkával feltárt világ
hírű- romokat és az ott kiállítás
ra kerülő kőfaragványokat! Vé
letlenül se temessük tehát vissza 
az ötvöskónyi műemléket!

Dr. Magyar Kálmán 
régész-tud. főmunkatárs
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Postánkból
A lap 1 számának „Postánk

ból" című rovatában a szerkesz
tő Boros Lászlónenak adott vála
szához a kővetkezőket fűzöm 
hozzá:

Az hogy a szerkesztő „kiváló 
nagyatádi sportlövö-t említhetett, 
az több más ok mellett Borosné 
személyes adottságainak, akarat
erejének, érdeklődésének. az 
MHSZ által biztosított tárgyi 
(fegyver, lőtér, lőszer stb.) és sze
mélyi feltételeknek (lövészetve
zetők, edzők, versenyző társak és 
versenyzési alkalmak) köszönhe
tő. E sok tényező együttesen fej
lesztette Marikát „kiváló nagya
tádi sportlövőivé. S vajon akik
nek nem tudtuk e feltételeket 
biztosítani, m-*rt 1985-től nincs 
lőtér a varosban, azok között 
hány lehetne sportlövő? A ki nem 
fejlesztett, sőt ki sem próbált 
adottságok elvesznek az egyén 
s vele együtt a társadalom szá
mára is. (Még rágondolni is rossz, 
hogy ha pl. Hammeri László ma 
lenne 20 év körüli es itt élne 
Nagyatádon, akkor sosem lehetne 
olimpikon, sőt talán rá sem jött 
volna, hogy vonzódik ? lövészet
hez!) Nagyatádon ez a sport nem 
érhet el eredményeket, míg a 
versenyeket a városkörnyék fal- 
\ aiban vagyunk kénytelenek 
megrendezni. Az útiköltség és az 
utazásra elfecsérelt idő egyaránt
1 iasztólag hat mindenkire jelen 
gazdasági helyzetünkben.

A beruházás tervei 1986-ban 
készültek. Az ott szereplő költsé
geket már túlhaladta az idő. Az 
anyagi források beszűkültek, a
2 évvel ezelőtt ígért százezrek 
helvett csak a fele jött össze, 
melynek értéke még ennél is ke
vesebb. ,.Az igeretek sorra szét
pukkanó légbuborékok" — írta 
Kónva Lajos egyik költeményé
ben. s így van ez most nálunk is.

A vonaton utazok bízón vára 
'.ittak már az MHSZ bázison ké
szülő uj építményt, ez mar a 
tervezett lőtérhez tartozik. Még 
a fele sem készült el ahhoz, hogv 
•i legigénytelenebb, de biztonsá
gos módon versenyt rendezhes
sünk itt. A biztonság — alapve
tő és nélkülözhetetlen, az igény
telenség — gazdasági kényszer 
es elkerülhetetlen. Már nem 
tervünk, csupán óhajunk és dé
delgetett álmunk hogy ez év má
jusában kipróbálhatjuk lőterün- 
ket Nem ölbe tett kézzel várjuk, 
hiszen ami eddig elkészült, azt 
íz MHSZ fizette s többszáz fős 
tagságunk is felajánlotta társa
dalmi munkáját a beruházás 
meggyorsítására és a költségek 
csökkentésére. Megható volt, 
hogy a Konzervgyár honvédelmi 
klubjának közgyűlésén a Paksi 
Konzervgyár klubtitkára azt 
mondta. hogy 6-8 fővel még ők 
is eljönnek dolgozni hozzánk, 
hogy mielőbb befejeződjön az 
építés, örültem e felszólalásnak, 
hiszen ez az egymástól távol levő 
klubok tagjai közötti erős barát
ság megnyilvánulása, s ugyanak
kor el is szégveltem magam: sa
ját lakossága, dolgozói, gyermekei, 
sportjának közösségeinek jövőjé
ért Nagyatád ezt nem vállalhatná 
fel egyedül?

Az MHSZ Városi Vezetőségén 
í Nagyatád. Somogvszobi u. 15 2 
telefon: 12-800.) várjuk mindazok 
jelentkezését, akik az előbbi kér
dés igenléséért tenni tudnak és 
akarnak valamit.

Fejér Zoltán
az MHSZ Városi Vezetőségének 

titkára

A Szervezési és Vezetési Tudo
mányos Társaság Somogy megyei 
Szervezete megalakulása óta se
gíti az itt dolgozó közgazdászo
kat, szervezési szakembereket, 
vezetőket munkájukban. Az el
múlt évben országos visszhangot 
váltott ki a gazdaságilag elmara
dott térségek fejlesztéséről ren
dezett kénapos konferencia.

1989-ben is folytatódik az ide
genforgalmi és a vállalati belső 
irányítási rendszer korszerűsíté
se témájú akadémia.

Konzultációs lehetőséggel elő
adások hangzanak el szaktekinté
lyekkel az új vámeljárásokról és 
devizagazdálkodásról, a célszerű 
vállalkozási formákról, a munka
nélküli segélyről, a megváltozott

Munkanélkülieknek
A hír Nagyatádon és környé

kén is egyre aktuálisabb: a mun
kanélküliek bizonyos feltételek 
mellett megélhetésükhöz segély
ben részesülhetnek.

Kik kaphatnak segélyt? Akinek 
a munkaviszonya megszűnt, de 
egy évnél nem regebben szűnt 
meg a munkaviszonyuk, igazolni 
tudjak, hogy az utóbbi három 
évben legalább 18 hónapot dol
goztak, akik dolgozni akarnak 
és megfelelő állás megtalálása 
érdekében rendszeresen együtt
működnek a munkaközvetítő 
szervvel, de elhelyezkedésük ed
dig nem járt sikerrel. További

Emberléptékű településrendezéstrr

A kultúrált lakóterületek kia
lakítása társadalmi igény, amely 
csak a korszerű város- és község
rendezés elveinek szem előtt tar
tásával érhető el. Nagyatád álta
lános rendezési tervét — a töb
bi között — a Városépítési Tudo
mányos és Tervező Intézet ké
szítette, amelynek módosítását — 
széleskörű társadalmi vita után 
— tavaly hagyta jóvá a tanács. 
Az addigi építési és telekalakí
tási tilalmak jelentős hányada 
erőszakolt visszafogottságot ered
ményezett, már-már bénítólag 
hatott. — A tervmódosítás során 
alapvető cél volt a történelmi 
település-szerkezet őrzése, a még 
egységes utcaképek tovább men
tése, a kisvárosi hangulat meg
őrzése. A módosított terv kerüli 
a városképi torzulások lehetősé
gét. Ezt a törekvést szolgálják 
többek között az előirányzott 
legmagasabb homlokzat-magas
ságok mértéktartó meghatározá
sa, a magastető általános alkal
mazása.

A községek rendezési tervei 
készítése során is mind jobban

Gycrmckköszöntö
A család legszebb, legörvende- 

tesebb ünnepe a gyermek meg
születése. Régi hagyomány, hogy 
a család megünnepli az újszülött 
érkezését. Örömét igyekszik meg
osztani a rokonokkal, barátokkal, 
ismerősökkel.

A gyermekköszöntő szertartás 
érzelmekben, tartalomban, szim
bólumban gazdag esemény, amely 
egy életre szóló élményt tud 
nyújtani minden résztvevő szá
mára.

Szeretnénk a szülők és mun
kahelyi szervezők figyelmébe 

bankrendszer és pénzügyi-politi
ka tapasztalatairól, a kistelepü
lések erőforrásai koncentrálásá
nak jogi lehetőségeiről.

A nagyatádi tagcsoport szerve
zésében a dél-somogyi térség 
gazdálkodása, idegenforgalma 
címmel közös rendezvényt tar
tunk a barcsi, csurgói tagcsopor
tokkal.

A szervezeti élet városunkban 
sajnos igen lanyha, ezért is a 
városi csoportnál tovább foly
tatjuk az egyéni és jogi tagok 
szervezését, az igények, lehető
ségek felmérését. Az érdeklődő
ket, jelentkezőket szeretettel vár
juk. (Telefon: 12-666 22 mellék.)

Kovács Antal

feltétele a segélynek, hogy a rá
szorulók nem tudnak résztvenni 
átképzésen, nincs annyi jövedel
mük, amely eléri a hivatalosan 
minimálisnak tekintett munka
bér összegét.

Nagyatádon és Lábodon a se
gélyt a lakóhely szerint illetékes 
munkaerő közvetítő irodában kell 
igényelni, akkor amikor a mun
kanélküli állásért, vagy átképzési 
lehetőségért folyamodik.

A kérelemhez szükség van az 
érvényes személyi igazolványra, 
a munkakönyvre, az utolsó mun
káltató által kiállított MIL-lapra 
és az adóigazolásra.

előtérbe került az a felismerés, 
hogy egy-egy települést önmagá
ban szemlélve nem lehet — meg 
közvetlen környékének bekapcso
lásával sem — egyértelműen 
megtervezni.

A településhálózatban elfoglalt 
helyük, szerepük, egymásrautalt
ságuk szükségessé teszi, hogy 
magát a településcsoportot egy 
tervezési egységnek tekintsenek.

A városkörnyék székhelyközsé
geiben összevont rendezési terv 
szerint végzik ezt a munkát, 
amelyek — Lábod kivételével — 
még az előző évtizedben készül
tek. Az idő múlásával ezek kar
bantartása is indokolt. Ennek 
jegyében került sor 1988-ban a 
segesdi terv módosítására. Az 
idén hasonlóra készülnek Kuta
son és Háromfán, ahol már a 
településcsoport egészében gon
dolkodva, a társközségek is ren
delkeznek majd rendezési terv
lappal; igazodva az élet, a fej
lődés diktálta követelményekhez.

Hubay Sándor

ajánlani, hogy a GYERMEKKÖ- 
SZÖNTÖ (névadó) ünnepségek 
megrendezésére — előzetes idő
pont egyeztetéssel — a városi ta
nács házasságkötő terme rendel
kezésre áll.

A családi irodánk a szülők köz
vetlen igénye, vagy munkahelyi 
közvetítés alapján vállalja álta
lában 1 gyermek — egyidejűleg 
esetleg 2-4 gyermek — szertartá
sának megrendezését. A szolgál
tatásokról részletes tájékoztatást 
ad és a megrendezéssel kapcso
latos igényeket felveszi a Városi 
Tanács Családi Iroda Nagyatád, 
Április 4. u. 9. Telefon: 12-666.

Az aszály 
ellenére

A lap előző számában rövid hír 
adott tájékoztatást arról, hogy a 
terület termelőszövetkezetei nye
reséges gazdálkodásról adhatnak 
számot a közgyűléseken. A ter
mészeti adottságokat és az aszályt 
figyelembe véve a kutasi szövet
kezet 10 milliós nyeresége külön 
figyelmet érdemel. Az elmúlt évi 
eredményük alapját már a ko
rábbi években megteremtették.

1982-83-tól erőteljes termék
szerkezet — átalakító folyamat 
indult. Többek között új, a szö
vetkezet életében még nem al
kalmazott ipari növények ter
mesztését kezdték meg. Saját ki
vitelezésben 500 férőhelyes szar
vasmarha telepet hoztak létre, 
a melléküzemágban mintegy 100 
fő részére teremtettek munkale
hetőséget. Varroda, lakatos és 
összeszerelő üzem működik, mun
ka és megélhetési lehetőséget 
biztosítva. A szövetkezet vezeté
se és tagsága akkori előrelátásá
nak eredménye a folyamatosan 
biztonságos gazdálkodás. Bizo
nyítva azt is, hogv az aszályos 
évek sem „fektették" le a szö
vetkezetét.

Az elmúlt évi munkáról kérdez
tük Kanyar .József traktorost.

— Ennek a jó eredménynek 
nagyon sok összetevője van. El
sősorban az, hogy a termelőszö
vetkezet vezetése mindig is nyi
tott volt az új lehetőségek iránt 
Korábbi előrelátásuk gyümölcse 
az új üzemrészek gazdaságos te
vékenysége. A növénytermesztés, 
ahol én dolgozom ugyan csak 
minimális nyereséget hozott, de 
nyilván a mi munkánk is hozzá
járult az állattenyésztés 5 milliós 
eredményéhez. A szövetkezet va
lamennyi tagjának teljesítménye, 
az ésszerű takarékosság és a 
korszerűbb technológiák alkal
mazása mérsékelte az aszály 
okozta gondjainkat. Bízunk a jö
vőben is.

— Amihez mi is sok sikert kí
vánunk.

Egyed György

JEK
Február 10-én este ünnepelte 

megalakulásának első évforduló
ját a somogyszobi JEK (jó
kedv, egészség, kultúra) férfikor. 
Az elmúlt évi munkát értékelő 
klubesten kivételesen jelen lehet
tek nő vendégek is. A kora esti 
órákban kezdődő összejövetel a 
késő reggeli órákban ért véget. 
Közben óránként munkaértéke
lés és szórakoztató műsor volt. 
Rövid élménybeszámolók eleve
nítették fel a megalakuló első 
foglalkozást, az autós ügyességi 
versenyt, a Baláta-tónál tett sé
tát, a küvölgyi szalonnasütést, a 
versenylövészetet, a zalakarosi 
kirándulást, a honismereti mun
kát és sok más közös tevékeny
séget.

Az éjféli gvertyafénv-keringő 
után hangzott el az 1989. évi 
program, melyet a hajnalig tar
tó tánc követett. A sokszínű éj
szaka videoszalagra került.

Friedrich József
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Megkérdeztük a fiatalokat
Mit jeJent nektek, március 15-e?

Az utóbbi időben megváltozott 
szép nemzeti ünnepünk hivatalos 
megítélése. Megkérdeztük a fia
talokat, vajon ők hogyan látják 
ezt az évfordulót, mit jelent ne
kik e nap, miben látják tartal
mat, mondanivalóját? Beszélge
tőtársainkat találomra válasz
tottuk ki.

Két magát megnevezni nem aka- 
• ó huszonéves lány: — Visszakér- 

ezünk. Miért lett ez most annyi
ig fontos? Miért most lett mun
kaszüneti nap'’ A vezetés a poli
tikai helyzet miatt döntött így9

Gresa Gábor festő szakmunkás:
— Akkor tettek valamit a fiata- 
I >k, voltak céljaik. Nehéz mást 
mondani, csak az eseményeket 
tudnám megemlíteni.

Két gimnazista lány és egy 
s akmunkástanuló fiú a művelő
dési ház folyosóján: — Nem kell 
i kólába menni. ..

Egy gimnazista lány, aki nem 
mondta meg a nevét: — Jó, hogy 
nemzeti ünnep lett. Voltak olyan 
fiatalok, akik tettek az országért, 
hogy utódaiknak, nekünk jobb 
l “gyen.

Balaton Zoltán most leszerelt 
kőműves: — Kell menni koszo- 
i ózni, de annyi ilyen ünnep van. 
nem tudom, hogy ez pontosan 
melyik. Ki képes mindet megje
gyezni.

Cser Mónika 18 éves: — Sze- 
i.ntem március 15-e az a nap, 
ami igazán a fiatalok ünnepe. 
Nekünk kellene átérezni ennek a 
mpnak a nagyságát, hiszen ak
kor a fiatalok voltak a főszerep
lők. Sokkal nagyobb figyelmet 
érdemel, mint amennyit mi 
szentelünk ennek az ünnepnek.

Egy gimnazista lány: — Kis
gyermekkortól fogva megünne
peltük minden évben...

Horáth Tibor 27 éves: — Akkor 
ú lat akartak a fiatalok, szabad
ságot és függetlenséget. Most 
megint új dolgok kellenek az or
szágban és ezt nekünk is támo
gatnunk kell. Van párhuzam a 
l;ét kor között. Új eszmék, for
dulópont kell. Jó volna, ha most 
H lenne eredménye a változások
nak, ha lennének változások, 
i .ert vannak kezdeményezések a 
t rsadalomban, a politikában és 
ebben a fiataloknak is van sze- 
i pe.

Horvathné Varga Andrea 25 
éves: — Én mindig kiraktam a 
kokárdát, de bizony sokan meg
mosolyogtak, és jónéhányan nem 
tudták, hogy miért raktam ki. 
Akkor a fiatalok szerepe jelentős 
volt. Szerintem a mostani ifjúság 
közömbös, nem egv forradalmi 
nemzedék .. .

Kovács Katalin 19 éves, dolgo
zik : — Az ünnepek összemosód
nak, nincs igazán jelentőségük 
az emberek szemébe. Az iskolá
ba kötelező volt elmenni, de a 
többség csak hülyéskedett, nem 
figyelt oda semmire. Amit Pető- 
fiék csináltak az nagy tett volt.

Lovász Mariann dolgozik:
— Nekem az összefogást, a kö
zös cselekvést jelenti. Eddig nem 

éreztük, hogy ez az egész nem
zet ünnepe Ezután talán így 
lesz, bár keveset tudnak róla az 
emberek, nem hiszem, hogy so
kan foglalkoznak majd vele

Csalos István 23 éves; — A leg
fontosabb ünnepnek tartom, iga
zi ünnep ez, a miénk, ellentétben 
november 7.-vel. A munkaszüneti 
nappá nyilvánítás talán jobban 
felkelti az érdeklődést az embe
rekben. Eddig március 15.-hez 
nem kapcsolódott semmi, nincse
nek kialakult szokások, nehéz 
lesz közös ünnepet szervezni. Es 
még ott vannak az alternatív 
szervezetek is.

Három szakmunkástanuló: 
Hallgat...

Egy másodikas gimnazista fiú 
Papp Előd — Biztos hogy kiván
csiak vagytok a véleményemre? 
Nem tudok én semmit március 
15-ről. Mit mondjak9 Semmi 
nem jut az eszembe.

Járav Szabolcs gimnazista:
— Jó ünnepnek tartom. Iskola- 
szüneti nap.

Másodikas gimnazista fiú:
— Jó lenne, ha valami műsor 
lenne. Mint történelmi nap ünne
pet jelent. A magyarság történe
téhez március 15., és április 4 
tartozik. Jó lenne, ha csak ma
gyar ünnepeink lennének.

Zóka Gábor harmadikas gim
nazista: — Csak jó véleményem 
van március 15-ről, de nem nyi
latkozom Csak nevet de nem 
nyilatkozik... De mégis: — Ki
sebb dolgom is nagyobb annál .

A középiskolások véleményé
nek összegyűjtése során szerzett 
tapasztalatokat a riportok készí
tője Matarits Tamás így össze
gezte:
— Kérdezösködésemre feleletet 
szinte sehol sem kaptam. A leg
több helyen vállrángatás. vagy 
esetleg egy szép mosoly volt a 
válasz. Egyébként csak nevettek 
és nem értették meg, hogy ez. 
miért kérdés szamukra, hiszen 
ennél természetesebb dolog nincs, 
hogy március 15-e egy olyan ün
nep, amikor nem keli iskolába 
menni. Azt hiszem a diákok több 
ségc mást nem is gondol róla 
csak azt, hogy akkor nem kell 
iskolába menni

A művelődési házban, a görge 
tegi klubban, az utcán, az isko 
Iában megkérdezettek közül m» 
kan említették a kokárdát, a 1 ’ 
pontot, Petőfit és a Nemzeti dali 
az eseményeket. Hogy mind< 
miért volt, milyen céljai, törek 
vései voltak akkor az emberek 
nek, azt elvétve mondta valak

Ügy gondoljuk, hogy a felnoi 
tek, az idősebbek között is ha 
sonló válaszokat kapnánk. Perso 
most minden megváltozhat, hi 
szén új értelmet, nagyobb jelen 
tőséget kap az 1848-as forrada 
lom nemzeti jellege, a haladást 
és a fejlődést elősegítő hatása

Harsányi Zsuzsanna 
Ormai István

Matarits Tamás

Lemondott a
A görgeteg! Községi Közös Ta 

nács 1989 január 10-én tartott 
rendkívüli ülésén Csalos Isvan 
tanácselnök kérte a testületet, 
hogy tisztségéről való lemondá
sát 1989. március 31-i hatállyal 
fogadja el, a tanács a kérelem
mel egyetértett Mi történt Gör
getegen, mi késztette a tanácsel
nöki funkciót az 1973 óta betöl
tő Csalos Istvánt erre a lépésre9

— A munkakör betöltésének 
első 10—11 esztendejében külö
nösebb gondjaim nem voltak — 
mondja Csalos István tanácsel
nök. Később annál több. A vb 
titkári állás 1984 év vége óta 
gyakorlatilag betöltetlen, a kis- 
létszámú apparátus fele kicseré
lődött. Ennek következtében egy
idejűleg több feladatot kellett 
végeznem, ezért a feszültség ál
landóan növekedett bennem.

A területen működő vezetők
kel — őszinteség, vagy talán nem 
megfelelő módszerek hiánya 
miatt — sem sikerült megfelelő 
együttműködést kialakítani, ezérl 
is érlelődött bennem az elhatá
rozás, hogy a következő válasz
tásnál nem vállalkozók a tisztség 
betöltésére.

— A következő választás idő
pontja azonban még odébb van. 
ezért érthetetlen, hogy miért 
mondott le a januári tanácsülé
sen?

— Az 1988. november 28-i gör- 
getegi falugyűlésen Pápai Józsel 
iskolaigazgató az általános iskola 
pedagógusai többségének vélemé
nyét ismertette, amely szerint al 
kalmatlan vagyok a tanácselnöki 
funkció betöltésére E véleményt 
megismerve arra gondoltam, hogy 
a munkavégzéshez szükséges hát
tér nem biztosított, ezért a ta
nácselnöki beosztásról lemondok

PÁLYÁZAT

Hol készült a kép ?
Olvasóink kérdezték, hogy miért nem közlünk rejtvénye

kei? Nos a kérésnek ezentúl eleget teszünk Ezúttal egy fényké
pei közlünk Olvasóinknak csupán azt keli megfejteniük, hogy 
hol kiszólt a kép, s zl egy levelezőlapon n.iak meg címünkre 
7500 Nagyatád. Április 4 u 5 A levelezőlap címoldalára írják 
rá hogy Nagyatád rejtvénv. Azok között akik március 20-ig 
eljuttat iák hozzánk a helyes megfejtést. :?gy kerek tortát sor
olunk ki. amik a Széchenyi téri presszó ajándéka.
íKenn’1' " i' i' ' "íaruúmk hogy a k< p n “.n a napokban 
■ (•«./'.ili I

tanácselnök
— Papai József általános iskola 

igazgatója, társadalmi tanácsel
nök-helyettes, mit tud mondani 
a történtekről, a pedagógusok vé
leményét miért nem valamelyik 
tanácsi testület illésén ismertette9

— Mint intézmény vezető, köz 
tem és a tanácselnök kozott nem 
alakult ki megfelelő munkakap 
csolat, erre vonatkozó megjegy
zéseimet nem vették figyelembe 
A falugyűlésén mint intézmény
vezető szólaltam fel, ezt tanács, 
vagy vb. ülésén, mint testületi 
tag nem akartam megtenni

— Hallottam arról — mondja 
Jakabné Vizeli Mária az MSZMP 
községi pártalapszervezetének 
titkára, hogy a tanácselnök és a/ 
iskolaigazgató között kapcsolat 
tartási gondok voltak Az alap 
szervezeti titkári feladatokat 1988 
majusa óta töltöm be, ezért az 
idő rövidsége miatt a gondok 
okaival nem tudtam megfelelően 
foglalkozni. A vb. titkári állás 
betöltetlensége a tanácselnöki le
mondás. negatívan hat. A köz
ségben működő társadalmi és 
t< megszervezetek, valamint a 
lakosság nehéz, és fontos felada
ta lesz a megüresedett tisztségek 
körültekintő betöltése. A jövőben 
jobban figyelemmel kell kísér 
nünk a vezetői kapcsolatok ala 
kulását

A tanácselnöki lemondáson el
töprengve az emberben sok meg
válaszolatlan kérdés vetődik fel. 
az. például, hogy kinek, vagy 
kiknek kedvező az esemény ilyen 
fajta alakulása, a munkatársi és 
emberi kapcsolatainkra miért 
nem az őszinteség a jellemző? — 
csak akkor tudunk nyíltak lenni, 
ha erre külön felhívják a figyel 
met? i)r. Rudolf Mátyás
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Sakk 
egyéni versenysorozat

A Városi Sakk Szövetség és a 
Gábor Andor Művelődési Köz
pont Sakk Klubja egyéni verseny
sorozatot hirdet az 1989. évre, 
melynek célja a sakksport nép
szerűsítése területünkön. A soro
zat 10 versenyből áll, az egyes já
tékok rendező szervei a város 
üzemei, intézményei és más gaz
dálkodó egységei.

A versenyek megrendezéséért, 
lebonyolításáért a következő in
téző bizottság felel: Cserti Lász
ló, Fejér Zoltán, Horváth Miklós, 
Kiss Attila és Sasvári Tamás. A 
sorozat valamennyi versenyén a 
játékosoknak nevezési dijat kell 
fizetni minősítésüktől függően 
10-től 60 Ft közötti összegben A 
játékban résztvevő nőknek és 16 
even aluliaknak nevezési díjat fi
zetni nem kell. A nevezési dijakat 
az intéző bizottság kezeli, a pénzt 
csak az év utolsó versenye után 
az összesített eredmények szerin
ti 1 —10. helyezett versenyző dí
jazására fordíthatják.

Az évvégi sorrendet az intéző 
bizottság az évközi versenyek 
eredményei alapján állapítja meg 
úgv, hogy csak a legjobb 8 ered
ményt veszi figyelembe minden 
versenyzőnél. Egy játék 1. helye
zettje 10 pontot kap, s ettől lefelé

Futószerviz Nagyatádon
Egyik vasárnap reggel melegi 

tőbe öltözött férfiak csoportja 
keltette fel figyelmemet. Előszói 
arra gondoltam, hogy tán sportol
ni indulnak . . . aztán rájöttem, 
hogy a büfé előtt álldogáló cso
portból legfeljebb a többek kezé
ben szorongatott Népsport utalhat 
az intenzív mozgáshoz való von
zódásra.

Már régóta fogalmazódik ben
nem az a gondolat, hogy Nagya
tádon mit lehetne tenni az egész
ség megőrzése érdekében. Mert az 
egészség mindennél többet ér. 
(A hatalomnál, pénznél, hírnév
nél). Csak az a baj, hogy ezért 
keveset tesznek az emberek. Saj
nos sokan későn döbbennek rá 
minderre. A pillanatnyi örömö
kért, vagy éppen csak butaság
ból feláldozzák hosszú évtizedek 
egészségét.

Testünk karbantartására, fitt- 
segünk megőrzése érdekében a 
rendszeres testedzés a legkitű
nőbb eszköz. Hosszú távon törté
nő fizikai terheléssel egyensúly
ban tarthatjuk testi-szellemi 
énünket, szilárdíthatjuk egész
ségünket. Számtalan sikeres 
sportoló barátom van, aki mind 
azt valotta, hogy a sportban 
megtalálta a semmihez nem 
hasonlítható életörömöt. Biztos, 
hogy alacsonyabb szinten rend
szeresen mozgók körében ha
sonló a vélemény. Sokszor mond
ják az emberek: sportolnék, de 
nincs rá idő. önbecsapó kibúvás 

mely sajnos egyre 
tapasztalható. Azt 
ember amire időt

e jelenség, 
gyakrabban 
vallom: az
akar szakítani, arra tud is. Oko
sabb dolog szabad perceinket 
sportolással tölteni, mint a kocs
mában, vagy a betegágyon.

A mozgás kialakítása során 
nagyon fontos a fokozatosság és a 

minden helyezés 1 ponttal ér ke
vesebbet.

Az egyes évközi versenyek dí
jazását az azt rendező vállalat, 
intézmény stb. biztosítja. A ver
senysorozatban elért összesített 
eredmények alapján az 1—10. he
lyezetteket az intéző bizottság 
díjazza a befizetett nevezési dí
jakból. Az 1 helyezett a befolyt 
nevezesi díjak 19" „-a, a 2. 17"0-a, 
. . . , 9. 3"()-a, 10. 1%-a értékben 
részesül díjazásban.

A Polgár lányok nem jönnek, 
Mádl Ildikót 

viszont várjuk
Híre járta Nagyatádon, hogy 

szimultánra hívják meg a Polgár 
lányokat, az olimpiai aranyérmes 
csapatunk legjobbjait A hírben 
volt valami, de ma mar tudjuk, 
hogy mégsem lesz ilyen szimul
tán. Viszont várható Mádl Ildikó. 
Szóban vállalta a játszmákat, de 
lapzártáig meg nem tudott pontos 
időpontot mondani Remélhetőleg 
március utolsó két hétvégéje kö
zül ül valamelyik napon asztal
hoz a Rózsafabot vendéglőben 

rendszeressel Ebben ii.i„ -m „u 
seget nyújt az edzésterv, ami ne
mi kötelezettséget jelenthet szá
munkra. Ennek elkészítésében 
célszerű, ha szakember is közre
működik; a mozgásszegény élet
módról az aktív’ életre történő át
állásra általában a futást szokták 
javasolni a szakemberek, mint 
alapvető sporttevékenységet. A 
futás — mint az ember egyik leg
erősebb mozgásformája — min
denki szamára elérhető sportág. 
A sebesség és a távolság tetszés 
szerint megválasztható. És roha
nó világunkban nem elhanyagol
ható körülmény, hogy rövid idő 
alatt magas színtű terhelést biz
tosíthatunk szervezetünknek. Sze
retném, ha a környezetében az 
lenne a megbecsültebb ember, 
aki mozog, aki FITTEBB a többi
nél. Ezért bejelentem, hogy már
cius 21-től minden kedden, szer
dán és pénteken üzemel a FUTO- 
SZERV1Z; közös kocogási lehető
séget kínálva az egészséges élet
móddal kapcsolatos tanácsokat 
nyújtva minden érdeklődőnek. A 
találkozó helye a Nagyatádi VSE 
'•porttelepének parkolója a jelzett 
napokon 17 órakor.

Szupermaratoni üdvözlettel:

Vadkerti Tóth József 
hosszútávfutó

A reformkor felhívása
Csatlakozva az MSZMP tagok Csongrád Megyei Reformkö

rének február 7-i nyílt leveléhez és az MSZMP tagok Somogy 
Megyei Reformköre február 21-i közleményéhez, Nagyatád és 
környékén is szeretnénk „fórumot biztosítani a demokratikus 
pártélet kibontakoztatásához, a politikai intézményrendszer re
formja mellett nemcsak a szóban elkötelezett, hanem ezért 
ténylegesen tenni is akaró párttagok számára.”

Mi, akik elhatároztuk Nagyatádon is az MSZMP tagok re
formkörének megalakítását, reális veszélynek érezzük a reform
folyamatok lefékeződését, a párton belüli szakadás lehetőségét.

Érezzük és tapasztaljuk, hogy megyénkben és szükebb kör
nyezetünkben a reform csak akadozva halad, hiányzik a tényle
ges politizálás és a demokratikus pártélet kibontakozása. A régi 
mechanizmusok és beidegződések, a tekintély-elv uralja a köz
életet.

Dogmatizmus helyett cselekvő együttműködést kívánunk a 
haza sorsáért őszintén aggódó, a valódi szocializmusért elköte
lezett valamennyi honfitársunkkal!

Egyetértünk azzal, hogy nyilvánosság elé kell tárni múl
tunk valamennyi kényes kérdését. Teremtődjön meg mielőbb 
a párt egysége!

Szükségesnek tartjuk a helyi testületi, ülesek és fórumok 
nyilvánosságát, úgy párttagok, mint a párton kívüliek számára. 
A helyi feladatterveket, értékelőket minden esetben bocsássák 
vitára!

Meg kell találni módját, hogy a közéleti és parttisztségre 
jelölteket a párttagság és a helyi közvélemény időben és alapo
san megismerhesse.

Az MSZMP tagok helyi reformkoré sem akar frakció lenni 
a párton belül, de szükségesnek tartja a szervezeti szabályzat 
módosítását, a platformszabadság biztosítását.

Cselekvő tettekkel kíván hozzájárulni a pártélet megújulá
sához és az új közmegegyezés létrejöttéhez! Az MSZMP Me
gyei Reformkorének helyi csoportja várja minden érdeklődő 
jelentkezését, programjainkat a helyi és megyei sajtó útján 
fogjuk meghirdetni 
(telefon: 11-049.)

Dr. Novak János

Kérdéseim
Megtud-c ujulni az élsport Nagyatádon?

A kérdést önmagámnak tettem 
lel. még decemberben mikor 
igent mondtam a felkérésre, hogy 
vállaljam el a Városi Sportegye
sület ügyvezető elnöki státuszát. 
Azóta — a rövid szakmai isme
retszerzés óta — a kérdés átérté
kelődött bennem. A jelenlegi 
helyzetben szinten tud-e marad
ni a Nagyatádi élsport.

Mivel a szintentartáshoz egy
részt komoly anyagi fedezet szük
séges. — Ez a mai gazdasági hely
zetben — mikor az ország szinte 
valamennyi sportegyesülete pénz
ügyi gondokkal küzd — meghatá
rozó a vállalati támogatások mér
téke.

Sajnos Nagyatádon vannak vál
lalatok, vállalati vezetők aki(k) 
inkább beruháznak, bértfejlesz- 
tenek mint a sportnak adnak tá
mogatást — ezt tudomásul kell 
vennünk, és el kell fogadnunk 
mégis ....

Másrészt egyetlen NB-s színtű 
szakosztály van a kézilabda. 
Utánpótlás nincs! Nincs még egy 
olyan csapat, ahol 30 év felett van 
az átlagéletkor és 10 emberrel 
játszik.

A labdarúgópálya leromlott, a 
játékos állomány — szinte vala
mennyien magasabb osztályban 
játszottak — csak árnyéka koráb
bi önmagának A jól dolgozó 
cselgáncs szakosztály 1988-ig mél
tánytalanul kevés propagandát 
kapott. Ezek után mire lehet szá
mítani 1989-ben'’ A szakosztályi 
munkákban az elmúlt évekhez 
viszonyítva — tartalmában és 
színvonalában egyaránt (kivételt 
képez a cselgáncs szakosztály.) 
— Komolyabb mértékű javulás 
szükségeltetik. A cselgáncs szak
osztályunknál az előrelépés érde
kében a tehetséges sportolókat 
versenyeztetni, menedzselni szük
séges. Az NB II-es kézilabda csa
patnak a rájátszást követően is a 
harmadik helyezés reális elvárás. 
Labdarúgócsapatunkat stbilizál- 
ni szeretnénk ezügyben folynak 
tárgyalások. Legfontosabb felada
tunk 89-ben az utánpótlás neve
lés. Végül szeretném kérni a köz
véleményt, — a sportszerető kö
zönség türelmét, támogatását az 
előrelépés érdekében? !

Iharos! István 
ügyvezető elnök
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Emlékezzünk közösen
Nemzeti ünnepünk hivatalos 

elismertségét tekintve teljessé 
vált. Most az a kérdés, hogy or
szágunk városunk polgárai, szer
vezetei mennyire érzik maguké
nak e jeles napot? Mert a nem
zeti ünnep a nemzeté, s mi va
lamennyien annak részesei va
gyunk. Városunkban a szép Kos
suth szobrot a diákok, a gyere
kek, a fiatalok és kevés felnőtt 
látta nemzeti színnel felszalagoz
va, a Himnuszt hallgatva az el
múlt évek során. Tudom, dolgoz
ni kellett, de most nem kötelező! 
Sokat jelentő, valamennyiünket 
összefogó, múltunkat megbecsülő, 
bátor, hazafias ünnep ez ... 
Akkor, ha azzá tesszük!

A megemlékezést és a délutáni, 
esti programokat most azért szer
vezi — az eddigiektől eltérően 
nemcsak a KISZ, hanem — va

Nagyatád programja 
a Magyar nemzeti ünnepen

7 órától: zenés ébresztő

9 órakor: Megemlékezés a 
Kossuth-szobornál

— Himnusz

— a gimnázium ünnepi műsora

— ünnepi beszédet mond 
Jámbor László, a Nagyatádi 
Konzervgyár igazgatója

— Koszorúzás

— Szózat

10.30 órától: sportversenyek

— asztalitenisz a gimnáziumban

— labdarúgás a 2. sz. Általános 
Iskolában

— ügyességi versenyek (sorjáté
kok és lövészet) a Babay Jó
zsef Általános Iskolában

14.30 órától: cselgáncs és más 
önvédelmi sportágak bemutatója 
az MN Helyőrségi Klubban
„A kőszívű ember fiai” című, 
kétrészes magyar film vetítése a 
művelődési központban

15 órától: „Pilvax Kávéház” a 
Gábor Andor Városi Művelődési 
Központban

Asztaltársaságok
— TÖRTÉNELMI ASZTAL — a 

magyar nemzet sorsának je
lentős eseményeit elevenítik 
föl a beszélgetők

— IRODALMI ASZTAL — a 
XIX. és XX. században szü
letett versekből felolvasások
kal, szavalatokkal szórakoztat
ják és gazdagítják egymást a 
résztvevők

~ JÁTÉKASZTAL — történel
mi, politikai ismeretekkel kü
lönféle dijakat nyerhetnek a 
játékosok

— A VÁROSI IFJÜSAG ASZ
TALA — észrevételeket, vé
leményeket, témákat, cikkeket 
várnak itt a szerkesztőbizott
ság tagjai minden közérdekű 
kérdéssel kapcsolatban 

lamennyi szervezet, hogy Nagya
tád lakói felidézhessék az 1848- 
as év e jeles napjának, idősza
kának eseményeit, szellemiségét 
és gondolkodjanak, beszélgesse
nek, vitatkozzanak jelenünkről, s 
jövőnkről.

Találkozzunk! Találkozzunk 
március 15-én az ünnepségen. 
Jöjjenek el mindazok, akik hi
szik, hogy van még jelentősége 
egy ilyen alkalomnak, akik úgy 
gondolják, hogy érdemes megáll
ni néhány percre, akik bíznak 
abban, hogy a szónok szavai ne
künk is mondhatnak valamit, 
akiknek ünnepet, múltat és jö
vőt, közös történelmet, példamu
tatást, magyarságot jelent ez a 
nap.

Találkozzunk!

Ormai István

— A TANÁCSKOZÓK ASZTA
LA — a Várospolitikai Kör és 
a Közéleti Kulturális Fórum 
szervezésében nyitott vitadé
lután lesz itt „Nemzet, nem
zettudat ...” címmel. 15.30 óra
kor mond bevezetőt dr Hor
váth Ferenc, a Hazafias Nép
front városi titkára

A „Pilvax Kávéház” elsősorban 
azokat várja (bármely korú, vi
lágnézetű is), akik aktív részvé
telükkel kívánják emlékezetessé 
tenni Nagyatádon a nemzeti ün
nepet.

18,30 órakor: fáklyás felvonu
lás a Kossuth-szoborhoz

— gyülekező 18 órától a műve
lődési központ mellett

— útvonal: Aradi utca — Szabó 
Dezső utca — Kossuth utca

— a Kossuth-szobornál Csizma
dia Sándor dalénekes műsora

— a nagyatádi ifjúság nevében 
Keszi László köszönti a részt
vevőket

— Vörösmarty Mihály „Szózat” 
című verse

SNITT
A Gábor Andor Művelődési 

Központban ezzel a címmel in
dult videó-filmklub tagjai az el
ső félévben a következő világhí
rű filmeket láthatják:

március 22-én „Nagy balhé” és 
„A nap szépe”

március 29-én „Párbaj” és „Száll 
a kakukk fészkére”

április 12-én „Apokalipszis most' 
és „Annié Hall”

április 26-án „A fal” (Pink Floyd) 
és „Kígyótojás”

A klubtagok a második félév
ben további 13 filmsikert tekint
hetnek meg az intézményben.

A tavaszi történelmi ünnepekhez 
kapcsolódó ifjúsági programok

A Szabadság park szélén vá
rosunk fiataljai által emelt fel
szabadulási emlékoszlop áll. Több 
év óta hagyomány, hogy Nagya
tád felszabadulásának napján vi
rágot elhelyezve emlékezünk meg 
erről az eseményről. Ebben az 
évben a ma kérdéseivel is fog
lalkozó összejövetelt tervezünk.

Március 30-án, csütörtökön 
17 órakor

IFJÚSÁGI GYŰLÉS 
NAGYATÁD 
FELSZABADULÁSA 
ALKALMÁBÓL 
a Szabadság parkban.

Évről-évre visszatérő program 
a SAGVARI ENDRE emlekfutás, 
amelyet a DANUVIA KISZ bi
zottsága kezdeményezett és szer
vez. A kb. kétezer méter megté

Kitüntetettek
Minden évben a tavaszi törté

nelmi évfordulók időszakában ve
hetik át kitüntetésüket az elis
merést kiérdemlő fiatalok és 
KISZ-szervezetek.

A KISZ Városi Bizottsága által 
kitüntetettek:

ARANYKOSZORUS 
KISZ-JELVÉNY elismerésben 
részesült:

Harsányi Zsuzsanna, a Városi 
Diáktanács tagja

Kovácsné Mrekva Zsuzsa 
a Babay József általános iskola 
KISZ-alapszervezetének tagja,

Nagy Gyula a Kutasi KlSZ-bi- 
zcttság titkára,

Sárdinecz János a nagyatádi 
Nyomda KISZ-titkára.

KISZ KB DICSÉRŐ OKLEVÉL 
kitüntetést kapott:

Egyed Ferenc háromfai KISZ- 
titkár,

Kosaras József a Cérnagyar 
KISZ-bizottság tagja,

Keszi László a KISZ Városi 
Bizottságának politikai munka
társa.

Mátyás József
a Bodvicai KISZ-alapszervezet 
titkára, a Gimnázium IG. alegy
ségének parancsnoka.

KIVÁLÓ KISZ SZERVEZET 
ZÁSZLÓT kapott:

a Cérnagyár KISZ Bizottsága.

KISZ KB DICSÉRŐ OKLEVÉL 
elismerésben részesült:

a Délsomogyi Mezőgazdasági 
Kombinát KISZ-Bizottsága

a Költségvetési üzem,

a Volán,

és a Kutas területi KlSZ-alap- 
szervezet.

Minden kitüntetettnek gratu
lálunk és további sikeres mozgal
mi tevékenységet kívánunk!

a Szerkesztőség 

telével hazánk felszabadulására 
kívánunk emlékezni.

Április 2-án, 9 órakor 
SAGVARI EMLEKFUTÁS
Indulás 9,30 órakor a szakmun
kásképző iskola parkolójából.

A Délsomogyi Mezőgazdasági 
Kombinát KISZ bizottsága 1989- 
ben is meghirdeti a LATINCA 
KUPÁT. A férfi és női kispályás 
labdarúgó versenyre a nevezést 
előzetesen kell leadni március 
24-ig. Részletes kiírás és nevezé
si lap a KISZ Városi Bizottságán 
átvehető.

Április 2-án, vasárnap
9,30 órától

LATINCA KUPA 
kispályás labdarúgó verseny 
a kollégium és az 1. sz. általános 
iskola pályáin.

Lapzárta
A városi tanács végrehajtó bi

zottsága soron következő ülését 
március 9-én tartja. Az ülésen a 
fő napirendek keretében megvi
tatja a tanácsülés anyagát. Be
számolót hallgat meg a költség
vetési üzem 1988 évi tevékeny
ségéről.

A városgazdálkodási osztály és 
a pénzügyi, terv- és munkaügyi 
osztályok vezetői előterjesztésé
ben elemzi a lakosság részvéte
lét a tanácsi gazdálkodás felada
tainak megoldásában.

A tanács március 23-án tartja 
első negyedévi ülését. Az ülésen 
meghallgatja az 1988. évi pénzü
gyi terv végrehajtásáról szóló be
számolót. Az ülésen a számvizs
gáló bizottság elnöke tájékozta
tást ad a bizottságnak a ciklus 
eltelt időszakában végzett mun
kájáról.

Előzetes társadalmi viták alap
ján a tanács foglalkozni fog a 
mezőgazdasági őrszolgálat fenn
tartásával kapcsolatos járulék fi
zetéséről szóló tanácsrendelettel.
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Nagyatádért
A városi tanács végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésen dön

tött arról, hogy az idén kiknek adományozzák a Nagyatád váro
sért emlékplaketteket. Az idei kitüntetettek között van a városi 
sportegyesület kézilabda szakosztálya, amely évek óta a Nem
zeti Bajnokság II. osztályában szerepel. Eredményes tevékeny
ségével nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a varosunkat 
jobban megismerjék. A kitüntetés részese Putics László tanács
tag, aki huszonegy éve vesz részt lakóhelyének képviseletében 
Ugyancsak a város rangos elismerésében részesült Szőke János- 
né, kivadári tanítónő, aki a nyugdíjkorhatár elérése után is vál
lalta a tagiskola vezetését.

. /Haqáiiiiqtibui
Magánügyben kérünk ezúttal szót, mert megkértek rá ben

nünket. Munkatársainkkal a közelmúltban több fórumon is 
ott voltunk, ahol az újdonság erejével ható lapunkról nyilatkoz
tak. Többen kifogásolták, hogy még nem vagyunk eléggé nyíl
tak, s a városban jószerével azt sem tudják, hogy kik a munka
társaink. Éppen ezért a szerkesztő kötelességének tartja, hogy 
ezúttal bemutassa munkatársait. Hubay Sándor, a város építé
sze a városszépítészeti és településrendezési kérdésekkel foglal
kozik. Czipóth Dezsőt, aki ugyancsak a városi tanács munkatár
sa azoknak kell felkeresniük akik a sport ügyében akarnak 
véleményt nyilvánítani. Kreisz György és Ormai István, mind
ketten a városi pártbizottság munkatársai, a társadalompolitiká
val foglalkoznak. Fejér Zoltán a honvédelmi kérdésekkel és 
„mellesleg” a sakkal kapcsolatos véleményeket várja. O az 
MHSZ városi titkára. A gazdaságpolitikai kérdésekkel Kovács 
Antalhoz, a városi tanács osztály vezetőjéhez kell fordulni. A 
lap szervezési ügyeiben Szabó Miklósnét a városi tanács mun
katársát hívják a 12-666-os telefonszámon. Aki jogi kérdésekkel 
akar megkeresni bennünket az dr. Rudolf Mátyást, a tanács 
osztályvezetőjét, vagy felelős kiadónkat, Hoffmanné dr. Németh 
Ildikó vb-titkárt keresse. Lapunk technikai szerkesztője Takács 
Ferenc, a nagyatádi nyomda megbízott telepvezetője. A szer
kesztőség helyettes vezetője Kovács Géza, a városi művelődési 
központ igazgató-helyettese. A lap felelős szerkesztője Nagy 
Jenő, őt a 12-000-ás telefonon lehet megtalálni, vagy a 7501 
Nagyatád Pf. 74 segítségével lehet elérni. Ez a postacímünk 
egyébként mindenki rendelkezésére áll. Ha kérdéseik vagy 
közlendőik vannak, keressenek meg bennünket.

Azokon a fórumokon, amelyeken résztvettünk, megkérdez
ték, hogy mi lett címpályázatunk sorsa. Nos egyetlen ötletet 
kaptunk, amelyet nem a legszerencsésebbnek ítélt meg kollek
tívánk. A Rinya-mente nevet már csak a hagyományok miatt 
sem vállaljuk föl. Maradunk az eredeti elképzelésnél a Nagya
tád névnél

Még mi is gyerekcipőben jáiunk, pedig már a negyedik 
számot adjuk ki. Még mindig nem sikerült eldönteni, hogy mi
ként lehet majd előfizetni lapunkra, de azt tudjuk, hogy a je
lentkezőknek házhoz visszük a lapot, s várjuk hirdetéseiket is. 
Akit már ezekben a napokban érdekel, hogy miként juthat ré
gebbi és új újságunkhoz, azt kérjük keresse föl szervezési 
ügyintézőnket Szabó Miklósnét. S még egy ígéret. A jövőben 
plakátokon tudatjuk, hogy hol kapható lapunk az utcai, alkalmi 
rikkancsokon kívül.

a szerkesztőség

FOTO: Gyertyás László

TARTALOMBÓL:

MIRE ELEG A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE ?
Kérdésünkre a harmadik oldalon a városi tanács osztályvezetője 

válaszol.

EGY GYÓGYSZERÉSZ EMLÉKÉRE
Kóczian Gézát sokan ismertek.de keveset tudtak róla. 

Ezt bizonyítjuk a negyedik oldalon.

LABDÁBA RÚGTUNK Ml IS
A fociról mindenkinek van véleménye, hát még a helyi labdarúgásról! 

Hogy milyen is az?
Kimondja Iharosi István a nyolcadik oldalon.
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Nagyatád pénztárcájáról
Az 1988. évben a rendelkezés

re álló összeg reálértéke folya
matosan csökkent, de a működ
tetés és tervezett fejlesztések 
pénzügyi oldalról így sem kerül
tek veszélybe. Színtentartásról 
azonban nem lehet beszélni. Az 
intézményrendszerben bekövetke
zett változtatás (GAMESZ, kollé
giumi étkeztetés) hatása a zavar
talan oktató-nevelő munkához 
szükséges anyagi és személyi fel
tételek biztosításán keresztül volt 
mérhető. Erősödött a gazdálkodói 
fegyelem, a feladatok rangsorolá
sa, a célszerűség került előtérbe.

Az intézmények kihasználtsága 
elmaradt a tervezettől, ezért a 
Mártírok úti bölcsőde helyén idő
sek klubja alakult, mert az igé
nyek ezt indokolták. Megnőtt az 
igény a szociális ellátás iránt, az 
igények teljes kielégítésére azon
ban lehetőség nem volt.

A kórház műszer cseréjét a kí
vánt mértékben nem tudtuk se
gíteni. Az oktatási intézmények 
állaga és felszereltsége a működ
tetést nem gátolta, bár az árvál
tozások hatásai a feltételeket fo
kozatosan csökkentette. Tanterem 
hiány miatt az általános iskolai 
oktatás délután is szükséges. 
Nem várt gondot jelentett az öt
vöskónyi városrészben lévő iskola 
bezárása. Az oktatás megoldott, 
bár ez nem találkozott az itt la
kó szülők elképzeléseivel. A térí
tési díjak emelkedése miatt nőtt 
a menzai ellátás iránti igény. Az 
utak tisztítása, parkok gondozása 
észrevehetően nem esett vissza, 
nem kellett csökkenteni a közvi
lágítást sem. Az intézmények ál
laga azt mutatja, hogy a felújí
tások az épületek megóvását jól 
segítették. A fejlesztési kiadása
ink összességében nem a terve
zettnek megfelelően alakultak. 
Befejeződött a Kossuth utcai la
kásberuházások területelőkészíté
se. A Jókai lakótelepi lakások 
átadása a következő évre áthú
zódott. Megkezdődött a bevásár
lóközpont területelőkészítése, a 
mezőgazdasági bolt, a bodvicai 
bolt, a strand építése. Befejező
dött a szociális foglalkoztató ki
alakítása.

A testület decemberben tár
gyalta az 1989. évi költségvetést, 
a megvalósítható feladatokat, kü
lönös tekintettel arra, hogy a 
VII. ötéves tervben meghatáro
zott célok megvalósításával szá
molni nem lehet. Az állami költ
ségvetés helyzetéből adódóan a 
központi és ma már rendszeressé 
váló árváltozások elismerése 
szinte teljes mértékben elmaradt. 
Az alapellátás körébe tartozó 
egészségügyi, oktatási és szociális 
feladatok ellátásának feltételei 
mind kedvezőtlenebbé válnak. 
A tanács 1989. évben 481 millió 
Ft-ból oldja meg az intézmények 
működtetését, a lakosság jogos 

kommunális igényének kielégíté
sét. a beruházási fejlesztési fela
datokat. Működési és fenntartási 
kiadásokra 359 millió Ft áll ren
delkezésre, amely az előző évinél 
17 "o-kal több. Ez azonban nem 
jelenti az ellátási feltételek mi
nőségi javítását, de még a szin- 
tentartásra sem ad lehetőséget, 
hiszen a társadalombiztosítási já
rulékok 43 " t(-ra növekedtek és 
további árváltozással kell számol
ni. A kórházi gyógyítás feltételei
nek jogos igények szerinti szin- 
tentartását, javítását, az elhasz
nálódott műszerek cseréjét a 
költségvetés nem teszi lehetővé, 
de ez nem is jelenthet csak váro
si feladatot. A bölcsődei férő
helyek az igényeket kielégítik, az 
alacsony kihasználtság miati 
azonban a férőhelyek mérséklé
sével kell számolni. A lakosság 
fokozott teherviselését jelzi a 
szociális ellátások igénylésének 
szélesedése. Jelenleg 180 fő 
részesül szociális étkeztetésben 
a rendszeres és rendkívüli szo
ciális, továbbá a pénzügyi se
gély igények kielégítése is meg
haladja a pénzügyi lehetőségein
ket, bár a tervezett összeg el
éri a 4,5 millió forintot. Mind 
nehezebb feladatot jelent az ok
tatás feltételeinek biztosítása. Az 
általános iskolások étkeztetése 
az iskolai napközi ellátásról a 
menzai ellátásra terelődik. Ked
vezőtlen hatása van az élelme
zési norma emelésének, mert ha
tását a bevételek nem fedezik, 
az intézményeknek takarékosabb 
gazdálkodással kell ellensúlyoz
ni.

Fejlesztési céljainkat a tanács 
ismételten meghatározta. Fontos
nak tartjuk a lakásépítés külön
féle formáinak támogatását, a 
kereskedelmi ellátás feltételeinek 
javítását, a fürdő-strand beru
házás folytatását, a vízminőség 
javítását. Fejlesztésre 121 millió 
forintunk van. Tanácsi bérlakás 
építésére nincs lehetőség. A la- 
káshozjutást 3 millió forint he
lyi támogatás segíti. Folytatódik 
a bevásárlóközpont építése, a 
bodvicai városrészben azAFESZ- 
szal létrejött koordináció alapján 
elkészül az új üzlet és italbolt. 
Megkezdődött a kereskedelmi 
szakközépiskola építése is. Foly
tatódnak az új strand beruházá
si munkálatai. A megvalósítás 
során számítunk a nem tanácsi 
szervek és lakosság önkéntes 
társadalmi munkájára is. 1989. 
úgy összegezhető, hogy a terve
zés időpontjában meghatározott 
feladatok — a működtetést, a fej
lesztési célokat illetően egyaránt 
— megoldásának feltételei pénz
ügyileg adottak. Szükséges azon
ban. hogy a gazdálkodó szervek 
önállósága tovább fokozódjon ta
karékos gazdálkodás valósuljon 
meg. Gálovits József

Lábodon hallottuk

A labodi tanácsi intézmények 
felújítására félmillió forintot köl
tött 1988-ban a fenntartó. Nagy
korpádon, Lábodon korszerűsí
tettek több szolgálati lakást. A 
lábodi és a nagykorpádi temető
höz vaskaput készítettek. A 
nagykorpadi bolt építéséhez 
szintén félmillió forintot adott a 
tanács, és bővítették a közvilágí
tást a Sport utcában, a gázcsere
telepen.

Megépült a jarda a Hosszúfa
lusi utca nyugati oldalán. Ter
vezték két szolgálati lakas épí
tését, de mert néhány ilyen lakás 
megürült és felújításra szorult, 
az újak építését elhalasztották.

— Idén 38 millió forinttal gaz
dálkodunk — nyilatkozza Leber 
Gvuláné községi tanácselnök —, 
ennek során erősíteni akarjuk az 
egységes tanácsi szemléletet, a 
vállalkozói munkastílust úgy, 
hogy közben zavartalanul mű
ködjenek intézményeink. Nagy
korpádon a járda és az orvosi 
rendelő felújítását tervezzük. 
Lábodon a Deák, Hunyadi és Is
kola utcában társadalmi munkát 
szervezünk járdaépítésre, folytat
juk a Lábodi Körzeti Művelődési 
Ház villamos-hálózatának felújí
tását. -Kerítést építünk a rinya- 
besenvői iskolához. Javítanunk 
kell községeinkben a buszvá ró
kát. A Dél-dunántúli Vízgazdál
kodási Társulatok Egyesülése le
bonyolítja a Budapesti Alkotó 
Ifjúság Egyesülés Műszaki Fej

Drága az atádi piac?
Drága a nagyatádi piac! állít

ják többen. A kérdés megvála
szolásához az 5., 7., és 8., héten 
9 termék átlagárát — a Figyelő 
és a Somogyi Néplap adatai 
alapján — tizenegy város (Békés
csabától — Zalaegerszegig) árai
val vetettem össze. A mérleg 
nem kedvező! Sorrendben a bur
gonya 3, 5, 6; a vöröshagyma 9. 
9, 8; a fokhagyma 6, 9, 9; a fe
jeskáposzta 5, 3, 2; az alma 4, 3, 
3; a körte 10, 7, 7 forinttal volt 
kilónként drágább az országos 
átlagnál. Sőt! a piac törvényei
nek fittyet hányva — a burgo
nyatermesztésről híres Dél—So
mogybán — a burgonya ára Na
gyatádon volt a legmagasabb. Az 
arak — az amúgy magas — ka
posvári piaci áraknál is feljebb 
kúsztak. Am akik a kelkáposztát 
es a szárazbabot kedvelik, kilón
ként 10 forinttal olcsóbban vásá
rolhattak csemegéjükből. Tudom, 
a vizsgált időszak csak pillanat- 
!elvételre alkalmas, az összeha
sonlítást mégis érdemes volt 
megtenni. Az oknyomozás még 

lesztési Irodája tervei alapjan a 
teraszos-kazettás szenyvíztisztító
telep építését. A „teho”-ból 2 
millió forintot használunk fel er
re.

A lakosság javaslatára a Lábo
di központi temetőben kegyeleti 
parkot alakítanak ki a díszsír
helyek előtt, a fenyőfák alatt. A 
lábodi és nagykorpádi falugyűlé
sen ugyancsak a lakosság kérte, 
hogy állítson a község emlékmű
vet a II. világháború áldozatai 
tiszteletére, pénzzel is támogat
ják a lakosok az építést. Az 1989 
februári tanácsülés az emlékmű 
létesítésére határozatot hozott, az 
adminisztratív feladatokkal az 
apparátust bízta meg.

A tanács javítani szeretné az. 
oktatási intézmények tartalmi 
munkáját, a művelődési ház szó
rakoztató szolgáltatásait pedig 
játékautomata beállításával akar
ja bővíteni. A tanácstagok sze
retnék, ha üléseiken a választó
polgárok közül többen vennének 
részt, ha jobban ismernék a la
kosság különféle igényeit ők is, 
a tanács apparátusa is.

Nem jó a tanácsok gazdasági 
helyzete manapság. Lábodon mé
gis abban bíznak a hivatalnokok, 
hogy a színvonalas ügyintézéssel, 
nyílt településpolitikával, ha nem 
is konfliktusmentes, de eredmé
nyes lesz kapcsolatuk a lakosság
gal.

(Kovács)

hátra van. A következtetés: igaz 
az állítás. Drága az atadi piac, 
különösen akkor, ha tudjuk a 
pénztárcánk nem dagad jobban 
az országos átlagnál.

(Kovács)

Tiszta vizet 
a pohárba!

Március 9-én megkezdődött a 
vas- és mangántalanító berende
zés műszaki átadása a DRV na
gyatádi üzemegységénél. A vár
va- várt víztisztító berendezés — 
amelynek megvalósításához a vá
rosi tanács 7 millió forinttal já
rult hozzá — próbaüzeme már
cius végén elkezdődik. A kristály
tiszta ivóvízre kis ideig — a víz
vezeték rendszer kitisztulásáig — 
még várni kell. A teljes tisztulá
sig az üzemvezetőség kompresz- 
szoros mosatást végez.
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Helytörténeti kiállítás 
Bőd vicán

Klubest Húromfán

Mar az ünnepélyes megnyitás 
előtt is nagj- érdeklődéssel néze
gették a bodvicaiak a kiállított 
okiratokat, fényképeket. Sok né
zelődő ismert fel egy-egy képen 
rokonokat, rég elfelejtett baráto
kat, ismerősöket. Nem egy eset
ben apáik, testvéreik gyermekko
ri arcképét fedezték fel egy-egy 
csoportképen.

Kovács Géza a városi művelő
dési ház igazgató helyettese meg
nyitójában elismerő szavakkal 
méltatta a kezdeményezést. Em
lékeztetett arra, hogy milyen 
nagy jelentősége van az emléke
ink megőrzésének, múltunk meg
becsülésének.

Horváth Ferenc klubvezető sor- 
ravéve a képeket, okmányokat 
ismertette azok történetét. A ki
állítás első része Bodvica rég
múlt emlékeit idézi fel Fényes 
Elek, Csánki Dezső és Jankovich 
B. Dénes történészek, községünk
re vonatkozó leírásaiból. Majd a 
volt község okmányát az úgyne
vezett „fundálist” mutatta be, 
melyet több mint 150 éve őriz
nek a községben. Majd egy 1861- 
ből származó térképet mutatott 
be. Ekkor mintegy 60 ház volt 
Bodvicán. Itt láthattuk még Bod
vica pecsétjének hasonmásait az 
1908 előtti időkből, ugyanis akkor 
új más formájú pecsétet kapott 
a község.

Ezt követően Bodvicán szüle
tett és élt emberek portréi követ

A temetők rendjéről
A nagyatádi tanács rendelete 

a bodvicai, a kivadári, a henézi, 
a simongáti és az ötvöskónyi köz
ponti temetőre terjed ki.
Az ötvöskónyi városrészben fek
vő református és a nagyatádi iz
raelita felekezeti temető emlék
park jelleggel van fenntartva. A 
temetők üzemeltetője a Városi 
Tanács V. B. Városgazdálkodási 
GAMESZ-e.

Tartalmazza a rendelet a sírhe
lyek, sírboltok, urnafülkék hasz
nálati idejét. Az egyes sírhelyek 
25 évig a kettős sírhelyek az utol
só temetés napjától 25 évig hasz
nálhatók. A sírboltok fenntartási 

keztek. Sardi Károly okleveles 
tanító, Bodvica történetének .első 
leírójának a kéziratát megőriz
tük. Beleznai Géza rajztanár, 
csendéleteket szeretett festeni. 
Egy képe ma is megvan Nagya
tádon. Rutner Andor 30 éven át 
tanított Bodvicán. Herbán Fe
renc Ötvöskónyi tanítója és kán
tora volt évtizedeken keresztül. 
Utolsó éveiben Nagyatádon taní
tott, majd nyugdíjba vonult. A 
dombi család képcsoportja közt 
látható id. Dombi .József gazdál
kodó feleségével, nyolc gyerme
ket nevelt fel. Ágoston Vendel 
rajztanár volt Kiskunfélegyhá
zán és Baján. Képeit Budapes
ten, Baján állították ki. Mintegy 
30 festményét hagyta a Bajai 
Képtárra.

A követkéz képcsoport az 1920- 
as évek FAKX-kölcsönre épült 
lakóházait, melléképületeit ábrá
zolta, ekkor létesültek a Sziget
vári és Béke utcák Bodvicán. Itt 
láthatók a fuvarozók képei, a 
bodvicai tó melyben meg ekkor 
halászni is lehetett.

Három kép mutatta be a ha
rang Bodvicára szállítását 1955- 
ben, itt látható egy elsőáldozók 
csoportképe is. Majd a felszaba
dulás utáni komfortosított lakó
háztípust ábrázoló képek zárják 
a sort. Külön tablón mutattuk be 
a második világháború bodvicai 
áldozatait.

Horváth Ferenc

ideje 60 év. Hosszabbításra az 
építési hatóság adhat engedélyt. 
Az urnafülkék és a külön kije
lölt urnasírhelyek további 10 évre 
meghoszabbithatók. A hamvak 
szétszórásos temetésére a bodvi
cai temetőben van kijelölt hely. 
A sírok, sírboltok méretei egy
mástól való távolsága, a síremlé
kek méretei pontosan szabályo
zottak, ezek betartása kötelező.

A temetők nyitvatartási ideje 
a nyári időszámítás alatt 6 órá
tól 21,30 óráig, a téli időszámítás 
ideje alatt 7 órától 18 óráig, a 
Halottak Napját megelőző és azt 
követő héten 7 órától 21 óráig.

Eddig kinevezéssel alkalmaz
ták az MHSZ titkárait, mostan
tól választják őket. A felsőbb 
szervek után, márciusban a klub
ok is. Az MHSZ célja: a honvé
delmi nevelő munkában kiala
kult társadalmi munkamegosztás
nak megfelelően közreműködni 
a párt honvédelmi és ifjúságpo
litikájának megvalósításában, a 
honvédelmi törvény teljesítésé
ben, az ifjúság haza védelmére 
való felkészítésében. Március 10- 
én ehhez mérte klubját a három
fai MHSZ-titkári beszámoló.

A klubtagság nem tűnik aktív
nak az ülés elején. Györke József 
tanár úr az egyetlen érdemi fel
szólaló a helybéliek közül. Mege
rősíti a titkári értékelést: Há
romfán az iskolában kézzelfog
ható az MHSZ honvédelmi neve- 
lomunkája. Megismerik a gyer
mekek a polgári védelmi gázál
arcokat, szívesen és értőn játsza
nak a lőelméleti társasjátékok
kal, kialakulnak az alapvető tér
képészeti képességeik.

Az úttörőszövetség pénze fo
gyóban van, így kevesebb a gyer
mekrendezvény manapság. Az is
kolában folyó komplex honvédel
mi nevelés gondoskodik a gyer
mekek egészségügyi, polgári vé
delmi ismereteinek megalapozá
sáról is, aminek jó hasznát ve
szik felnőtt életükben: a gyárban 
is, a honvédségnél is a termé
szetben való tájékozódásban is. 
A klub légpuskái, tájolói azon
ban javításra szorulnak. Tájé
koztatja a klubot: május 5-6-án 
Háromfán és környékén turiszti
kai találkozójuk lesz a gyerme
keknek. Kéri a klubtagok segít
ségét a rendezéshez.

Kialakul a feladat legyenek az 
általános iskolás gyerekek a fa
lusi MHSZ-klub teljes jogú tag

Csakis egy irányban ?
Február elején új táblák ke

rültek a városka néhány utcájá
ra. Újra, hisz egy-két esztendeje 
valaki fejében már felvillant a 
zseniális gondolat: tereljük né
melyik utcácskánk forgalmát egy 
irányba. Mégis csak város va
gyunk, már a második évtizede. 
Hogy néz ki e provinciális össze
visszaság? Kerékpárok, autók 
jobbról is, balról is. Sokkal úria- 
sabb (elvtársaisabb), hogy ami 
innen jött az arra menjen.

Nincs visszafordulás, különö
sen nem az út felénél! Ja, hogy 
arra rövidebb lenne? De kérem, 
mi ez. a földhözragadt gondolko
dás. Elvileg a XX. század végén 
nem lehetünk ilyen kicsinyesek. 
A feleslegesen elcsorgadozó per
cek, a város levegőjét értelmet
lenül rontó kipufogógázok, a 
mindnyájunk zsebéből a plusz 
kilométerek megtétele által ki
csalt forintok ...

Gazdagok vagyunk pénzben, 
időben, friss levegőben ... na és 
persze közlekedési táblákban, 
azok cseréjét végző munkaerő
ben, s a mindezt ilyen elmésen 
kimódolt kreatív illetékesekben. 

jai, kísérje figyelemmel őket a 
klub a bevonulásig. Hiszen a 
klubtagság ismeri a gyermekek 
képességeit, érdeklődését, ezért 
segíteni tudja őket abban, hogy 
a megfelelő helyre kerüljenek a 
hadseregben.

A szavazáskor felélénkül a 
klub. Ellenszavazatok, tartózko
dások után a klubvezetést újra
választják. Farkas Géza titkár, 
Horváth István elnök, Magyar 
Ferenc szakosztályvezető és a 
klub gazdálkodását ellenőrző Tö
rök Tamás, Pór József, Svégel 
János nevében Ruzsics Ernő tit
kárhelyettes köszöni meg a vá
lasztó tagság bizalmát.

A választás után a klubtagság 
arról is dönt, hogy a megyei szer
vezésű, klubok közötti verseny
ben részt vesznek. A vállalás azt 
jelenti, hogy a korábbinál ered
ményesebb munkát akarnak vé
gezni 1989-ben Megfelelhetnek-e 
a várakozásnak? Horváth István 
elnök mondja: „Föl kell mérni 
gazdasági, emberi lehetőségein
ket! Mindnyájan a tsz-ben dol
gozunk, mégis harmincfelé. Idő
igényes a találkozások megszer
vezése. A társadalmi szervezetek 
számára egyre kevesebb közpénz 
jut, ezért is egyre többet kell ki
lincselnünk. Legyünk tisztában 
egymással, helyzetünkkel!” Azért 
is — teszi hozzá Ruzsics Ernő —, 
mert vállalt feladatainkról egy
más előtt kell beszámolnunk jö
vőre is. A szavazás végén klub
est: magyaros fűszerezésű pör
költ, Szalon sör. Zene, tánc nincs, 
a klubtagok mind férfiak. Mege
red a nyelv: a kártyázás közben, 
ahogy emberöltők óta, politiká
ról, időjárásról, a régi időkről, a 
mai gazdaságról folyik a szó a 
háromfaiak klubjában.

Kovács Géza

Tán ha e lángelme istenadta 
tálentumát egyszer arra is fel
használja, hogy utánaszámoljon, 
teszem azt a Széchenyi tér és a 
Kiszely utca egyirányúsítása 
mennyi felesleges terhet jelent 
mindnyájunk számára lehet, hogy 
elképedne a sok százezres kilo
méteren és forint terheken.

Nem csupán a távolságok 
emelkedtek értelmetlenül, de 
más utcák forgalmát is szükség
szerűen megnövelte ezen új 
„rend”. Például a mostoha álla
potú Mártírok utcáét, amelyen 
legalább félezer kisdiák kényte
len naponta többször is átkelni 
— gyalogátkelő híján nem is ve
szélytelenül.

No, de sebaj! Miért is keser
günk. Hiszen újra rend van. Va
laki ismét nyugodtan alhat — 
maradandót alkotott. Segítette a 
szétcsatangolók egy irányba te
relését. Ez így helyes: a párt
székház megközelítése csakis a 
templom felől lehetséges.

Hajaj! De itt a gond- mi van 
ha valaki netán az utca másik 
végéről kívánna eljutni ide?

— GJ —
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KÓCZIÁN GÉZA Dél-Somogyi amatőrök
emlékének

Ahogy a 6-os számú főúton be
érünk Pécsre, jobbról, az autó- 
busz-palyaudvar mellett magaso
dik a gyógyszertári központ kék
fehér épülete.
Itt dolgozik Dr. Szabó László 
kandidátus, a Pécsi Akadémiai 
Bizottság növénytani és gyógy
szerészeti munkabizottságának 
vezetője, a gyógynövény szakosz
tály alelnöke. Répái Gábor ka- 
darküti gyógyszerész ajánlásával 
kerestem föl őt, hogy megismer
kedjek a néhai nagyatádi fő
gyógyszerész kutatótársával, ba
rátjával.

Dr. Szabó László könyvtárnak 
is, laboratóriumnak is beillő iro
dájában mérlegeljük lehetősége
inket. Olyan világ van-e, amely
ben felmutathatjuk Dr. Kóczián 
Géza tudományos jelentőségét 
annak a népnek, amely adatköz
lője, társalkodója, barátja, cso- 
dálója, vagyis kortársa volt? 
Olyan világ van-e amelyben az 
utcáinkat járó, a velünk beszél
gető, az értünk és minden ma
gyarért aggódó, az egyéni gond
jait néha velünk is megosztó, a 
senki más által el nem végzett 
kutatómunkát felvállaló Értelmi
séginek az alkotásait megismer
tethetjük mai és jövendő generá
ciók kutatóinak, gondolkodóinak?

A pécsi tudós a Gyógyszerészet 
című szaklap 1988. áprilisi szá
mában közzétett nekrológjában 
írta:

..Nagy tudásáért, őszinte ter
mészetéért sokan tiszteltük és 
szerettük. Szakmai ismeretein kí

vül rendkívül tájékozott volt a 
magyar történelemben, művelő
déstörténetben es a vallástörténe
lemben... Kereste és kutatta csa
ládja történetét, s ezen keresztül 
értette és tudta egész Kárpát-Eu- 
rópa történelmét, a benne élő né
pek testvéri kapcsolatait. Ez a tu
dat irányította figyelmét a népi 
orvoslás és az etnobotanika felé. 
Derékbatört élete során hatalmas 
ismeretanyagot örökített meg írá
saiban... Kritikus szemlélő volt, 
aki a hibák és emberi gyengesé
gek láttán is mindig hitt a jó 
ügyben, az erkölcsi felemelkedés
ben. Sosem volt teher számára a 
másokért, a betegekért való áldo
zat, szolgálat...”

Egymás között vagyunk. Más
képp fogalmazva; magunkért el
sősorban mi vagyunk a felelősek. 
Dr. Kóczián Géza emlékét azért 
idézem, mert hiszem, hogy egyé
nisége sokakra hatott. Bár rábó
lintunk, hogy feledhetetlen, iga
zában mégis: még ezután megis
merendő, számunkra kötelező 
tananyag.

Ajánlom 
barátjának 
társuljunk 
közkinccsé

mindazoknak, akik 
tudták magukat, hogy 
szellemi hagyatéka 

tételére!
Közelgő születésnapját megfelelő 
alkalomnak érzem arra, hogy 
tisztelői társasággá szerveződje
nek. E gondolat iránt bővebben 
érdeklődők jelentkezését a nagya
tádi művelődési központban vá
rom:

Kovác9 Géza

„Amikor a kiállítás zsűrizésére 
megérkeztünk Nagyatádra, nem
csak meglepetéssel, hanem öröm
mel is tapasztaltuk, hogy szak
mai együttgondolkodás jellemzi a 
város körzetében alkotókat. Ez a 
szellemi együttlét vonzza őket 
Nagyatádra. Teljesítményük szín
vonala elismerést érdemel.

Nem biztos, hogy számon kell 
kérni, vagy egyáltalán föl kell 
vetni, hogy miféle előképzettség, 
iskola, diploma vagy autodidakta 
felkészülés, ami az eredményhez, 
a szubjektív megnyilatkozásához 
juttatja az alkotót. Lehet, hogy 
köze van fejlődésükhöz a nem
zetközi faszobrász alkotőtelep- 
nek, vagy a nyaranta itt rendezett 
tehetséggondozó munkának. Min
denképpen elismerésre méltó az, 
hogy a „Gábor Andor" Művelő
dési Központ soha nem feledke
zett meg a képzőművészetről, az

Erszény és hóvirág
Az Amor-erdőben nőnapi hóvi

rág szedésbe feledkezve rajcsu- 
roztak a napsütéses márciusi dé
lutánon, a Babav József iskola 
II A. osztályának kisdiákjai, ami
kor hirtelenjében az avarban 
„kincsre" leltek. — Egy erszényt 
szorongatva, szinte az egész osz
tály rohant Pécsekné Marsai Má
ria osztályfőnökhöz. Kíváncsian 
várt tartalomról és a későbbi 
boldog tulajdonosának kilétéről 
már közösen győződhettek meg. A 

PÁLYÁZATUNKON
egy csomag zöldhagymát nyerhet

Sejtettük, hogy pályázatunk sokakat késztet gondolkodásra, a kép 
akkor készült a városi tanács épülő székházánál, amikor azt vakolták. 
Az előző pályázat nyertesét: ifj. Vida Gábor, Nagyatad, Aradi u. 2 b 
lakost levélben értesítjük teendőiről. Új rejtvényünk egy közelmúlt
beli építkezést örökített meg. Kérdésünk; hogy hol? A szerencsés 
nyertesnek tavasz lévén egy csomag zöldhagymát adunk, hogy legyen 
mivel elfogyasztania, arról a Rózsafabot vendéglő gondoskodik némi 
meglepetéssel. Válaszaikat április 15-ig várjuk szerkesztőségünk cí
mére. A levelezőlapra ne feledjék ráírni: Nagyatád rejtvény. Es kér
jük ráragasztani a rejtvényszelvényt ______________________________

Nagyatád Rejtvenyszelvény

amatőrök és hivatásosak mun 
kásságának felmutatásáról.

Ezt én azért tartom nagyon 
fontosnak, mert éppen ezekbe n 
az években, hónapokban valami 
furcsa hangulat kezd kialakulni 
a kultúra, a művészet és a tai- 
sadalmi elet más szférái kozott, 
ami nem kedvez a képzőművé
szetnek. Ezért tartom nagyon 
fontosnak, hogy létrejöhetett <» 
mostani találkozás a kiállító al
kotók és a művészétét kedvelek, 
pártolók között

Egészébe véve nagyon erős na
gyon határozott, stabil szemlelt - 
tű és gondolkodású ez a kiállít. - 
Büszkék lehetnek rá az alkotok 
és a rendezők”.

A fenti gondolatokkal nyitotta 
meg a dél-somogyi amatőrök ki
állítását Szabados János Munka- 
csy-díjas festőművész 1989. mai- 
cius 10-én.

hatszázötven forintnyi bankon 
kívül vagy száz forint értékű ap
rópénz, igen fontos kulcscsomó, 
külföldi utazási kellékek rejtőz
tek a bukszában Azóta természe
tesen visszakerült jogos tulajdo
nosához, annak nagy - nagy örö
mére.

Egyébként nem történt semmi 
A gyerekek azt tették, amit ilyen 
kor tenniük kell. Mégis: ezúton 
is köszönet érte.

(—y—r)
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SZEBB VÁROST Rendezettebben
Szépítés értékőrzés, gyarapítás 

e három szóval megfogalmazha
tó az a törekvés, amely a város
szépítő egyesületek munkáját 
kell, hogy jellemezze. Ebben a 
szellemben végezte megalakulása, 
a várossá válás óta tevékenysé
gét a Nagyatádi Városszépítő 
Egyesület is, észrevételeivel, ja
vaslataival, színfoltot jelentő kez
deményezéseivel formálta a vá
ros arculatát.
Jóleső elismerése volt e munká
nak — természetesen a hivatal
ból résztvevők munkájának elis
merése mellett — a Hild-érem, 
mely a városrendezés, a harmo
nikus településfeljesztés rangos 
jelkepe.

Az egyesület törekvése ma is 
változatlan. Gondoljunk csak az 
elmúlt egv-két év megvalósult 
elképzeléseire. A felújított Széc
henyi parkba az egyesület nö
vényjelzőket helyezett ki — jelez
ve a védett park faállományának 

Kertbarátok és kistenyésztők 
találkozója

1989. április 15.

Helye: Gábor Andor Művelődési Központ (Április 4. u. 2.)
Elnök- Tamás Imre a nagyatádi Kertbarátkor elnöke
10,00 Ünnepi megnyitót mond Dr. Horváth Ferenc 

tanácselni «k - helyettes
10.15 Fajtapolitika és termékszerkezet a zöldség és gyümölcs 

kultúrákban
Előadó: Dr. Gyúró Ferenc tanszékvezető egyetem; tanai 
Budapest Kertészeti Egyetem

11,00 — 11,20 Szünet
11.20 A burgonya és annak termesztése 

Előadó: Gergő Sándor igazgató
Somogyi Burgonyatermesztési Rendszer. Nagyatád

12,00 A háztáji növény védelem problémái, hatékonyság növelő 
kemizálási eljárások.
Előadó: Dr. Jasinka János igazgató
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Kaposvári Intézete

12.20 Kérdések, válaszok.
13,00 Ebéd
14,00 A Nagyatádi Konzervgyár megtekintése. 

Bemutató előadást tart: Jámbor László igazgató 
Termékkóstoló.

16,00 Városnézés
A nemzetközi szobrász alkotótelep bemutatása. 
Tárlatvezető: Durgó Tibor fotóművész 
Fakultatív program: Fürdési lehetőség a gyógyfürdőben

18,00 Növény védelmi tapasztalatcsere. 
Vezeti: Dr. Jasinka János igazgató

20,00 Zenés ismerkedés.

1989. április 16. (vasárnap)

9,00 Indulás Segesdre. (a Művelődési Ház elől)
9.20 Köszöntő

Borbély András TSZ. elnök 
Segesd „Új élet” Mg. TSZ.

9,30 Segesd múltja és jelene. 
Bence Imre tanácselnök

9.45 A bogyós gyümölcsűek termesztési technikája 
Előadó: Dr. Porpáczy Aladar igazgató 

Dr. Kollányi László igazgató-helyettes 
Fertődi Kutató Intézet

10,45 A bogyós gyümölcsök termesztésének gyakorlata. 
Látogatás a termőterületen 
Vezeti: Szőke János háztáji agronómus

12.00 A találkozó értékelése.
Hazautazás.

Tamás Imre Dr. Horváth Ferenc
Kertbarátkor elnök HNF városi titkár

változatosságát, — majd a vá
ros más területein is a különleges 
vagy jellemző facsoportokat meg
jelölte vele. A park szökókútjára 
új mázas kerámia térplaszlikát 
helyeztetett el, felúj itatta a szö
kőkút vízvezetékrendszerét, a 
Napisten műalkotást. kerámia 
házszámokkal láttak el a tér há
zait.
A lakossági hirdetések koncent
rált és esztétikusabb környezet
be terelt módjának kialakításá
hoz több helyen állíttatott fel a 
városképbe illő, térelemet is je
lentő hirdetőtáblákat, gondosko
dott a szálló-építés palánkjának 
hirdetési célú felhasználásáról.

Az ez évi elképzelések között 
szerepel az üdülőszálló és a mű
velődési ház közti területre el
helyezendő, iparművészek által 
tervezett óra, amely hangulatos 
eleme lesz Nagyatádnak. Az óra 
környékének környezetbe illő ki
alakítása — tér, közlekedóutak, 
növénytelepítés, padok, stb. — 
megtervezése, a város néhány 

arra érdemes épületének felújítá
sa vagy felújításának kezdemé
nyezése, a városban lévő magán
cégtáblák eseti kritikátlan, sze
met bántó elhelyezésének átfor
málása ugyancsak az idei év fe
ladata lesz.

Kihelyezzük az egyesületi ja
vaslatok, észrevételek postaládá
ját, hogy a tagsággal élőbb kap
csolatot tarthassunk.

A megemlített szépítéshez, ér
tékőrzéshez, gyarapításhoz sok 
pénz kell. Az egyesület csak ma
gánszemélyek által adott tagdí
jakból, közületek által fizetett 
pártoló-tagdíjakból, hozzájáru
lásból tudja megvalósítani a cél
jait. Nagyatád intézményei, üze
mei, kirendeltsegei, magántársa
ságok és üzletek vezetői tanúbi
zonyságát adták annak, hogy 
magukénak érzik a várost. Szinte 
egv-emberként járultak hozzá a 
legjelentősebb idei cél, a köztéri 
óra költségeihez.

Bodzái Jenő 
az egyesület titkára

Lebontják a tornyot
1984-ben a posta mögötti terü

leten ideiglenesen állították fel a 
mikrohullámú antennatornyot. A 
postai távhívórendszer korszerű
sítése részeként most már a vég
leges torony is elkészült a posta
épületen. rajta a parabola anten
nával. A posta tervei szerint az 
új mikrorendszer beindulására ez 
év második felében sor kerül és 
akkor az ideiglenes torony lebon
tása is megtörténhet.

H. S.

a Syár •
így mondjuk nap, mint nap 

amikor halljuk a Cérnagvar sár
garézszerkezetű, három szólamú 
gőzdudáját. Hétköznapokon há
romszor két alkalommal, három
negyedkor hosszabban, egész óra
kor 2-3 másodpercig szól, mú- 
szakváltásra híva-invitálva. Mint 
a toronyóra, vagy a fürdő, vagy 
a város sziluettje régről a telepü
léshez tartozik, hiszen még a 
Metz Rt. idejében is dudált, csak 
más időbeosztással. Azt mond
ják, jó széljárás idején Bolhón is 
hallják. Akkor még azért is szük
ség volt rá, mert kevés volt az 
óra. Na meg az ipar jelenlétét is 
szimbolizálja. Általában ponto
san fúj, erről Déri Gyula kazán
házi csoportja gondoskodik. A 
régi bélyegző-óra mutatja a pon
tos időt, de a rádió ötödik sípsza
vát a Sokol rádió is bejelzi, ami
re megszólal. — Jó együtt élni 
vele.

Mert hogy elmaradt a „kon
zervgyári fújás” mint ahogy nem 
hallják mar a pontos megszokott 
hajnali órában, főleg Henész, Si- 
mongát, Bodvica lakói a Barcs 
felől érkező vonat zakatolását a 
Malom árok és a Rinva vashíd- 
jain keresztül sem.

(—y—s)

1988. őszén tizedik alkalommal 
zajlott le a „Tegyünk többet la
kóhelyünk tisztaságáért, rendjé
ért” köztisztasági akció. Az ev- 
ről-évre ismétlődő, most már 
programmá vált mozgalom meg 
úgy sem veszített jelentőségéből, 
hogy az utóbbi években mar „el
fáradtak” a megyei társadalmi 
szervek, nem vagy csak ritkán 
vettek részt a szemléken. Szóval: 
nem a rangjuk csökkent ezek
nek, mint inkább a hozzáértő, 
tárgyilagos külső kontroll ma
radt el és hiányzott; miközben a 
város és a községek is „felnót 
lek". És ezt nemcsak a tárgysze
rű kritikájuk, önkritikájuk iga
zolja. Szemmel látható, a telepü
lések előnyére szolgáló változá
sok tanúi lehetünk, — a mozga
lom életképességét is bizonyítva.

Ahogy a közterületek, közin
tézmények rendje, — tisztasága, 
— közpénzeken, társadalmi mun
kában — egyre javult, mindin
kább kedvezően formálódtak a 
magánporták is. Mily természe
tes már, hogy a városkörnyéki 
falvak mindegyikében szilárd 
hulladéklerakó és folyékony ürí
tőhely van, vagy hogy Lábodon. 
Kutason, Segesden, ha nem is 
birkóztak meg teljes egészeben a 
szervezett szemétszállítás ezernyi 
gondjával, még is bevezették azt 
Természetes szükségletté vált a 
lim-lom akció igény bevétele; Na
gyatádon — a szolgáltatások szé
lesebb körének elterjedésével — 
imponálóan csökkent az illegáli
san képződő szemétlerakóhelyek 
száma. (Különben is: a tiltótáb
lák költségét hasznosabb fela
datra is el lehet(ne) költeni)! A 
hirdetések rendjének kialakításá
val, most már egyre ritkábban 
kerül céltévesztetten egy—egy 
plakát vagy reklámfelirat a fák 
törzsére. A géppel sepert, locsolt 
114 ezer m2 kiemelt szegélyű út 
felület, a kézzel takarított 24 
ezer m2-nyi parkoló és a 30 ezei 
m2 járda intézményes rendben 
tartása mellett megannyi más 
munka is adódik a varosban 
amit a lakosság végez társadal
mi munkában A simongáti és 
kivadári temetők példás rendje 
is a lakosság önzetlen tenniaka- 
rását dicséri. És a sort lehetne 
folytatni, hiszen a fűkaszálás, a 
fa- és virág ültetés, — gondozás 
a legtöbb helyen életszükséglet
té vált. Egyre inkább kialakul az 
igény a tágabb környezet rendje 
iránt is. A feladatok végzésének 
színes a palettája. Nagyatádon 
egyre többet segít a Városszépitő 
Egyesület, az oktatási intézmé
nyek között meghirdetett ver
seny. Egyre többet vállalnak e 
munkából az üzemek is. Úgy tű
nik: bízhatunk benne, hogy egy
re kevesebb esztétikai szennyező 
elem tarkítja a város és faluké
pet.

(Hubay)

Jelentkezzen 
a nyertes!

Február 5-én rendeztünk sor
solást Somogy megyei képzőmű
vészek alkotásaiból Nagyatádon 
A 004427-es sorszámú jegy tulaj
donosa átveheti Halmos Klára 
„Pád" című rézkarcát irodánk
ban

Gábor Andor 
Művelődési Központ 

Nagyatád
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T aldlkozások Folytatni 
a megkezdett munkát

Beszélgetés a KISZ új városi titkárával

Hessen tartomány délnyugati 
részén, a Frankfurt és Heidelberg 
varosok közötti erdős dombvidék 
neve Odenwald. A kisvárosok há
zainak fagerendákkal tagolt hom
lokzata, a nyílegyenes törzsű és 
óriásra növő fenyők sűrű erdei, a 
Neckar folyó felduzzasztott vizén 
úszótartályhajók, a rablólovagok 
gránitsziklákra épített lovagvá
rai, és a serfőzdék családias han
gulata élményével távozik e vi
dékről a látogató.

A nagyatádiak szervezésében 
1986-ban megjelent „Találkozá
sok" című fotókönyv képanyagát 
hívta meg kiállításra a Frankfurt 
melletti kisváros: Gross Umstadt.

A fotókat a XIV'. században 
épült „Pfalzer Schloss" lovagter
mében állították ki. A kepek hát
terében. az oszlopok között vá- 
roscimerek látszottak — Gross 
Umstadt, testvérvárosai: a fran
cia Vilié de Saint-Perav, a por
tugál Santó Tirso címerei.

A kiállítás többszáz látogatója 
a heti kétszer megjelenő helyi 
lapban és a darmstadti „Echo" 
napilapban mint „megyei ' új
ságban is talált fényképes ripor

Fiatalok elismerése
Az ifjúsági mozgalomban végzett eredményes munkájuk 

elismeréseként március 11-én a KISZ városi küldöttgyűlésén 
KISZ-Érdemérem kitüntetést kapott Iharosi István es Ormai 
István. Ugyanitt jelentették be, hogy a Babay József Általános 
Iskola KISZ alapszervezete elnyerte a KISZ Központi Bizott
sága Vörös Vándorzászlaját. A kitüntetetteknek gratulálunk

tot a magyar fotóművészeti kiál
lításról (Darmstadttal épp most 
létesít testvérvárosi kapcsolatot 
Szeged).

A Gábor Andor Városi Művelő
dési Központ vállalkozott a .Ta
lálkozások könyv alkotógárdája 
következő könyvének kiadására 
Ezért fontos az intézmény száma
ra az NSZK-beli kiállítás sikere 
az új könyv kepeit is szívesen 
latnak a közeljövőben Hessenben 
Az ottaniak érdeklődést tanúsí
tottak a nagyatádi szellemi élet 
más eredményei iránt is; „A di
dergő király" c. gyermekopera, 
a faszobrász alkotótelep, Nagya
tád zöldterületeinek szépsége, a 
természetvédelemre hangsúllyal 
figyelő melioráció, mind elisme
rést váltott ki körükben. Többen 
közülük jól ismerik Magyaror
szágot. Egerben és Nagyatádon 
évek óta vendégeskednek, szere
tik a magyar tájat, gyógyfürdőin
ket A gross-umstadti általános 
iskola fuvószenekara idén május
ban a baranyai Bólyban vendég
szerepel. egyúttal meglátogatja 
Nagyatádot is. Folytatódhatnak 
a találkozások . Kovács Géza

1989. március 11-én rendezték 
meg a városi KlSZ-küldöttgyú- 
lest Nagyatádon. Az esemenv 
után megkérdeztem Keszi Lász
lót, a KISZ VB ujjonan megvá
lasztott titkárát, hogy válaszol
jon néhány kérdésemre.

— Elöljáróban engedd meg, 
hogy gratuláljak. Hogyan ítéled 
meg a KISZ elmúlt két évét Na
gyatádon?

— Köszönöm a gratulációt. 
Csak pozitív módon tudok be
szelni az eltelt időszakról. Ügy 
érzem a városi bizottság jó csa
patot alkotott, eredményesen tu
dott együtt dolgozni. Köszönhe
tő ez az elért eredményeknek, 
a képviselet térén végzett közös 
munkáknak, kezdeményezéseink
nek, a közéletben való jelenlé
tünknek. Véleményem az, hogy 
ezt a kollektív munkát át kell 
menteni az elkövetkező időszak
ra is. Szeretném, ha a mostani 
testület is olyan lenne mint ami
lyen az előző volt. Nagyon örü
lök, hogy Ormai István továbbra 
is bizottságunk tagja maradt, hi
szen haladó gondolkodásával, sze
leskorú tapasztalataival nagy
mértékben segítheti munkánkat 
Úgy gondolom még egy év kellett 
volna ahhoz, hogy kiteljesedjen 
az elkezdett folyamat. A megkez
dett munkát folytatni kell! Nem 
szabad, hogy törés legyen a mai
megfogalmazott feladatok meg
valósításban. Ebben számítok a 
titkárok, a tagság további támo
gatására.

— Milyen terveid vannak a 
jövőre nézve?

— A tagsag által megfogalma
zott helyi képviseleti program fi
gyelembevételével a különböző 
testületekben — állami, társadal
mi, tömegszervezetek — a fiata
lok által megfogalmazott vélemé
nyeket képviselnünk kell. Ezt 
nagyon fontosnak tartom! Szük
séges, hogy az ifjúságot érintő 
minden kérdésben kialakítsuk 
álláspontunkat. Ehhez a küldött
gyűlés hozzászólói nagyon sok se
gítséget adtak. Hagyományos 
szabadidős programjainkat az 
eddigi gyakorlatnak megtelelően 
továbbra is megszervezzük. Ter
mészetesen a rendezvények sorát 
bővíteni is szeretnénk. Az igaz
ság az, hogy ezek a programok 
igazán közösségteremtőek voltak 
és remélhetően a jövőben is azok 
lesznek. Ügy hiszem, hogy csak 
kizárólag politikai tevékenység
gel a fiatalokat nehéz sorainkba 
hívni, tartani a jelenlegi helyzet
ben. A középiskolákban feltétle

nül erősíteni kell bázisunkat, a 
diákok élethelyzetéhez, érdeklő
déséhez jobban igazodó program 
kell. Az lenne jó, ha az iskola a 
középiskolásokat több demokrá
ciára és az egyre élénkebb társa
dalmi életre is nevelné. Ehhez az 
ifjúsági mozgalom a maga lehe
tőségeivel tud hozzájárulni.

— A küldöttgyűlésen elmond- 
tad, hogy a KISZ politikai mun
kája a jövőben egyre inkább a 
lakóterületekre koncentrálódik 
Kifejtenéd ezt bővebben?

— Igen. A létrejövő alternatív
szervezetek előnybe kerülhetnek 
az MSZMP-vel és a KISZ-el 
szemben, mert ők tevékenységü
ket elsősorban a lakóterületek 
közéletében fejtik ki. Ügy vélem 
a jövő politikai munkája ezeken 
a területeken fog zajlani, ezért 
szervezeti életünket is újra kell 
gondolni. Az eddigi gyakorlatot 
nem feladva, a fentiek figyelem 
bevételével újabb alapszervezete- 
ket kell létrehoznunk. Ki kell 
alakítani az adott lakókörzetben 
élő tagjaink együttműködését a 
helyi dolgokban — függetlenül 
attól, hogv hol tagjai a szervezet
nek.

— Miben látod a következő hó
napok fő tennivalóit?

— Gondolkodással, vitával, ter
vezéssel, szervezéssel kell készül
nünk mindazokra az események
re, amelyek a közeljövőben vár
hatóak és azokra a témákra, ame
lyek most fognak napirendre ke
rülni. Ilyenek például a tanács
választások, a lakásügyek, a te
rületünkön is tapasztalható ér
dektagolt politikai élet. Mind
ezekben legfontosabb szövetsége
sünknek az MSZMP városi bi
zottságát tartjuk, amelynek meg
újulását támogatjuk és cselekvő 
magatartására számítunk.

— Köszönöm a beszélgetést, 
munkádhoz sok sikert kívánok

Matarits Tamas

Hirdessen a
nagyolod

NAffStM 4t b*e*f4**w* kapfa

újságban!
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BODVICA
Ady Endre ifjúsági klub április havi programja

Április 4-én, 17 órakor;
Istenek fegyverzete
19,30 órakor:
Isten akaratából

6., csütörtök
Du. 5 órakor
Vili, a veréb
Színes magyar rajzfilm 
Alaphelyár II.
Este fél 8 órakor:
Isten akaratából
Színes magyar film
Alaphelyár II

9., vasárnap
Ifjú Sherlock Holmes és a 
félelem piramisa
Színes, szinkronizált angol 
ifjúsági kalandfilm 
Felemelt helyar I.

10., hétfő
A Beverly Hills-i zsaru
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
Főszerepben: Eddie Murphy 
Felemelt helyar II.

12., szerda
17 és 19,30 órakor:
Váratlan szerelem
Színes görög film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár I

13., csütörtök
17 és 19,30 órakor
Rendőrakadémia
Színes amerikai film 
telepeit helyár II

16., vasárnap
Bosszúvágy III.
Színes, szinkronizált amerikai 
fim
Főszerepben: Charles Bronson 
Felemelt helyár II.

17., hétfő
Tokyo Pop
Színes amerikai film
Felemelt helyár I.

1-én, 16 órától
DlAKTANYA és DISCO

7-én,  19 órakor
Johann Strauss:

A CIGÁNYBÁRÓ
daljáték két részben
a Pécsi Nemzeti Színház előadása 
a bérletek érvényesek
jegyek 70 Ft-os és 80 Ft-os ára
kon még vásárolhatók.
12-én, 17 órakor
SNITT VIDEO-KLUB
Coppola: Apokalipszis most

20., csütörtök
Du. 5 órakor:
Ismeretlen ismerős
Színes magyar film
Főszerepben: Halász Judit 
Felemelt helyár I.
Este fél 8 órakor:
D* Annunzio
Színes olasz film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár I.

21., péntek
Ismeretlen ismerős

23., vasárnap
Ómen
Színes amerikai horrorfilm 
Főszerepben: Gregory Peck
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II.

24., hétfő
Délután 5 órakor:
Pergőtűz I—II.
Magyar film
.Alaphelyár II.

27-28.,  csütörtök, péntek
Délután 5 órakor:
Mózes I—II.
Színes angol-olasz film 
Felemelt helyár II.

30., vasárnap
Zsoldoskatona
Színes, szinkronizált olasz film 
Főszerepben. Búd Spencer 
Felemelt helyár II.

Május 1., hétfő
Kommandó
Színes amerikai film
Főszerepben:

Arnold Schwarzenegger
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III

Előadások kezdete du. 5 es este 
fél 8 órakor.
A músorváltoztatas jogát fenn
tartjuk !
Fk.: Dr Németh János igazgató

19.30 órakor:
Woody Allén: Annié Hall

14-től  május 7-ig
Spanics Katalin keramikus 

munkáinak kiállítása
14- én, 15 órakor

Amatőr Művészeti Szemle
15- 16-án

Kertbarátok és kistenyésztők
III. Dél-dunántúli találkozója
19-én,12 és 14,30 órakor

Fiiharmóniai hangverseny

22-én,  14 órakor
Úttörő színjátszók találkozója

22-én, 16 órától
DlAKTANYA és DISCO

26-án, 16 órától
„ÉNEKLŐ IFJÚSÁG” megyei 

verseny
utána: a Kaposvári Fonómunkás 
Kisszínpad műsora gyermekek
nek
26-án, 16,30 órakor

SNITT VIDEO-KLUB
Parker: Pink Floyd „A FAL"
18.30 órakor:

Bergman: Kígyótojás

3-án
Megemlékezés hazánk felszaba
dulásának 44. évfordulójáról 
5-én
Program megbeszélés előző havi 
program értékelése
7-én
Játék, sport, zenehallgatás
12-én
Játék, sport, zenehallgatás
14-én
KISZ-taggyűlés
19-én
Játék, sport, zenehallgatás
21-én
Asztalitenisz házibajnokság

Halyörségi Klub
l-én, 15 órakor

A Szovjet Déli Hadseregcso
port Ének és Táncegyüttesének 
műsora
Belépőjegyek korlátozott szám
ban vásárolhatók!
26-án, 20,30 órakor

„MAGYAR DALOK VERSE
NYE 1989.” — Gálaest
A műsorban fellépnek:

Schütz Ila
Balázs Péter
Kovács Apollónia
Sasvári Sándor
Tamási Eszter
Oláh Ferenc

Belépőjegyek április 10-től vásá
rolhatók 100 és 120 Ft-ért.

Körzeti mozik műsora
SEGESD

Április 8.
Elszabadult indulatok
Színes, szinkronizált amerikai 
film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár I.
15.
Háborús játékok
Színes, szinkronizált amerikai 
tudományos-fantasztikus film 
Felemelt helyár II.
22.
„X” program
Színes, szinkronizált amerikai 
sci-fi
Felemelt helyár II.
29.
'53 hideg nyara
Szovjet film
Felemelt helyár I.

KUTAS

Április 9.
Kommandó
Amerikai film
Felemelt helyár III.
12.
A nyolc szamuráj legendája I-II.
Színes, szinkronizált japán film 
Felemelt helyár II.
16.
Bűnvadászok
Színes, szinkronizált olasz film
Főszerepben: Terence Hill,

Búd Spencer 
Felemelt helyár II.
Május 3.
Ifjú Sherlock Holmes és a 
félelem piramisa
Színes, szinkronizált angol 
ifjúsági kalandfilm 
Felemelt helyár I.

26-án
Játék, sport, zenehallgatás
28-án
DISCO

Nyugdíjasok klubjának április 
havi programja
3-án
Megemlékezés hazánk felszaba
dulásának 44. évfordulójáról 
10-én
Program megbeszélés, előző havi 
program értékelése
17-én
Orvosi előadás
24-én
Magyar tájak, filmvetítés

Városi ötpróba
Április 16-án szombaton
Városi ötpróba — FLJTATAD
Gyülekező és nevezés: Gábor 
Andor Művelődési Központ előtt 
9-10 óra között
Rajt: 10 órakor
Követelmény:

nők, gyermekek: 5 km 
férfiak: 10 km

Nevezési díj: 10 Ft
A próbát sikeresen teljesítők ko
zott jutalomtárgyakat sorsolunk 
ki.
Jó sportolást kívánunk!

H A R O M F A

Április 7.
Hanussen
Színes magyar-NSZK film 
Felemelt helyár I.
14-én
Ben Húr I-II.
Amerikai történelmi film 
Felemelt helyár I.
21-én
Fekete özvegy
Szinkronizált amerikai krimi 
Felemelt helyár I.
28-án
Velencei nő
Olasz erotikus film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

B £ L £ G

Április 9-én
A kockázat ára
Szinkronizált francia bűnügyi 
film
Felemelt hely ár I.
16-án
Túsztörténet
Színes magyar film 
Alaphelyár II.
23-án
Krokodil Dundee II.
Színes, szinkronizált ausztrál 
film
Felemelt helyár II.

30-án
Ifjú Sherlock Holmes és a 
félelem piramisa
Színes, szinkronizált angol 
ifjúsági kalandfilm 
Felemelt helyár I.
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Sportműsor Országos Olimpiai Ötpróbára felhívás!
8- an, 15 órakor

Nagvatadi VSE pálya
Nagyatádi VSE —

Székesfehérvár MÁV-elóre
NB II. férfi kézilabda mérkőzés

9- én, 15,30 órakor
Nagyatádi VSE pálya
Nagyatád — Lengyeltóti
Megyei labdarúgó mérkőzés

16-án, 9 órakor

TÖMEGSPORT — NAP

Városi ötpróba és megyei 
olimpiai nap Futás

22- én, 15 órakor

NVSE pálya
Nagyatád — Szfvár H. Szondi SE. 
NB II. férfi kézilabda mérkőzés

23- án, 16 órakor

NVSE pálya
Nagyatád — Barcs
Megyei labdarúgó mérkőzés

29- én, 15 órakor

NVSE pálya
Nagyatád — Ajka
NB II. férfi kézilabda mérkőzés

30- án, 16 órakor

NVSE pálya
Nagyatád — Nagybajom
Megyei labdarúgó mérkőzés

Városi Kispályás (FAKUPA) 
labdarúgó bajnokság indul IV.
24-től.

Ki rúg a labdába ?
Az 1988 89. évi megyei labdarúgásban a város közvéleménye 

fenntartással fogadta a csapatot, mivel előző évben négy tehet
séges játékos bevonult katonának. A fiatal ifjúsági játékosok 
ilyen komoly veszteséget pótolni nem tudtak. És mennyire igaz 
a közmondás, hogy a szegény embert még az ág is húzza, — 
egy főre fogyott a szakosztalyvezetés — a több éves tapasztalat
tal rendelkező szakosztályvezető örökre távozott sorainkból.

A csapat szakmai munkájának irányítását Oláh Béla edző 
vállalta, aki másfél évtizeden keresztül a labdarúgó csapat tag
jaként, az utóbbi időkben — többször is edzőként segítette a 
szakosztály munkáját. A játékos állomány stabilizációja érde
kében, a meglévő, kialakult csapattagok mellé kettő - kettő já
tékost kellett igazolni Csurgóról ill. Berzencéról. Ilyen körülmé
nyek között a csapat az őszi bajnokságot a nyolcadik helyen 
zárta.

Ifjúságiak csapata a 6. helyen áll — reális lehetőségük van 
a további előrelépéshez — melyben több tehetséges labdarúgó 
látszik. Sajnos évek óta — jellemző a pénztelenségünkre — 
ugyanabban a szerelésben játszunk.

A serdülőknél pillanatnyi visszaesés tapasztalható a táblá
zat végefelé állnak. Felmerül a kérdés, hogy lelkesedjenek ezek 
a fiatalok, mikor többször is előfordult, hogy mérkőzés után 
még egy üdítőt sem kaptak I

A város közvéleménye szeretné, ha egy jobban szereplő, 
több eredményességet elérő labdarúgó csapat lenne a városban. 
Jelenleg- 1989. márciusában ennek a feltételei nem adottak. Itt 
elsősorban anyagiakra gondolok. Ezért — nem bíráló, kritizáló, 
tanácsokat osztogató, — olyan közönségre lenne szükség aki(k) 
képes(ek) áldozni is a jobb szereplés érdekében.

Iharosi István

Az AlSH. 1989. évben újra 
meghirdeti az Olimpiai ötpróbát 
Időpontja, helye, követelmények.
Futás
1989. V. 6. Velencei-tó körül
a. ) férfiak 28 km 3 óra alatt
b. ) nők, 60 éven felüliek, 14 éven 
aluli gyermekek, családok
14 km 1,5 óra alatt
Balaton átüszás
VII. hó Révfülöp-Boglárlelle
a. b.) 5,2 km 3 óra alatt
Vízi túra
Vili. 26. Szentendrei sziget
a. ) 72 km 10 óra alatt
b. ) 40 km 6 óra alatt
Kerékpár túra
X. 14.
7 helyszín (Békés, Győr-Sopron. 
Szabolcs-Szatmár, Szolnok, Tol
na, Vas)
a. ) 100 km 5 óra alatt
b. ) 50 km 3 óra alatt

Március 15-i
Nemzeti ünnepünk tiszteletére 

megrendezett asztalitenisz egyéni 
versenyre 39-en neveztek. A Ba- 
bav iskolában folyó munka ered
ményességét jól bizonyította, 
hogy tanulói a serdülők mező
nyében megszerezték az érmes 
helyezéseket.

Izgalmas mérkőzéseken dőlt el 
a helyezések sorrendje is a férfi 
egyéni számokban.

Helyezések: serdülő fiúk (15 fő)
1. Tisler Tamás
2. Gasparics Márk
3. Beck Balázs

Téli túra

XII. 2.
7 helyszín (Baranya, Borsod, 
Hajdú-Bihar, Komárom, Nógrád, 
Veszprém, Csongrád)
a. ) 30 km 7 óra alatt
b. ) 20 km 5 óra alatt

Nevezés:

A próbák helyszínén, a helyi ta
nácsok ifjúsági és Sportszakigaz- 
gatási szerveinél kapható igazol
ványokkal lehet. Igazolvány ára: 
30,— Ft. Nevezési díj: szervezők 
határozzák meg. Részletes felvi
lágosítást a helyi rendező szer
vek adnak.

Díjazás:

Legalább négy próba követelmé
nyeit teljesítők az igazolványok 
leadása után egyedi jelvényt 
kapnak.

versenyekről
serd. leányok (6 fő)

1. Hetesi Márta
2. Takács Eszter

3. Gyarmati Bernadett

ifj. fiú (2 fő)

1. Harsányi Sándor

női egyes (2 fő)

1. Varga Judit

férfi egyes (14 fő)

1. dr. Kiss Gábor

2. Bujtás László

3. Horváth Attila

• • •

A koszorúzási ünnepség után 
érdekes sportprogram várta a 
szülőket és gyerekeket a Babay 
általános iskolában. A versenyen 
3 iskolából 123 fő vett részt a 
kispályás labdarúgást, kosárlab
dát és lövészetet magában fogla
ló családi vetélkedőn. A délelőtt 
vidám hangulatban telt el, együtt 
játszott szülő és gyermek, tanár 
és diák. Az első helyezésért járó 
vándorserleget a Babay iskola 
diáksportköre nyerte el. Az isko
la szeretné hagyományossá tenni 
a családi vetélkedőt.

* • •

A KISZ városi bizottsága által 
rendezett „Március 15 Kupa” te
lem labdarúgó versenyen 18 csa
pat vett részt. A pályára lé
pők többségét baráti közösségek, 
KISZ alapszervezetek, középis
kolások alkották. A mérkőzése
ket nagy küzdelem, jó hangulat 
és a közönség lelkes buzdítása 
jellemezte. Ez utóbbi legnagyobb 
hangerővel a házigazda 2. sz. ál
talános iskola tanulóit segítette. 
A kupát a pedagógusok együtte
se nyerte, a gimnázium és a 
szakmunkásképző 1/a osztályának 
csapata előtt.

MON
A Megyei Olimpiai Napok ke

retében a Városi Tanács Ifjúsági 
és Sportcsoportja ez évben is 
biztosít próbázási 
sportot kedvelők

alkalmakat a 
részére.

Tavaszi túra III. 19.
Futás IV. 16
Kerékpározás V. 20.
őszi futás IX. 23.
Kerékpározás X. 14
őszi túra XI. 18

A 6 teljesítmény próbából ne-
gyet teljesítők a Megyei Sport
iroda által felajánlott értékes 
ajándéktárgy jutalmazásban ré
szesülnek.

Minden sportesemény vegén 
tombola sorsolás!

A versenyek előtt részletes ki
írás tartalmazza annak helyét, 
időpontját és a követeimén' 
szinteket.

SAKK
„Bakegér Bajnoka” versennyel 
indult Február 19-én, az 1989. évi 
egyéni sakkverseny sorozat. Ezen 
a napon a 15 játékosból Horváth 
Miklós bizonyult a legjobbnak, 
mögötte Kiss Attila végzett, a 3 
helyezett Fekete Lajos lett.

A 2. fordulót március 12-én az 
Ady Endre Gimnáziumban ren
deztük. ahol 12 nevező között 
Fejér Zoltán lett az első, 2. Go
becs József. 3. Tálos László.
A játékba bármikor be lehet kap
csolódni, hiszen az éves öszesitett 
eredményeken kívül valamenns i 
verseny helyezettjeit külön is dí
jazzuk. A versenysorozat 3. játé
kára április 9-én a Gábor Andor 
Városi Művelődési Központban 
kerül sor 9 órától.

FZ

Város és környéke 
közéleti lapja

Főszerkesztő: 
Nagy Jenő

Szerkesztő helyettes: 
Kovács Géza

Technikai szerkesztő: 
Takács Ferenc

Szervezési ügyintéző; 
Szabó Miklósné
Szerkesztőség;
V árosi Tanács 
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Édesanyáinknak

Most valami nagyon szépei 
kellene írni de nem megy Mai 
napok óta így vagyok ezzel, mert 
en is. mi is arra az ünnepre ké
szülünk. amikor valami nagyon 
szépet kellene mondanunk an
nak. aki a legdrágább nekünk, az 
Édesanyánknak Ratkó József 
Zsoltár című verse jut eszembe, 
hát ót idézem

„Az anvak halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot 
valtanak. egyetlen halott 
sincs közülük, fiatalok, 
mint az idő, Újra születnek 
minden gyerekkel; 
megöletnek 
minden halottal — 
harmadnapra 
föltámadnak. mire virradna. 
Adassek nekik gyönyörűség. 
Szerelmükért örökös hűség, 
s adassák könny is, 
hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínjai."

Sok boldogságot kívánunk Anyák 
Napján minden édesanyának

(0)

Üj poszton

Személyi változások voltak Na
gyatádon A Nagyatád es Vidéke 
Takarékszövetkezet elere a nyug
díjba vonuló Uitz Ferencné he
lvett Dr. Horváth Ferencet, a 
a HNF városi bizottságának tit
kárát választotta meg elnöknek 
a szövetkezet tagsága. Dr. Hor
váth Ferencet korábbi testületé 
felmentette titkári teendői alól, 
s helyére Kreisz Györgyöt vá
lasztotta meg. aki eddig a városi 
pártbizottság politikai munkatár
sa volt

Tárlatajánló
Spanics Katalin üvegképeihez

Spanics Katalin somogvszobi 
keramikus kiállítása a nagyatádi 
Gábor Andor Művelődési Köz
pontban némi meghökkentéssel 
szolgál. A kiálhtóteremben, a ha
gyományos kerámiaedény mel
lett. körül a falakon keretezett 
képeket lát a nezó. Messziről 
meg festménynek is tűnhetnek, 
közelebbről is inkább dombor
művek. szobrászati teljesítmé
nyek. mint kerámiák. Alaposabb 
megszemleles közben sokmindent 
elárulnak magukról e képek. 
Üvegbe jegesedett növényi ma
radványok —falevelek, fenyőtűk, 
krisztustövis — a plasztika hor 
dozói, alakítói az agyaglapokon

Tökéletes téli tájképek, az em
ber fázni kezd, ha átadja magát 
a látványnak. Éppoly esetlegesek 
e képek, mint a pocsolyák jegébe 
fagyott társaik, és éppoly teljes
séggel idézik az elmúlást, a hi
deget. Egyszerűségük a megra
gadó. a majdnem-eszköztelen ké
szítésmód következtében semmi 
sincs tű lbeszél ve; a keretekben 
éppen annvi van. amennyi kell

(Spanics Katalin kiállítása má
jus 7-ig látható).

Dr. Pogány Gábor 
művészettörténész

Azt beszéli a város . . .
A kérdéseket nem hallgathatjuk el

Azt beszeli a varos, hogy ma
nipulált volt a televízió pécsi 
stúdiójának nagyatádi fóruma 
Bizonyítjuk, hogv nem igaz! A 
Magvar Televízió es a Magyar 
Posta kozott valóban létezik vi
ta. s ezért nem lett élő az élőnek 
igert közvetítés, de kettőjük vé
lemény különbségét nem a kép 
ernyő előtt es nem hasábjainkon 
kell tisztázni A felvetődött kér
déseket azonban nem hagyhatjuk 
megválaszolatlanul. Szerkesztősé
günk a kollégák segítségével hoz
zájutott minden olyan kérdéshez, 
ami nem került adásba, s ame
lyekre választ kértünk az illeté
kesektől. Ezekre következő szá
munkba visszatérünk, mert lap
zártánk miatt nem volt lehető

ségünk feldolgozásukra ízelítőül 
csupán annvit. hogy szó volt a 
telefonok bekapcsolásáról. az 
ivóvízről, a közlekedésről, arról, 
hogy valóban nyugdíjba megy-e 
a tanácselnök, és beszeltek az. 
öty’öskónyi általános iskolásokról 
is. Minderről következő sza
munkban olvashatnak A válasz
adók, akárcsak a fórumon, dr 
Gelencsér György ügyvéd, az 
MDF helyi szervezetének kép
viselője, dr. Hadnagy János osz
tályvezető főorvos az MSZMP 
Reformkörének alapi tótagja
Hamvas János tanácselnök es 
Ormai István, az MSZMP városi 
bizottságának politikai munka
társa.
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A tanács márciusi ülésének margójára

Hogyan érzik a döntés felelősségét az atádi 
városatyák ?

Előterjesztések vaskos kötegé- 
vel érkeztek a legutóbbi ülésükre 
Nagyatád tanácstagjai. Majdnem 
20 kérdésben kellett dönteniük.

A tanácstagok és a meghívot
tak nagy érdeklődését mutatja, 
hogy az ülésen hozzászólási re
kord született: harminchétén
kértek és kaptak szót a napiroft 
dek kapcsán.

A vita a tanácselnök és a vb- 
titkár április 4-i jutalma ürü
gyén kezdődött.

Farkas Béla tanácstag szerint 
a tanácsot csak akkor hívják ösz- 
sze, amikor a tisztségviselők bé
réről és jutalmáról kell dönteni. 
Bárczi János tanácstag nem ér
tette, hogy a napirend tárgyalá
sánál miért hagyja el az üléster
met a tanácselnök és a vb. titkár 
A sorokban ülő tanácstagok a 
felvetésekre gyorsan reagáltak. 
Elmondták, hogy a tanács 1988- 
tól rendelkezik azzal a jogosít
vánnyal, hogy megállapítsa a ta
nácselnök bérét és jutalmát, ön
kormányzati lehetőségei ezzel is 
bővültek. A jogosítványokkal, 
amelyeket szinte minden helyi ta
nács eddig követelt maganak, él
ni is kell. A bér és jutalom meg
állapításával a testület minősít
heti a tisztségviselők munkáját. 
Elhangzott az is, hogy a bér és 
jutalom megállapítása a múlt év 
decemberében és most is csak 
egy napirend volt a 16 és 18 na
pirend közül, tehát szó sincs ar
ról, hogy a tanácsülés csak a 
bér és a jutalom megállapítása 
miatt van. Tisztességes javaslat
nak minősítették a vb. és az ügy
rendi bizottság indítványát, hisz 
az apparátus április 4-i jutalma
zási arányának megfelelő jutal
mat állapított meg.

(A szerk. megjegyzése: A de
cemberi tanácsülés egyébként 
azért tárgyalt a bérről és a ju
talomról. mert Nagyatádon ellen
tétben más tanácsokkal — a no
vember 7-i jutalmak megállapí
tására nem hívtak össze rendkí
vüli tanácsülést.)

Ötvöskónyi nem örül

A vita az 1988. évi pénzügyi 
terv végrehajtásáról szóló napi
rend tárgyalásával tovább foly
tatódott. Hencsei János, az Öt
vöskónyi váiosrész egyik tanács
tagja javasolta, hogy a tanács 
az idén haladéktalanul újítsa fel 
a műszaki okok miatt lezárt, az 
1. sz. általános iskola ötvöskónyi 
tagiskoláját. Az ötvöskónyi tag
iskola felújítása 10 millió forint
ba kerülne. Öt Juhász László is 
támogatta. A hozzászólások után 
több belterületi tanácstag, (példá
ul: Piri Gvörgyné, dr. Novotny 
Zita) élénken tiltakozott a javas

lat ellen. Elmondták, ideje lenne 
már, ha az ötvöskónyi városrész 
lakói átgondolnák, hogy 1984-től 
(az egyesülés óta) milyen kivéte
lezett helyzetben voltak a város 
többi részével szemben. Kérték, 
hogy a felvetéseket megelőzően 
mérlegeljék a városrész lakói és 
tanácstagjai, hogy a város egyéb 
részei milyen gondokkal küzde
nek évtizedek óta. Még nincs ve
zetékes ívóvíz a kivadári város
részben! Megoldatlan a bodvicai 
városrész kereskedelmi ellátása. 
A VII. ötéves terv fő fejlesztési 
feladatainak megvalósítása: a
strand és a kereskedelmi szakkö
zépiskola építése nemrég kezdő
dött meg. Ezek jelentős pénzügyi 
gondokat okoznak. Egv nem ter
vezett, többmilliós beruházás ve
szélyeztetné a már megkezdett 
munkák befejezését. A hozzászó
lásokból kiérződött a városköz
pont és az ötvöskónyi városrész 
között most már egyre inkáb fel
színre kerülő érdekellentét.

A tanács az ötvöskónyi javas
latot nem fogadta el. a tavalyi 
pénzügyi mérlegét 32 millió 849 
ezer forint pénzmaradvánnyal és 
15 millió 934 ezer forint társadal
mi munka értékkel jóváhagyta.

Egy őr is sokba keiül

Nehéz volt a döntés a mezőőri 
őrszolgálatról szóló tanácsrende
let megalkotásánál is. A Minisz
tertanács 1987-ben rendelettel ír
ta elő, hogy a magántulajdonban 
lévő zártkerti és mezőgazdasági 
művelésű földek őrzését a helyi 
tanácsoknak kell ellátnia A vá
ros legnagyobb zártkertje az öt
vöskónyi zártkert. A rendelet elő
készítése során megtartott vitán 
— a nagy területre való tekintet
tel — többen két mezőőr beállí
tását. míg mások a nagy hozzá
járulási összeg miatt egy mezőőr 
foglalkoztatását tartották indo
koltnak.

A testület e kérdés eldöntésé
nél volt a legnehezebb helyzet
ben. Többen elmondták, hogy a 
nagy területre nézve még a két 
mezőőr is kevés a gyakori lopások 
megakadályozására, de a nagy 
járulékterhek, a sokféle fizetési 
kötelezettség miatt jobb lenne, ha 
csak egy őrt foglalkoztatna a ta
nács. Azzal minden hozzászóló 
egyetértett, hogy a mezőőri járu
lék fizetése alól senkinek se le
hessen különböző szociális indo
kok miatt fizetési mentességet ad
ni. A döntés nehézségét bizonyít
ja az is, hogy a rendeletet a ta
nács a rendeletalkotáshoz szük
séges 23 igennel szemben . csak" 
24 igenlő szavazattal alkotta meg

A tanács döntése értelmében az 
ötvöskónyi zártkert őrzését egy 
mezőőr látja el. A hozzájárulás 
legkisebb mértéke 100, illetve 
négyzetméterenként 0,066 forint. 
A hozzájárulás fizetése alól men
tesség nem adható. A mezőőrnek 
munkáját az ötvöskónyi hegy
gazdák véleményének, kérésének 
megfelelően kell végeznie.

Eladni vagy sem

A mezőőri tanácsrendelet meg
alkotásánál is nehezebb ügynek 
bizonyult az állami lakások ela
dására vonatkozó, az 1986-os la
kásügyi tanácsrendelet módosítá
sáról szóló rendelet megalkotása.

A tervezett, elidegenítésre szánt 
ingatlanok száma 37 volt. A KISZ 
városi bizottságának titkára. Ke- 
szi László és Uitz Ferencné ta
nácstag több eladásra szánt bér
lakásnál javasolta, hogy azokat 
ne lehessen értékesíteni, marad
janak a tanács tulajdonában. A 
sorokban élénk beszélgetés kez
dődött. Ki lakik ebben, ki lakik 
amabban a házban? Végül is han 
gosan, de bátortalanul megkér
dezték; milyenek és hol vannak 
ezek az eladásra szánt ingatlanok. 
Bizonytalanság ült a sorokban 
akkor is, amikor az előterjesztő 
vb-titkár tájékoztatta a testületet, 
hogy akár a teljes tanácsi lakás
állományt is fel lehet venni a ti
lalmi listára, vagy dönteni lehet 
az elhangzott tilalmi javaslatok 
felöl is. A bizonytalanság az 
újabb javaslatok miatt csak fo
kozódott. Ma még testületünk es 
tágabb környezetünk sem érzé
keli, hogy a lakásgazdálkodás is 
a gazdasági rendszer része A 
gyorsan változó gazdasági kör
nyezet egészen új típusú gondol-

Munkaerő! Közvetítő?
A városi Tanács elnökének a 

Televíziós fórumon tett kijelen 
tését elfogadjuk, miszerint Na
gyatádon a Városi Tanácson nem 
működik munkaerő közvetítő iro
da. Miért is előznénk meg orszá
gos vagy megyei intézkedéseket? 
/vzonban az ténv, hogy a tanács 
énületében a 109. számú irodában 
dolgozókhoz bizalommal lehet 
fordulni a munkahelyet keresők
nek. A véleményünket pedig to
vábbra is tartjuk, hogy az ott 
dolgozóknak nincsenek napi in
formációik a városi és városkör
nyéki munkahelyekről. Egv pél
dával szeretnénk igazolni Romá
niából áttelepült fiatal magyar 
házaspár állást keresett és a Vá
rosi Tanács illetékeseihez fordult. 

kodást követel. Ez csak nehezen 
rendkívül bizonytalanul, bátor
talanul alakul.

A döntés súlyát érezve Kreisz 
György, a HNF városi bizottságá
nak titkára elmondta, hogy ebben 
a kérdésben most ő nem merne 
a tanács testületé helyében dön
teni Végül is a 15 igen és a 15 
nem szavazat miatt a rendelet 
nem született meg.

Az elhangzott javaslatokat fi
gyelembe véve úgy döntöttünk, 
hogy a város teljes lakásállomá
nyának műszaki állapotát — a 
benne lakó bérlőket is figyelembe 
véve — fel kell mérni, a felmé
résbe a KISZ városi bizottságát 
be kell vonni, és új tervezetet 
kell a tanács augusztusi ülése ele 
terjeszteni.

Vizet kap Kivadár

S végül, de egyáltalán nem 
utolsó sorban; vita nélkül, teljes 
egyetértéssel a kivadári, jelenleg 
szervezés alatt lévő vízmű társu
lat támogatására 3 millió forint 
hitel felvételét hagyta jóvá a ta
nács. Ezt a vízműtársulatnak át
adta, azzal a kikötéssel, hogy a 
vízműtársulati tagok közül ma
gánszemélynek 3 százalék kamat 
mellett, jogi személv részére pe
dig. a mindenkori hitelpolitikai 
iran.vel vekben meghatározott ka
matfeltételek mellett nyújthat 
kölcsönt így az idén jelentősen 
megnovekedett lakossági közmű
hitelek terheit a kivadáriaknak 
nem kell vállalniuk Fizetési kö
telezettségeiket a tanács e dön
tessél is enyhítette

Hoffmanné dr. Német Ildikó

hogv milyen elhelvezkedesi lehe
tősége van egv lakatos szakmun
kásnak
Sajnos a hiányos információk 
miatt nem tudtak neki ilyen 
munkakört ajánlani A fórumon 
elhangzott: „Nem megfelelő a
kapcsolat a Városi Tanacs és a 
városban lévő üzemek, intézmé
nyek munkaügyi osztályai kö
zött." Ezt követően bejöttek a 
Városi KISZ Bizottságra, hogy 
tudnánk e ez ügyben segíteni Te
lefonon megkerestünk több válla
latot és rövid fáradozásunk ered
ményre vezetett. A Danuvia át
képzést biztosított volna több 
vasipari szakmába. Lakatos mun 
kakört ajánlott fel a Kórház es 
a Konzervgyár . . .

Koszi László
Városi KISZ-titka
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Munkásszemmel

Hétköznapi 
dolgaink

Többen mondták, hogy lapunk 
hasábjain vezetők szólnak veze
tőkhöz, csak az ö nézetüket is
merhetik meg belőle az olvasók. 
Ezért most munkásokat kérdez
tünk hétköznapi dolgokról. 
Beszélgetőtársaink:

Kesztyűs Imre a harmincas 
evei elején járó autóbuszvezető 
két gyermek édesapja.

Leszkó Mihály 47 éves, nős, két 
gyermeke van. 21 éve él Nagy
atádon, azóta a Konzervgyárban 
esztergályosként dolgozik.

Plccskó Lajos így mutatkozott 
be: „28 éves kőműves vagyok. 
Taranyból járok az ÉSZKV-hoz 
dolgozni. Két családom van."

Sárdinecz János nyomdász. 
1957-ben született, ő is két gyer
meket nevel.

Tengerül Attiláné 24 éves fia
talasszony, cérnagyári munkás.

— Mi a véleményük a mostani 
társadalmi változásokról?

K. L: Ezt már egyszerűen nem 
lehet követni. Nagy a bizonyta
lanság az állami vezetés kapko
dása miatt. A bizalmat elvesz
tették a vezetők.
L. M.: A helyzetet nehezen lehet 
átlátni. Szükségesek a változások, 
de én most még nem tudom meg
ítélni, hogy helyes irányba hala
dunk-e.
P. L.: Sok mindennel nem értek 
egyet, nem tetszenek az áreme
lések, rettenetes az adózás. Egyéb
ként a politika nem nagyon ér
dekel. mert úgyis úgy lesz min
den. ahogy fentről irányítják.
S. J.: Ezek akkor lennének jók. 
ha valódi változást hoznának, ha 
az elhatározásokat véghez is tud
nák vinni. A gyakorlat ma nem 
ezt mutatja.
T. A.: Zavarban vagyok e válto
zások közepette. Alig tudom kö
vetni az eseményeket, talán kicsit 
félek is a sok új szervezettől.

— Milyen a közérzetük?

K. 1.: Nyomasztóak a gazdasági 
gondok, ez rossz hatással van 
rám, de családi és baráti körben 
feledni tudom ezt. öt évvel ez
előtt nem volt ilyen lehangoló 
minden.
L. M.: Ma a gyári keresetből le
hetetlen eltartani a családot. 
Plusz munkákat kell vállalnom, 
ami rontja közérzetemet.
P. L.: Tűrhető. Szeretek vicce
lődni.
S. J.: Változó. Nehezen tudom el
viselni a munkámat akadályozó 
dolgokat, emiatt vitatkozni szok
tam vezetőimmel, hogy megta
láljuk a helyes megoldásokat.
T. A.: Jó, mert fiatal vagyok, 
szeretek dolgozni, munkatár
saimmal lenni. De rossz is mert 
építkezünk és ezt most egyre ne
hezebb csinálni.

— A fizetésért természetesen be 
kell menni a munkahelyre.

K. I.: Szeretem, amit csinálok 
Sok minden lecsapódik nálam, 
panaszkodnak az emberek. A 
gépjárműállomány az egész szak
mában elöregedett, sajnos még 

az utasok egv része is rongálja 
a buszokat. így nehéz üzemképes 
állapotban tartani a kocsikat.
L. M.: 27 éve, a Ganz Mávagban 
szabadultam, szeretek dolgozni, 
de mostanában egvre fárasztóbb 
a munka.
P. L.: Szeretem a szakmámat, 
mert változatos.
S. J.: Jó nyomdásznak lenni. Ná
lunk sok az érdekesség, de van
nak buktatók, nehézségek is. E- 
zek megoldása a szakismeret pró
bája. Ha sikerül akkor ez nagy 
örömet okoz.
T. A.: Kötófonalat csinálok. Há
rom műszakba járok, ez a mun
kabeosztás nekem elfogadható és 
igv többet is keresek.

— Van-e szabadidejük, s ha igen 
akkor mivel tölik?

K. I.: Ami kevés van, annak egy 
részét társas utak szervezésére 
fordítom, a többi a családé.
L. M.: Ha nagy ritkán van, azt 
a családommal töltöm, vagy hor
gászom.
P. L.: Barkácsolni szoktam saját 
készítésű faesztergámon. Fólia
sátramban és a kertben dolgozom. 
Megtermeljük a konyhára valót. 
Barátaim, rokonaim építkezésén 
segítek. Szeretek táncolni, bálba 
járni és tévét nézni.
S. J.: Régebben sportoltam, erre 
már nincs időm. Leköt a csalá
dom és a munkahelyemen végzett 
társadalmi tevékenységek. A hét
végi telkünkön is sokat dolgozom, 
kikapcsolódást a TV jelent.
T. A.: Otthon sok a munka a ház
tartásban és az építkezésen. A 
gyárban a brigáddal és a KISZ-el 
elég sok időm elmegy, de az így 
szervezett programok jó hangu
latúak, kikapcsolódást nyújtanak.
— Lapunk május elsején jelenik 

meg. Mit gondol ön erről a 
napról?

K. I.: Ez a munkások ünnepe, de 
ilyen rossz körülmények között 
nem hiszem, hogy bárki is bol
dog lenne. Május 1. csak akkor 
igazi ünnep, ha a munkás meg
felelően elismert, megbecsült em
ber ebben az országban.
L. Mi.: Azt ünnepeljük ezen a na
pon, hogy a munkának, főleg a 
jó munkának van értelme.
P. L.: A felvonulások szépek 
szoktak lenni. Ilyenkor sok em
ber jön össze, jó együtt lenni, el
beszélgetni.
S. J.: Feltétlenül kell lenni vala
milyen városi programnak, saj
nálom, hogy most nem lesz fel
vonulás. Ezt a napot a családom
mal töltöm, kikapcsolódásra, pi
henésre szánom.
T. A . Minden évben szívesen 
felvonultam, úgy halottam, hog\ 
az idén nem lesz ilyen

A valóságot kerestük. Ugv gon
doljuk, hogy a leírt vélemé
nyek ahhoz tartoznak. Életünk 
most sokszor nehez, gyakran 
elbizonytalanodunk
Egymásra vagvunk utalva.

Fejér Zoltán 
Ormai István

MSZMP
reform bizottság Utódon

Április közepén az MSZMP városi bizottsága mellett meg
alakult a reform munkabizottság. Tagjai eddig sem a váro
si párttestületeknek, sem azok munkacsoportjainak nem 
voltak résztvevői. Progresszív gondolkodásuk, a pártéletben 
végzett tevékenységük és közéleti magatartásuk indokolja, 
hogy aktívan és kezdeményezően közreműködjenek az 
MSZMP, helyi politikájának reform szellem? továbbfejlesz
tésében. Ehhez a most létrehozott munkaforma adhat ke
retet.

A reform munkabizottság alakuló összejövetelén az 
MSZMP, szervezeteinek a politikai reform helyi program
jának továbbvitelével összefüggő feladatait vitatta és ele
mezte. A témát az MSZMP, városi bizottsága tárgyalja, 
ahol közösen kialakított véleményüket a munkabizottság 
vezetője fogja ismertetni. A jelzett program május elején 
pártvitára, nyilvánosságra kerül. Részletesen foglalkozik a 
párt belső életében szükséges tartalmi és szervezeti változá
sokkal, a politikai munka újszerű gyakorlatával és megfo
galmazza az MSZMP helyi közérdekű kérdésekben kialakí
tott álláspontját.

A munkabizottság nyitott. Olyan fórum, amely azok szá
mára ad politizálási alkalmat, akik alkotó módon és folya
matosan. a változásokat támogató szándékkal kívánnak 
nézet és vélemény cseréken részt venni.

Az utolsó nagyatádi fazekasról
Talán azzal kezdeném, hogy 

apám a mázőrlő kőnél halt meg 
munka közben, hisz mindig 
eszembe jut, ha azokra a kövek
re lépkedek melyek már járda
ként szolgálnak, immár pihen
nek mint én, mert már túl va
gyok a nyolcvanon. — Hallottam 
majd 30 esztendeje, — Bajcsi 
István nagyatádi fazekasmester
től aki 1880-as évek elején léte
sített műhelyt Nagyatádon.

A legrégibb fazekas család. 
Mint tekintélyes mesterek veze- 
főszerepet töltöttek be Nagyatád 
életében. Az 1900-as évek elején 
Nagyatádon 6 fazekas dolgozott, 
valamennyien megbecsült iparos
mesterek voltak: Bajcsi István, 
Bosnyák Antal, Szerdahelyi Fe
renc. Schwender Kálmán, Hor
váth István és Lenár fazekas. Az 
akkori inasidő 3 év volt Ha az 
inas vidéki volt akkor lakóhelyé
ül a műhely szolgált. Ez általános 
szokás volt a tanulók elhelye
zésére minden iparágban. A mű
hely bútorzata, azaz felszerelése 
a következő volt: egy állvány, 
deszka edénvtartó (lázsafa), fes- 
tékörlő, edénytartó és agyag- 
gyuró-pad, két lábbal hajtható 
korong és egy segédágy. Az 
agyagot kézzel gyúrták. Az iha- 
rosi finom agyagot — melyet 2 
öl mélyről bányásztak és egy 
kocsi ára 8—10 Ft-ba került — 
keverték a nagyatádi agyaggal. 
A festék csákberényi „fehéríöld" 
volt, amit országjáró kereskedők 
kocsival hordtak szét a vidék fa- 
zekasmestereínek. A fehérföldet 
vízzel feloldva mázőrlő kövön 
őrölték finomra A zománcozás 
házilag készült. A barna színhez 
vasport, a zöldhöz vörösrezport 
kevertek. Festőecsetül a hajból 
készült „pusla" szolgált, amit 
pemzlinek is neveztek. A Bajcsi 

fazekasnak kedvenc mintái a ró
zsa és a jácint, kedvenc színei 
pedig a zöld, barna és a fehér 
volt.

Két korongon dolgoztak, az 
egyiken a mester a másikon a 
segéd . Az agyagot gyúrás után 
kiszagatták és úgy dolgoztak meg 
a korongon. Száradás, festés és 
az egyszeri égetés után, amit 
„fonnvasztás"-nak hívtak jött a 
zománcozás és az erősebb tűzön 
való kiégetés. Kiváló munkájuk 
közé tartozott a fözőbögre, tál, 
tányér és a tepsi (kerek és szeg
letes). Sokat vásározták A Baj
csi fazekasnak legjobb vására a 
csokonyai és a háromfai nagy
vásár volt, A fuvarosnak 15—20 
forintot fizettek egy útra.

Az 1800-as évek végén és az 
1900-as évek elején a következő 
vásári árak alakultak ki: tányér 
10 és 16 fillér, mázas pohár „csu
por” 12—16—20—30 fillér, 4 lite
res főzőbögre 40 fillér. A tepsi 
20—30—40 fillér, kis csöcsös kor
só szentelt víznek 10 fillér Hí
res volt mindig a Sarlós Nagy- 
asszonvi segesdi búcsú, ahol 100 
—200 forintot is árultak egy-egy 
alkalommal. Jó barátja volt Lö- 
rincz Ferenc hedrehelyi fazekas, 
aki aztán Nagyatádon segedeske- 
dett, és itt tanulta meg az oszlo
pos kályha készítését Bosnyák 
Antaléknál. Az említett fazeka
sokról írásos emlék nem maradt, 
mert a háború alatt a régi ipar
testületi nyilvántartások eltűn
tek.

Csupán ez maradt meg emlé
kében az öreg Bajcsi fazekasnak, 
aki szívesen szolgált adatokkal 
az ősi fazekasmesterségröl 28 év
vel ezelőtt. Most közreadjuk a 
ritka emlékezést.

Gáspár István
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Nagyatád rejtett kincseiből

Harangok Erdélyből
A tárható címer vitát megelőzendő, szerkesztőségünk egy olvasó 

kérésére, szakembert felkérve, arra volt kiváncsi, hogy Nagyatádnak 

volt-e régi címere, s ha igen, akkor milyen ? A jövő hónapban is 

folytatódó, izgalmas írásunkban erről beszél Deákvarga József

Volt-e régi címer?

A református templom nemes 
egyszerűségével a legszebb épü
leteink közé tartozik. Tervezője 
Szeghalmv Bálint építészmérnök 
— Kos Károly tanítványa — jó 
érzekkel választotta meg a he
het a stílust és az építőanyagot. 
A hármas útelágazásnál az Ápri
lis 4 utca sarkán all a vöröstég- 
iabói készült, fehérre meszelt kis 
templom. Az épületén jól fellel
hetők a Kós Károly által képvi
selt érdéléi építészét jegyei. Az 
isszimetnkusan elhelyezett bejá
rat fölött magasodik a torony. 
Szép a nagy tölgyfa ajtó, a fél- 
korives ablak, a koralakú vilagi- 
loablak es a karcsú torom fél
köríves világító ablakai. A vörös 
palatelő, a fal fehér színe és az 
épületet körülvevő fák zöld lomb
ja kellemes benyomást tesz a 
szemlélőre. Ezt a hatást meg fo
kozza az élősövény kerítés és az 
erdélyi hangulatot idéző székelv- 
kapu.

..És szólt az Úr. Fiam, légy 
építész, magadnak építs bátor 
templomot.” Aprilv Lajos Temp
lom című verset is választhatták 
volna mottóul 1921-ben az atádi 
leformátus felekezet tagjai, ami
kor kimondták, hogy egész ere
jükkel közreműködnek. hogv 
templomuk és a papiak 5 év 
múlva megépíthető legyen. Szer
vezkedésük előtt az ötvöskónyi 
egyház szórványát képezték. 1920- 
ban fiókegyházzá szerveződtek, 
a gyülekezetét Somogyszobhoz 
csatolták.

A református es az evangélikus 
lelekezet eddig együtt munkál
kodott. 1922-ben megtörtént a 
különválás. A református temp
lom építéséhez a telket a község 
adományozta, az építőanyagot 
Lelbach Keresztéh földbirtokos 
örökösei es Hohenlohe herceg 
ajánlották föl

Az. egvhazkozseg tagjai maguk is 
nagyobb összeggel járultak hoz
zá. (Például Mándv Sándor, vagy 
Szetsey István, akinek lakása 14 
éven át volt találkozóhelye a 
gyülekezetnek.) Gyűjtést szer
veztek a kaposvári gróf Bethlen 
Margit Nőnevelő Intézet növen
dékei, itt helyben pedig Goritzky 
Nándorné és Dr. Gaál Zoltánne. 
Az építőmesteri munkát Vogro- 
níts Jenő építőmester a festést 
Jámbor Péter díjt/'^nul csinálta.

1939. január 15-en foglalta el a 
segéd lel készi állást Kenéz Sándor 
aki vállalta az egvházszervezés- 
sei járó fáradságos munkát is. 
Most már rendszeresen tartottak 
istentiszteletet, de még az elemi 
iskola egyik tantermében. A Na- 
gvatádi Református Egvházköz- 
seg új templomát 1940. szeptem
ber 22-én szentelte föl Medgva- 
szay Vince dunántúli református 
püspök

1945-ben a visszavonuló német 
csapatok felrobbantották a tor- 
nvot. A 280 fős gyülekezet tagjai 
rövid idő alatt újraépítették. A 
második világháború alatt tör
tént. hogy Érdél vböl Magyaror
szágra menekítettek néhány ha
rangot. ígv került Nagyatádra a 
Háromszék megvei Orbaitelek 
bpranpia. 11 év után érte jöttek 
a hívek Azóta, valószínű a fMö 
es harangja is a romániai falu
rombolás áldozata lett

Kenéz Sándor 40 éven at Volt 
lelkioásztora a gyülekezetnek és 
értékes tagja Nagyatád társadal
mának. ö a Kunságból került a 
Dunántúlra, utóda Kocsev Miklós 
Pest mei’V'‘hől 1988-tól Cseke 
László látja el a lelkészi teendő
ket. aki Szabolcs-Szatmár megyé
ből érkézét t. Jövőre lesz 50 éves 
a templom

Horváthné G. Mária

Nagyatád — bár történelme a 
XIV. századig nyúlik vissza, ami
kor még a magyar királynék bir
toka volt, — nem volt jelentős 
helység. így címerére vonatkozó
an sem kereshetünk királyi ado
mányleveleket. A többi mezővá
roshoz hasonlóan a XIX. század
ban keletkezhetett a régi pecsét, 
amely „NAGYATÁD ME: VÁ
ROS” köriratot viselt és belső 
mezőjében (nem pajzsában!) az 
1740-ben alapított Ferences szer
zetesrend templomát ábrázolja, 
előtte lombos fa áll.

E pecsét még nem tekinthető 
címernek, mert az ábra nincs 
pajzsba foglalva, ugyanis ez a 
körülmény a címer fogalmának 
alapvető követelményei közé tar
tozik. A pecsét jelentése egyér
telmű: az akkori Nagyatád éle
tében az oda telepített szerzetes
rend meghatározó szerepére, a 
lombos fa a község határában el
terülő nagykiterjedésű erdőkre 
utal.

A pecsét korát évszám hiányá
ban pontosan meghatározni nem 
ludjuk. azonban bizonyos jelek
ből és adatokból be lehet hatá
rolni keletkezési idejét. Ebben 
segítségünkre van maga az ábra, 
az egvtornyú templom.

Mint említettem, a ferences
rendi kolostort 1740-ben alapí
totta a község akkori földesura, 
Czindery Ferenc Ignác. Templo
mot 1761-ben építtetett részük
re. amelynek tornyát azonban 
csak 1843-ban toldották az épü
lethez. Miután a pecsét a helység 
tornyos templomát ábrázolja, 
csak ez után keletkezhetett.

Nagyatád e pecsetje a XIX. 
század hetvenes éveinek közepé
ig lehetett érvényben. Ez időben
I. Ferenc József király a biroda
lom közigazgatásában jelentős 
reformokat vezetett be. Eltöröl
ve a középkori eredetű kiváltsá
gos területeket (Jász-kunok. Haj
dúkerület. Székely székek. Csaj- 
kások) vármegyei keretbe szorít 
va őket Rendezte egyes helyha
tóságok jogállását is Ekkor szűn
tek meg az egykori úgynevezett 
szabad királyi városok, (bár cí
mük megmaradt a második vi
lágháború végéig) s keletkeztek 
a törvényhatósági jogú rendezett 
tanácsú városok. Sok helység 
azonban nem előre, hanem vissza
lépett jogállása terén, így Nagy
atád is elvesztette hajdani, me
zővárosi rangját, s lett. „SO
MOGY VARMEGYE NAGYA
TÁD KÖZSÉG", amint ezt egy 
XIX század végéről származó 
pecsétjének körirata bizonyítja.

E pecséttel nemcsak mezővá
rosi rangját hagyta el Nagyatád, 
de ősi jelképét is, a templomot a 
fával. E pecsétben egy jobbra 
forduló ló a község szimbóluma. 
Évszám itt sincs, de pecsétnyomó 
tipikus, (a Klassohn cég munká
ja) jellemző a betűtípusa és a 
körirat kettős körbe foglalása.

Az ősi, egyedi formát bizony 
kár volt eladni egy lóért. Mert 
amíg a templom és a fa Nagy
atád egyedi szimbóluma volt, 
mását sem a megyében, sem az 
országban nem találhattuk. Ak
kor a ló ugyanebben a formában 
csak Somogy vármegyében még 
két helyen. Magyaregres és Szó
rna jóm (Kaposfő) pecsétjében is 
előfordult, (folytatjuk)

Deákvarga József
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MAJÁLIS Benéztünk 
az Ev házába

Május 1-i program Nagyatádon

7,00 órakor

Kenés ébresztő

MAJÁLIS
A SZABADSÁG PARKBAN

9.30 órakor

A dolgozók köszöntése

Köszöntőt mond:
Bartus Gyuláné
a Városi Szakszervezeti
Bizottság titkára

Vers és dal

nagyatádi fiatalok előadásában

A DSMK asszonykórusának 
műsora

10,00 órakor

A JÓKA ÖRDÖGE

című VÁSÁRI KOMÉDIA
:» Kaposvári Színpad előadásában

11.00 órakor

Katonafiatalok zenés műsora
Cselgáncsbcmutató

11.30 órakor

Parasztdekameron
vidám játék

12.30 órakor

A DINASZTIA együttes 
koncertje'

CÉLLÖVÖLDE,

LACIKONYHA.
VÁSÁROSOK.

Eiriadt galambok
Sok gondot jelentett Nagyatád 

főterén a 4. számú Általános is
kola főhomlokzatának rendben-

Pályázatunk 
meglepetéssel

legutóbbi pályázatunkon — 
gondoltuk mi — könnyű rejtvényt 
adtimk föl. Nos nem így volt. Ke
vesen jöttek rá, hogy képünk az 
épülő bevásárlóközpontot ábrá
zolja.
A szerencse ezúttal Orbán István 
Nagyatád, Lőcsei utca 2 B-ben 
lakó olvasónknak kedvezett. Te
endőiről írásban értesítjük.

Üjabb feladványunk csupán 
egv kérdés. Mikor kapott Hild- 
díjat Nagyatád? A díjunk ezúttal 
valóban meglepetés, de csak 
azoknak, akik címünkre — a 
rejtvényszelvénvt mellékelve — 
beküldik a megfejtést. A díjáta
dás idejének megfejtésével dí
junkért május 15-ig lehet verse- 
sen.vezni. ________________________

Rejtvény szelvény

A műsor eső esetén a művelődési 
központban kerül megrendezésre

SPORTVERSENYEK:

10.00 órától

a Szakmunkásképző Iskola sport
létesítményeiben

Asztalitenisz
a tornateremben

Tenisz

Kispályás labdarúgás
Nevezés a szakszervezeti bizalmi
aknál. titkároknál és a helyszínen 

DÉLUTÁN

15,00 órakor
Sakkverseny
a művelődési központban

15.30 órakor

Hajó és repülőmodellek 
bemutatója
a Csónakázó tónál

17.30 órakor

keieKpáros ügyességi verseny 
a Széchenyi téri parkolóban

19.00 órától

MAJÁLIS BÁL

a Szabadság parkban
Zene: DINASZTIA együttes

A május 1-i programra minden
kit szeretettel vár a

Városi Szakszervezeti Bizottság 
Nagyatád

tartása. A város galambjai 
ugyanis lakóhelyül választották 
maguknak az épület tetőzetét és 
a homlokzat kiugró párkányait. 
Ezzel állandóan szennyezték a 
járdát, a vakolatot — varos la
kóinak bosszantására. Csak a 
homlokzat egyszeri helyreállítása 
közel egy millió forintba került. 
A város vezetőivel többször tár
gyaltunk arról, hogy eredményes 
megoldást találjunk. Ennek ered
ményeként kerestük fel a Ga
lambriasztó GMK (Győr, Áldozat 
u. 35.) szakembereit, ök vállal
ták a munkát, az azóta már is
mert módszerrel Az áltáluk al
kalmazott eljárással az épülel 
homlokzatán Wolfram-szálakat 
helyeztek el, amelyek nem enge
dik leszállni a galambokat, 
ugyanis azok szárnyaikkal rez
gést keltenek a Wolfram-szálon. 
Mindez csak 106 ezer forintba 
került. Azóta nincs miért szé
gyenkeznünk.

Fürst Istvánné

Hat éve hirdette meg a minisz
térium az Év lakóháza pályáza
tot Azóta rendre értékelik a be
érkező pályaműveket. Az alkotá
soknak tükrözniük kell azokat az 
elveket, amelyeket a pályázat 
létrehozásakor meghirdettek
Ezekből: hagyománytisztelet, jó 
funkció, gazdaságosság, ami nem 
a minőség rovására valósul meg

Nagyatádon a Zrínyi u. 20. szá
mú családi ház egyébként szem- 
revaló épület. Tervezője Szako- 
nyi László — aki több sikeres, 
megvalósult épületet tudhat ma
ga mögött —. és az építtető 
Gáspár Attila és csaladja szeré
nyen bar, de bíztak a pályázat 
sikereben. És a megyei elismerés 
igazolta várakozásukat. A ház — 
amely majd három generációs 
család életteréül is szolgál — 
alaprajzi kialakítása jól követi 
es szolgálja a csalad igényeit, 
funkciói jól működnek, gondo
san kialakítottak és emellett egy
idejűleg ad nagyvonalú tágas te
reket, átlátásokat, hangulatos 
sarkokat, fülkéket; belső terei, 
arányai és felületképzése gondo
san tervezett és — kivitelezett 
Az épület választott hagyomá
nyos szerkezeti rendszere gazda

Fizessen elő 
a Nagyatád újságra

Az újságolvasó szereti a posta
ládájában találni a napi-, heti-, 
havilapjat, szereti előre tudni, 
hogy mikor mit olvashat, lapoz
gathat otthonában. Arra törek
szünk, hogy a helyi újság is a 
megrendelt és a várt sajtótermé
kek közé kerüljön Megszervez
zük a „Nagyatad’’ előfizetéses 
terjesztését.
Az előfizetés módját mindenki
nek figyelmébe ajánljuk.

Az itt található megrendelőla
pot május 15-ig kérjük a szer
kesztőség címére (Nagyatád, 
Pf 74 7501), Szabó Miklósné ne
vére elküldeni, vagy a lap ter

-------- --Hl levágandó!

Megrendelőlap
Az 1989. évre ............................ példányban megrendelem

a Nagyatad című havilapot, (junius-december)

Az előfizetési díjat — 84.-Ft — a részemre megküldött 
csekken befizetem.

Név:

Cím 

.............................  1989. ..................................

ságos, részleteiben is jól kialakí
tott. (A régi vályogtégla épületet 
meghagyva toldották!) Az épület 
tömeg- és homlokzatarányai 
megfogalmazásánál sikerült a 
környezetében némileg jellegze
tes, s talán védendő helyi érté
keket is tovább menteni, új mi
nőséget létrehozni a városban. A 
fehérre meszelt falakon szaksze
rűen fedett nyeregtető áll. A fe
hér, a világos szín dominál az 
épületben is. Jól működő padló
fűtés temperálja az enyhe nyitott 
tereket, és takarékosan készül a 
melegvíz. Jól érzi magát benne 
lakója és látogatója. — Minden 
a földszinten van megoldva, el
helyezve. A füves, virágos udva
ron áll a hófehérre meszelt istál
ló, régi pompájában.

Ezúttal is bebizonyosodott, 
hogy csak színvonalas tervező, 
jól felkészült, lelkiismeretes ki
vitelező, igényes és jó ízlésű 
építtető közös erőfeszítése árán 
érhető el ilyen eredmény; hogy 
az általános építtetői igények és 
lehetőségek ily tartalom- és for
ma gazdag építészeti megoldá
sokkal párosulhatnak.

Hubay Sándor

jesztőinek, a szerkesztőség tag
jainak átadni.

A megrendelést visszaigazoljuk 
és csekket küldünk az előfizetési 
díj befizetéséhez, ami 1989-re 
(június-december) 72,—Ft.

Az előfizetési díj beérkezése 
után az újságot a megrendelő 
lakásara visszük, közületeknek 
pedig a megadott címre juttat
juk el.

A már régebben beérkezett — 
sokszorosított nyomtatványon ki
töltött — igényléseket megrende
léskent fogadjuk el és azt vissza
igazoljuk

a Szerkesztőség

aláírás
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Ismét szót kért az MDF

Mert 
mondanivalója van

A tanács régen nyitott, 
de nem vették észre

A Magyar Demokrata Fórum 
Nagyatádi Szervezete március 
31-én megalakult. A Művelődési 
Központ tanácstermébe erre az 
estére nvolcvanan jöttek el: MDF 
tagok, meghívottak, szimpatizán
sok és érdeklődök. A tanácste
rem teljesen megtelt, ami vára
kozásainkat igazolta.

Az alakuló és egyben tagtobor
zó ülésükön az MDF Országos 
Elnöksége megbízásából Dr. Tim- 
kó Iván vett részt, aki egyrészt 
távolról sem teljesség igényével 
fellepő előadást tartott, majd a 
jelenlévők előtt reflektált a hoz
zászólásokra, kérdésekre. .Jo gya
korlati érzékkel mutatta be a 
Magyar Demokiata Fórum célja
it, politikai elképzeléseit, és ezek 
megvalósításának lehetősegeit.

A hozzászólásokból majd az 
ülés — általunk érzékelt — 
visszhangjából arra következte
tünk, hogy városunk politikai ál
lóvízében talán sikerült valamit 
elindítani. Számunkra minden 
vélemény fontos! Függetlenül at
tól, hogy ki mondta. A lényeg 
annak tartalma és megítélhető 
szándéka Az ülésről sokféléi 
mondtak, ami teljesen érthető a 
jelenlegi politikai helyzetben A 
megjelentek közül többen úgy 
vélekedtek, hogy a felszólalok — 
ezen belül a szervezők — beszé
deikben nem voltak eléggé radi
kálisak. ugyanakkor az ezen ál
láspontot képviselők egv részé 
csak a „partvonal" mellől politi
zál. az MDF-be való belépés nél
kül Ez' n kétarcúságot magya
rázni lehet, de elfogadni nem. Az. 
ilyen magatartást ugyanis nem 
tartjuk konzekvensnek, egyértel
műnek. Pedig mai helyzetünk
ben minden oolitikai tényezőnek 
és abban résztvevőnek vélemé
nyét. állásfoglalását világossá 
kell tenni ahhoz, hogy tudjuk, 
valójában mit is akar az illető 
Milyen politikai véleményt vagy 
meggyőződést — ha van egyálta
lán ilyen — képvisel Ugyanis so
ha nem volt annvira szükségünk 
a világos és egyértelmű beszéd
re de legfőképpen ‘ettekre. mint 
most Sót- még a demagógia, a 
szavakkal való bűvészkedés é* 
fogadkozás, ugyanakkoi sokszor 
nem vesszük észre azt, hogy 
csak egy szűk réteg vallatja a 
nyilvános politizálást. A több
ség v< r. hallgat, jobb esetben 
moreg, ez. előbbit is csak a ko
rábbi beidegződésnek meglelelő- 

n zár* k< ‘'ben. Ez részben érthe
tő. A gyűlésen is. de a legutóbb; 
MDF taggyűlésen is szinte visz- 
szatero téma volt, hogy az em
berek többsége fél attól, hogv 
véleményéét t, kiállásáért — 
amint az. a közelmúltban oly 
gyakran megtölteni — hatósá
gi kényszerintézkedéseknek, zak
latásoknak tesz kitéve. Tény, 
hogy tavaly nagyon sok. es egy
ben „semmi sem" történt bel

politikai életünkben. Tudni kell, 
hogy a szabad véleménynyilvá
nítás még nem azonos a demok
ráciával. A valódi demokráciától 
még messze vagyunk! Álliiom 
ezt azért, mert a politikai hata
lom működéseben, toleranciájá
ban van ugyan változás, de mit- 
sem változott az az intézményi 
rendszer — politikai »eiépitmény 
— amely több mint negyven even 
át csizma alá tiporta a demokrá
ciát, az. emberi méltóságot és sza
badságot Amíg a hatalmat bíró 
politikai párt nagyon sok tagja 
ma demokratának és reformer
nek vallja és tartja magat, el
feledkezünk arról, ugyanezek pái 
hónappal ezelőtt teljesen mást 
mondtak és csináltak. Tevőlege
sen kiszolgáltak — és ebből 
anyagi és egzisztenciális hasznot 
húztak — egy olyan hatalmi 
rendszert, amely egymaga felelős 
azért, ahova az. ország jutott.

Nekünk csak annyi a felelős
ségünk, amennyi a részvételünk. 
A jelenlegi hatalmi-intézményi 
rendszer megváltozása nélkül 
sincs esély arra, hogy a politikai 
és a gazdasági vd*ágból kijus
sunk, de nagy az *.,élye ha úgv 
tetszik veszélye annak, hogy a 
lenveget illetően továbbra sem 
változik semmi. A közeljövő szá
munkra is fontos politikai fela
datokat ad. Mindenekelőtt az. új 
alkotmány előkészítésével kap
csolatos vitát, valamint a jövő 
évi választásokra való felkészü
lést

Az MDF Nagyatádi Szerveze
tének legsürgetőbb feladata, hogx 
kialakítsa, létrehozza működésé
nek szervezeti kereteit, megte
remtse politikai tevékenységének 
nélkülözhetetlen lelteteleit. Ezt 
követően rövid időn belül kiala
kítjuk várospolitikai es közéleti 
elképzeléseinket, amelyeket nyil
vánosságra hozunk. Csak felvil 
lantva elképzeléseinket, feladata 
inka’, amelveket előtérbe helye
zünk; valóban demokratikus po
litikai közélet kialakítása a va
rosban, a személyi es a hatalmi 
kiváltságok megszüntetést*, teljes 
r»y ilvan ;ssag a személy i és ká
derkérdésekben, a korrupció es 
a hatalommii való visszaélés 
bál mely foimája elleni nvilt fel
lépés a szerkezet súlyúval es a 
beírj — ha i*i re nincs mód — az 
országos független lapok nyilvá
nossága útján. A fiatalság, értel
miség helyzetével való foglalko
zás tanácsi testületek munkájá
nak megismerése... A rövidesen 
megalakuló, megválasztási a ke
rülő elnökségnek és a tagoknak 
bőven lesz feladatuk. Ehhez, vár
juk további tagok jelentkezését 
Nyitottak vagyunk minden olyan 
politikai tényező szamera. aki 
előtt ma mar világos, hogy be
szélni ma már nem eleg!

Dr. Gerencsér György
az. MDF tagja

A nyíltabb várospolitika iránti 
igényeket is igyekszik kielégíteni 
az. a rendezvény sorozat, amely a 
december 21-i várospolitikai fó
rummal kezdődött. A fórumon 
megjelentek száma, az előre be
érkezett kérdések nagy érdeklő
dést jeleztek A helyszínen nem 
lehetett mindegyiket megvála
szolni.

A tanácsi szerveknek érkezett 
kérdések megválaszolására a 
konzervgyárban, a DANUVIA 
nagyatádi gyárában és a cérna
gyárban a városi tanács tisztség
viselői es az osztályok vezetői 
munkahelyi fórumokat rendez
tek. Ezek a nyílt és kulturált 
hangnemű kétoldalú beszélgeté
sek lehetőseget adtak a tanácsi 
elképzelések, tervek megismerte
téséhez. A hozzászólások segítsé
gével jobban megismerhettük a 
nagyatádiaknak a tanácsi mun
káról alkotott véleményét

Február 13-a es március 14-e 
között a városi tanács tagjai 25 
tanácstagi beszámolón tájékoz
tatták a választókat munkájuk
ról és a lakosságot foglalkoz
tató fontosabb kérdésekről. A 
beszámolókon összesen 762-en je
lentek meg. 125-tel kevesebb 
mint a tavalyi. A megjelentek 
295 esetben nyilvánítottak véle
ményt. javaslat, bejelentés, illet
ve panasz formájában. A legtöbb 
felvetés a kommunális ellátással, 
közlekedéssel es hírközléssel, va

Kisiparosok
Tanácstagi beszámolókon es 

más fórumokon is gyakran el
hangzott a kérdés: lesz-e Nagya
tádon u.i temető, s ha igen akkor 
hol ’ A válaszokból megtudtuk, 
hogy a közel jövőben < rre — a 
szűke.’, mvagi lehetőségek miatt 
— nem számíthatunk, izeit a 
meglévőket kell bővíteni, a sír
emlékeket, épületeket karban- 

v.i mi. A központi temetőben 
lévő kápolna is már régóta fel
újításra vár, munkálatait a va- 
losszőpjtő egyesület is sürgeti. 

Hirdessen a Nagyatád 
újságban!

Lapunkban közzrtesszük magánszemélyek és köziiletek 
hirdetéseit. A reklám és propaganda információkat, hirde
téseket. szöveges, keretes és rajzos formában tudjuk közöl
ni. A hirdetés megjelenését adott hónap 12. napjáig történő 
leadás eseten a kővetkező hónap elején megjelenő számban 
tudjuk biztosítani. A hirdetések áráról, a lebonyolítás mód
járól Szabó Miklósné. lapunk szervezési ügyintézője tud 
részletes tájékoztatást adni. Természetesen a hirdetés fel
vétellel is ő foglalkozik. Megtalálható: Városi Tanács II. em. 
212 számú ajtó. Telefon 12-666. Nagyatád. Pf: 74. 7561.

Ha eladni, vagy venni akar, ha új szolgáltatást, programot 
akciót kínál . . .

IlIRD E S S E N L .4 P U N K B .4 N.’

lamint a TEHO-val összefüggés
ben hangzott el.

A városi tanács elnöke febru
árban közel 30 városi munkálta
tónak küldött levelet. Megírta: a 
tanácsi vezetők szívesen adnak 
tájékoztatást a munkahelyi kol
lektíváknak a város helyzetéről, 
a fejlesztési elképzelésekről és 
bármilyen a tanácsi munká
val összefüggő kérdésről. Kérte, 
hogy a munkáltatók jelezzék 
ilyen igényeiket.

A kérésre öt helyről érkezet vá
lasz és mindössze három ’ fórum 
megtartását igényelték. Az eddi
gi találkozások alapvető tapasz
talata, hogy szükség van a nyílt, 
őszinte beszélgetésre.. A tanácsi 
testületek, a tisztségviselők. a 
szakigazgatási szervek dolgozói 
igénylik és megköszönik a segít
séget A számszerű adatokat ele
mezve azonban az. is érzékelhető, 
hogy a „Nem tudunk semmiről" 
kijelentések, vagy a „Jó volna 
tudni" óhajok sem mindig ala
posak nagy szükség lenne a 
megszerzett ismeretek továbbítá
sára is. Az egy más iránti biza
lom erősítése az. esetenként ta
pasztalható feszültséget csök
kentené. A kétoldalú egymást 
megérteni akaró párbeszédek a 
város valamennyi lakójának ja
vát szolgálnák

Dr. Rudolf Mátyás

a kápolnáért
Kezdeményezésükre ennek meg- 
valós'iását szeretnénk társadalmi 
munkával segíteni hogy az. egye 
sülét biztosítaná a szükséges 
anyagokat. kisiparosaink és szak
munkástanulóink pedig elvégez
nek a szükséges kőműves, festő
mázolás munkát fia terveink 
megvalósulnak, akkor a nyáron 
mái a külsőleg felújított kápolna 
fogadja a látogatókat

Kovács Józsefne
KIOSZ nagyatádi titkára
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Körzeti mozik műsora

Május 4., csütörtök
Délután 5 órakor:
Embervadász
16 éven felülieknek! 
Felemelt helyár II.

Este fél 8 órakor:
Velencei nő
Színes olasz erotikus film 
Felemelt helyár III.

5., péntek
Embervadász

7., vasárnap
Kain Mán (Esőember)
Színes, szinkronizált amerikai 
film
Felemelt helyár I.

8., hétfő
Piroska és farkas 2000-ben
Színes magyar-kanadai rajzfilm 
Alaphelyár II.

11-12., csütörtök, péntek
Krokodil Dundee II.
Színes, szinkronizált ausztrál 
kalandfilm
Felemelt helyár III.

14., vasárnap
Volt egyszer egy Amerika
Színes amerikai gengszter film 
•'elemeit hely ár II.

15., hétfő
Viharos hétfő
Színes angol film
Felemelt helyár II.

KIÁLLÍTÁS:

Április 14. — május 7-ig.
SPANICS KATALIN
keramikus munkáinak kiállítása

Május 15. — június 4-ig.

A NAGYATÁDI 2. SZ. ÁLTALÁ
NOS ISKOLA rajztagozatos osz
tályainak kiállítása.

SZÍNHÁZ:
10-én 19 órakor:
Edward Albe:
Nem félünk a farkastól
dráma 3 felvonásban
Bérletek érvényesek!
A Pécsi Nemzeti Színház vendég
játéka
Belépőjegyek 60,— Ft 70,— Ft.

24-én 10, 14, 17 órakor:

Ezüstfurulya
Az Állami Bábszínház előadása. 
Óvodai és általános iskolai bér
letek érvényesek!
.Jegyek csak a 17 órai előadásra 
kaphatók 25,— Ft-os árban.

18-19., csütörtök, péntek
Vörös zsaru
Színes, szinkronizált amerikai 
film
Főszereplő:

Arnold Schwarzenegger
Felemelt helyár III.

21., vasárnap
Cserébe az életért
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
Felemelt helyár

22., hétfő
A misszió
Színes, szinkronizált angol film 
Felemelt helyár I.

25-26., csütörtök, péntek
Délután 5 órakor:
A vadon
Színes magyar film
Alaphelyár II.

Este fél 8 órakor:
Betty Blue
Színes francia film
18 éven felülieknek!
Felemelt helyár I.

28., vasárnap
K .... 2.
Színes magyar dokumentum 
film
Felemelt helyár I.

29., hétfő
Bullit (San Francisco-i zsaru)
Színes amerikai western film 
Felemelt helyár

31-én 14 és 17 órakor

Csipkerózsika

A Pécsi Nemzeti Színház mese- 
játéka.
Az általános iskolai bérletek ér
vényesek !
Jegyek csak a 17 órai előadásra 
válthatók 30,— Ft-os árban.

RENDEZVÉNYEK:
6-án 16 órától:
DlAKTANYA

utána:
DISCO
Műsorvezető: Szabó Gyula

28-án délelőtt 10 órakor

A Somogy megyei zeneiskolák 
vonós versenyének gálahangver
senye

Helyőrségi Klub

6-án 10—15 óráig:

BÉKENAP
— ügyességi játékok
— rajzpályázat értékelése
— játszóház Pogány Judittal
— kívánság koncert

a STAFÉTA együttessel
— eredményhirdetés

11-én 19 órától:
BETH DUÓ
Belépőjegyek 100 Ft és 120 Ft-ert 
vásárolhatók!

3-án 17 és 31-én 19 órától:
FILMKLUB
20-án 9—12 óráig:
JATSZÓHAZ

SEGESD

Május 6.

Csillagember
Színes, szinkronizált amerikai 
sci-fi
Felemelt helyár II.

13.

K . . . .
Film a prostituáltakról
(Rákóczi tér)
Színes magyar dokumentumfilm 
Felemelt helyár I.

20.

Hajsza szárazon és vízen
Szovjet kalandfilm
Alaphelyár II.

27.

Rendörsztori
Honkongi film
Felemelt helyár II.

BELEG

Május 7.

Kommandó
Amerikai film
Főszereplő:

Arnold Schwarzenegger 
Felemelt helyár III.

14.

Törvényszéki héják
Színes, szinkronizált amerikai 
film
Felemelt helvár III 

21.

Isten veletek, moszkvai 
vagányok
Szovjet film
Alaphelyár I.

28

K .... 2.
Színes magyar dokumentumiilm 
Felemelt helyár 1.

GÖRGETEG

Május 7.

Krokodil Dundee 2.
Színes, szinkronizált ausztrál 
kalandfilm
Felemelt helvár III

14

Lenullázott légió
Magyar film
Alaphelyár II

21.

K .... 2.
Színes magyar dokumentumiilm 
Felemelt helyár I.

28.

Rumba
Színes, szinkronizált francia 
film
Felemelt helyár I

KUTAS
Május 7

Hajsza szárazon és vizen
Szovjet kalandfilm 
Alaphelyár II.

10.

A fehér sárkány
Színes, szinkronizált lengyel
amerikai mesefilm 
Felemelt helyár I.

14.

Krokodil Dundee 2.
Színes, szinkronizált ausztrál 
kalandfilm
Felemelt helyár III

17.

Hannah és nővérei
Színes, szinkronizált amerikii 
filmvígjáték 
Felemelt helyár I.

21.

Rendőrsztori
Honkongi film
Felemelt helyár II.

24.

Angyalpor
Színes, szinkronizált francia 
bűnügyi film 
Felemelt helyár I.

28

Betty Blye
Színes francia film
18 éven felülieknek!
Felemelt helyár 1.

31.

Embervadász
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár I

HAROMFA

Május 5.

K . . . .
Film a prostituáltakról
(Rákóczi tér)
Színes magyar dokumentumfilm
16 éven felülieknek!
Felemelt helvár I.

12.

Embervadász
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
16 éven felülieknek!
Felemelt helvár I.

19.

Ifjú Sherlock Holmes és a 
félelem piramisa
Színes, szinkronizált angol 
ifjúsági kalandfilm 
Felemelt helyár I

26

Mielőtt befejezi röptét a denevér
Színes magyar krimi
16 éven felülieknek!
Alaphelyár I.

OLCSÓ KÖNYVEK

Május 9-én 9 órától 16 óráig 
könyvbörze lesz a nagyatádi vá
rosi könyvtár gyermek-könyvtá- 
iának bejáratánál.

Kedvezményes vásárlás 10,— 
20,—, 30.— Ft-os egységárakon
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6-an 15 órakor
NVSE kézilabda pálya
Nagyatád — Környe
NB II. férfi kézilabda mérkőzés

11 órakor
NVSE pálya
Honved Somogyi B. SE. — 

Homokszentgyörgy
megvei labdarúgó mérkőzés

14-én 16,30 órakor
NVSE pálya
Nagyatád — Honvéd Kiss J. SE.
megyei labdarúgó mérkőzés

20-án 9.00 órakor
Megyei Olimpiai Nap
Kerékpártúra
Városi Ötpróba

17 órakor
NVSE pálya
H. Somogyi B. SE. — Tab 
megyei labdarúgó mérkőzés

27- én 16,30 órakor
NVSE pálya
Nagyatád — Hogyész
NB II kézilabda mérkőzés

28- an 17 órakor
NVSE pálya
Nagyatád — Csokonyavisonta 
megyei labdarugó mérkőzés

Kispályás városi labdarugó baj 
nokság (FAKUPA)

Május 2—5-ig
18 órától
Szak m u i'i k á sképző pa 1 ya

Május 8—11-ig
18 órától
Szakmunkásképző pálya

Május 15—18 ig
18 órától
Szakmunkásképző pálya

Május 22—25-ig
18 órától
Szakmunkásképző palva

Május 29—31-ig
18 órától
Szakmunkásképző pálya

Ismét bizonyítottak a 
cselgáncsosok

Márciusban több hazai és egy 
nemzetközi versenyen is indultak 
versenyzőink!

Beremenden úttörő rangsor
versenyen 1 helyezést ért el 
Hortobágyi Dániel és Horgas Gá
bor, 3. Kajdv Mihály, 5. Dudás 
Csaba és Boros Krisztián.

Kaposváron junior rangsorver
senyen első lett Molnár Dezső.

Szegeden a Nemzetközi úttörő 
cselgáncs versenyen az ötszáz 
fős versenyen Horgas Gábor 7. 
helyezést ért el.

A körzeti rangsorversenye’'1 
aranyérmet kapott Kámán Lász
ló, Szőke Zoltán és Lénáit Judit, 
ezüstöt Szabó József, bronzot 
Bukovics Mariann és Kozma Ta
más.

(Iharosi)

Legyen ön is 
tagja!

Megalakult a Nagyatádi VSE 
Baráti Kor Egyesület, amely a 
Nagyatádi VSE szakosztályaiban 
versen'zó sportolók munk.íj;ü 
segitó sportbarátok támogatását 
kívánja szervezetté fejleszteni. A 
szurkolok szervezésével elősegí
ti a Nagyatádi VSE anyagi bázi
sának erősödését. Segíti az. egye
sület szakosztályaiba igazolt 
sportolók tevékenységét és anya
gilag is támogatja azokat.

Az Egyesület tagja lehet min 
den nagykorú magánszemély, aki 
az alapszabályban rögzített köve
telményeknek megfelel A Bará
ti Kör Egyesület tagjai tagsági 
igazolvánnyal rendelkeznek, mely 
jogosít a NVSE valamennyi ha
zai sporteseményének terítés
mentes látogatására. A tagsági 
díj évente 1000 Ft.

Jelntkezni lehet: Füle Tibor
nál a baráti kör egyesületének 
elnökénél és a városi sportegye
sük* irodájában is.

(Iharosi)

Szabadidőben
Szabad idő napjaink egyik so

kat vitatott témája lett, a koráb
bi esztendőktől erőteljesebb fi
gyelem fordul a rendszeres spor
tolás, testmozgás felé. Az egész
séges életmód kialakításáéit, a 
zabadidő hasznos és értelmes 

e’.töltéséért a lakosság — külö
nösképpen az ifjúság — tested
zésének és sportjának fejleszté
sét. rendszeresebbé és szervezet
tebbe léteiét célzó határozatok és 
ajánlások sokasága született.

Az utóbbi néhány esztendőben 
a megfogalmazott célok elérése 
érdekében tett erőfeszítések nem 
voltak hiábavalók. A sport — 
szakigazgatási szerv, az úttörő
elnökség, a diáksportkörök közös 
munkája következményeként a 
szabadidősport feltételrendszere, 
eredményei kedvezően változtak. 
Eredményeink megyei, sőt orszá
gos összehasonlításban is elisme
rést váltottak ki. Mind a városi 
otpróba, mind az olimpiai napok 
rendezvénysorozata a résztvevők 
számát tekintve a vártnál jobbon 
alakult.

A teljesítménypróbák és az. 
’laofokú versenyek évente mint
egy 7000—7500 sportolni vágyó' 
mozgattak meg. A legnagyobb 
tömeget megmozgató rendezvé
nyek a tavaszi és őszi gyalogtú
rák. Ezeken rendszeresen részt 
vesznek a taranvi és lábodi diá
kok és tanárok is. Népszerűek az 
alapfokú versenyek. A „fakupa" 
elnevezésű kispályás labdarúgó 
bajnokság. az ünnepi tornák 
(labdarúgás, sakk, asztalitenisz)

Rövidtávon
— Az MHSZ es a Babay Jó

zsef iskola közős rendezésében 
tartották a városi sportlövész di
ákbajnokságot. A fiúk csapatver
senyére 4, a leányokéra 3 iskola 
küldte el tanulóit.
Eredmények a csapatversenyben: 
a fiúknál 1 Babay, 2. 2.sz. iskola, 
3. Taranv, a lányoknál 1. 2. sz 
iskola, 2. Babay, 3. Taranv.

Egyéniben 1. Gresa Krisztián 
Babay, 2. Novák Zsolt Somogy- 
szob, 3. Farkas Zoltán Babay, il
letve 1 Raczkó Erika 2. iskola.
2. Dakos Andrea Babay, 3 Már
kus Noémi Babay

— A Somogy megyei Labda- 
i ugó Szövetség által megtartott 
Avar Kupa megyei serdülő lab
darúgó tornán Nagyatád és kör
zetének válogatottja figyelemre
méltó játékkal 3. helyezést ért el. 
A torna legjobb kapusa címet 
Sukalac Róbert, a Babay József 
iskola tanulója nyerte el

— A városi tanács ifjúsági és 
sport csoportja által szervezett 
megyei olimpiai napok március 
19-i nagyatádi gyalogtúrájának 
10 és 20 km-es távjait 244-en tet
ték meg A sikerhez hozzájárult 
a szakmunkásképző fiataljainak 
lelkes munkája is.

ugyancsak tömegeket mozgató 
események.

Az elért eredmények mellett 
azt is el kell mondani, hogy bár
honnal is közelítjük meg a dol
gokat, egyet nem hagyhatunk fi
gyelmen kívül. Még mindig ke
vés a rendszeresen sportolók szá
ma. Egy-egy rendezvényen gya
korta látjuk az ismerős arcokat, 
akik egy eseményről sem hi
ányoznák. Jó dolog, hogy az ál
talános iskolai tanulók nagy tö
megeit lehet mozgósítani

Hiányoljuk viszont a huszoné
veseket és a közép korosztályt, 
bár itt is vannak jó példák (ói
ra László, Kralcsik László, Szuts 
Miklós Gosztolya József).

ö’vendetes, hogy nőtt a rend- 
s? résén és alkalmanként spor
tolók száma. Szomorú viszont, 
hogy többen vannak azok, akik
nek nem vált szükségletté a 
rendszeies testmozgás iránti 
igény.

1989-ben is arra törekszünk, 
hogy rendszeres sportolási lehe
tőséget biztosítsunk fiataloknak, 
idősebbnek egyaránt. Hívunk 
mindenkit az. Olimpiai Napok 
rendezvényeire: április 16-an ta
vaszi futás, május 20-án kerék
pártúra, október 14-én őszi ke
rékpártúra, november 18-án őszi 
gyalogtúra.

Megszervezzük az ünnepna
pokhoz kapcsolódó versenyeket, 
folytatódik a kispályás labda
rúgóbajnokság. A nyári hóna
pokban ismét lesz úszásoktatás.

Czipóth Dezső

4z akadály 

sem volt akadály
Az MHSZ Városi Vezetősége 

április 8-an Nagysallerban ren
dezte meg ezévi honvédelmi több 
tusa versenyét. A nagyszerű idő
ben és gyönyörű környezetben 
80 versenyző mérte össze erejét, 
ügyességét terepfutásban és az 
akadálypályán.

A verseny egyéni győztesei 
Úttörő leány: Ladovics Mónika 
(DSMK); úttörő fiú: Papp László 
(DSMK); ifjúsági fiú Simon Gé
za (DSMK); nők Hegedűs Szilvia 
(Cérnagyár); férfiak Harmati’ 
Attila (Görgeteg). A csapatver
senyt a Délsomogyi Mg. Kom
binát Honvédelmi Klubja nyer
te a Szakmunkásképző Intézet és 
Taranv csapata előtt

A jó hangulatú, sportszerű ren
dezvény sikeréhez nagyban hoz
zájárult a házigazda DSMK 
MHSZ klubjának lelkes rendező 
gárdája.

(Fejér)

Sakk egyéni versenysorozat
A Művelődési Központban áp

rilis 9-én megrendezett 3. fordu
lóban 9 nevező körmérkőzésből 
Tálos László került ki győztesen 
7 ponttal, 2. Fejér Zoltán (6.5).
3. Kiss Attila (6).

Az eddigi versenyek összesíté
se alapján az állas

1. Tálos László (23) 2. Kiss Atti
la (23) 3. Horváth Miklós (21) 
4 Fejér Zoltán (20) 5. Göbecs 
József (17) 6. Krivarics Róbert 
(16)

A sorozat 4 fordulóját május 
1-én 15 órakor rendezik a Műve
lődési Központban Nevezni a 
helyszínen lehet

(EZ)

tltu^ycdad
Város és kornyéke 

közéleti lapja 

f őszerkesztő 
Nagy Jenő 
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Tanácsülés
Milyen hatása van Nagyatád és környékének összehangolt 

fejlesztésére a városkörnyéki koordinációs bizottságnak? Egyebek 
között erről is tájékozódnak a városatyák június 1-én Nagyatád 
Városi Tanácsának soros ülésén. Beszámol a testület előtt a mű
velődési, egészségügyi, ifjúsági és sport osztály munkájáról 
Dezső Lászlóné osztályvezető. Szó lesz a Tanácsi önkormányza
tok Országos Szövetségébe való belépésről, előterjesztés hangzik 
el az 1. sz. bölcsőde megszüntetéséről és tájékoztató hangzik el a 
Rókus-közi óvoda áthelyezéséről.

Tartalomból:

Rákosi Nagyatádon
7. oldalon. Nem eladó az ormág.

V áltozások — Válasz  utak
5. oldalon.

Piac vüií, ár még nincs!
5. oldalon. Májusi hírek a málnapiacról.

ffd rom cs illatos prctn ier
Vendégeket fogad Nagyatád legújabb és egyben legszebb szállodája, 

a háromcsillagos Pannónia Solár Hotel, amely több rekordot is a 
magáénak mondhat. Ilyen rövid idő alatt még nem készült el hasonló 
épület. A szokásosnál jóval kisebb személyzet szolgálja a vendégek ké
nyelmét. A folyosókon képkiállítás látható, ha valakinek megtetszik 
valamelyik alkotás akár le is akaszthatja, hiszen mindegyik megvásá
rolható. A Pannónia Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalat nem csak 
nevét adta a hotelhoz, hanem külföldön is reklámozza vendégeket csa
logatva, egy, vagy két hetes gyógykúrákra. Felfigyeltek máshol is a 
szállodára, így a napokban sajtótájékoztatón mutatták be a Pannónia 
Solár Hotelt az utazási irodák vezetőinek. A sikeres premierhez hozzá
járult a Magyar Televízió Zenebutik című műsora is.

MDF elnökség

Megválasztották a MDF nagya
tádi szervezetének elnökségét a 
május 2-i ülésükön. Elnöknek 
Dr. Gerencsér György ügyvédet

választották meg. A vezetőség tag
ja Nagybocskai Tamás agrármér
nök, Turner Ferdinánd, a nagya
tádi MÉH-telep vezetője, Csonka 
László agrármérnök, és Horváthné 
Tar Ildikó könyvtáros. A pénz
ügyi-gazdasági teendőkkel Kanyar 
Zoltán nyugdíjast bízták meg.

Egyelőre nincs gáz a gáz körül
2. oldalon.

Postánkból

Tóparti látomás

Alom. Zöldulő fű, lágy májusi szellő, a tó vízén ezüstös csil
logás. Terített asztal, poharakban gyöngyöző nedű. Emberek. Fe- 
szélyezetten vidámkodó hangulat. Szülők között zsivalygó gyere
kek, udvarias, kimért felnőtt beszéd. Harsányan Játszó zenekar 
zaklatja a csendet, ad mámoros hangulathoz háttérzenét Ünne
pelnek. Nem látni tisztán kik és nem tudni mit vajon? Ilyen bús 
időben van rá egyáltalán okuk? S miért pont ők? Miért csak ők? 
Es miért nem azokkal, kik megizzadtak mindazért! Miért nem ér
tik, hogy tovább feszül egy már túlfeszített húr. Es sátorbontás
kor vajon kinek nyújtják be majd a számlát? Ki fizet és kinek 
mindezért? A kérdésekre bújtató homályból, rejtőzködő hang fe
lel: Elbírja ezt is a tavalyi aszály. Az ébredés késik. Tartja ma
gát még sok régi vár.
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Tanácsok, pénzek, tervek
(Gyorsjelentésünk a várható fejlesztésekről)

Görgeteg

A tanács és intézményeinek zavartalan működését a tervezett bevé
teli források biztosítani tudják. Az 1989-re elhatározott felújításokat 
elvégzik. A rinyaszentkirálvi vízmű építése várhatóan júliusban meg
kezdődik és 1990-ben befejeződik. Várhatóan 17 millió forintba kerül. 
Egy érdekeltségi hozzájárulásra 40 ezer forintot kell fizetni. A társadal
mi munka értéke megközelíti a 2 millió forintot. A tanács az idén 
4 millió forinttal támogatja a társulatot.

Háromfa

A tanács elsődleges feladatának tekinti az intézmények zavartalan 
működésének biztosítását. Taranvban átadták az. uj orvosi rendelőt, 
bővítik és korszerűsitik a közvilágítást, és az általános Iskolát is. 
Háromfán út, járda és autóbuszváró építése szerepel a tervekben, a II 
világháborús emlékmű építéséhez 100 ezer forinttal járul hozzá a ta
nács A bakházai hullaházat is átadták. A gazdálkodásban gondok csak 
akkor lehetnek, ha az állami támogatást a tanács nem a finanszírozási 
terv szerint kapja.

Kutas

A gazdálkodást a visszafogottság jellemzi. Itt is elsődleges az intéz
mények folyamatos működtetése. Továbbra is biztosítani kívánják a 
szociális ellátást és a folyamatban lévő beruházások befejezését. Rend
szeresen értékelik a gazdálkodás helyzetét, mert az állami hozzájárulás 
időarányos átutalása nem biztosított Ennek ellenére a gazdálkodásban 
eddig különösebb zavar nem volt.

La bőd

A 635 ezer forintos állami támogatás visszavonása és az új térítési 
díj bevezetése érzékenyen érintette az alapellátást nyújtó intézménye
ket. Az energia árak emelése is jelentős költségnövekedést fog eredmé
nyezni. Az intézmények zavartalan működéséhez szükség lesz a tartalé
kok felhasználására. Az általános iskola szennyvízrendszerének felújí
tására a pénzügyi fedezetet csak a szolgálati lakás építésére tervezett 
előirányzatból tudják biztosítani.

Segesd

A tanács idei feladatként 18 telek kialakítását, egy szolgálati lakás 
építését, egv szolgálati lakás korszerűsítését, illetve újabb járdák építé
sét és felújítását határozta meg. Néhány utcában belvízelvezetési fela
datokat kell elvégeztetni. A pénzügyi tervet csak februárban hagyták 
jóvá, ezért nehéz kivitelezőt találniuk. A bevételek eddig időarányo
san teljesültek, az intézmények működtetésénél fennakadás nem volt

Somogyszob

Alapvető feladat az intézmények működtetése. A tanács két utcá
ban utat épít, vízműkezelő épületet létesít, kommunális hulladéklerakó 
telepet alakít ki. A fejlesztési és felújítási feladatok megvalósítását biz
tosítani tudják.

Nagyatád

A beruházások a tervezettnek megfelelően alakulnak. Jó ütemben 
halad a strand építése, elkezdődött a kereskedelmi szakközépiskola 
4 tantermének építése, folytatódik a mezőgazdasági bolt kialakítása. A 
pénzügyi feltételek azonban a tervezettől eltérően alakultak annak elle
nére, hogy a helyi bevételeknél nem volt kiesés. Az állami költségvetés 
hiánya miatt azonban áprilisban az állami támogatás folyósítása eltért 
a tervezettől és várható, hogy a későbbiekben sem az ütemezésnek meg
felelően áll majd rendelkezésre. Számolni lehet a költségvetési elő
irányzat további mérséklésével is. Ez. minden dolgozótól fokozott fele
lősségtudatot követel.

A fogyasztók városi tanácsa szerint

Egyelőre nincs gáz 
a gáz körül

Nagyatád és a városkörnyék la
kosságának fogyasztói képviselete 
a lakossági gázellátás körülmé
nyeire volt kiváncsi legutóbbi 
vizsgálatakor A HNF Városi Bi
zottságán rendezett értékelésen 
először Rudalics Lajos, a KÖGÁZ 
Nagyatádi Üzemegység vezetője 
adott tájékoztatást a munkájuk
ról. Feladataik sokrétűek, a be
kapcsolás, a beszabályozás, a 
szervizmunkák, a kötelező felül
vizsgálatok mellett a fogyasztás
mérés is. A tájékoztató, valamint 
az elhangzott kérdésekre adott 
válaszok közül a közérdeklődésre 
számottartóakat választottuk ki

— Miért pont annyi amennyi a 
gáz fogyasztói ára?

— Jelenleg 3,21 Ft m3 a lakos
sági fogyasztói ár A közületi en
nél jóval magasabb. Az előbbi 
veszteséges, az utóbbi nyereséges. 
Sajnos így igaz ez akkor is. 
ha mind többen egyre nehezeb
ben, sőt vannak, akik egyáltalán 
nem tudják kifizetni a számlát.

— Ingadozik a gáz fűtőértéke, 
az ára viszont ezt nem követi. Az 
ár miért csak egyet tesz, misze
rint évről-évre kúszik felfelé?

— A fogyasztói áremelés nem 
helyi, még csak nem is vállalati 
elhatározáson múlik. Ismertek az 
eddigi és a tervezett döntések is. 
A minőség a megengedett hatá
rok között van, ezért nem igazít
ják a mindenkori fűtőértékhez az 
árakat.
(A szerkesztő megjegyzése: a Kö- 
GÁZ és a termelő szakemberein 
kívül legföljebb csak a "jóisten" 
tudja mérni a "tól-ig" határon 
belüliséget... Enyhe vigasz, hogy 
a KÖGAZ-nak nem érdeke ma
gasabb árakat felszámolni.)

— Az elmúlt évi átálláskor a 
magasabb fűtőértékre, sok la
kásban a szobafestőnek is adó
dott munkája. Miért?

— A "korom" miatt. Tudniillik 
az átállás hirtelen történik, míg 
valamennyi fogyasztónál a ké
szülékek beszabályozása időigé
nyes.
(Legalább van munkájuk a fes
tőknek is, meg némi izgalom a 
háztartási költségvetés miatt. 
K. Gy.)

— Miért van időnként gáz
szünet?

— Műszaki okok miatt eseten
ként ez indokolt, amit előre meg
hirdetünk. Más dolog, ho*gy sok 
vezeték meghibásodását okozzák 
más vállalatok földgépei, holott 
előre meg van jelölve a munka
terület ahol dolgozhatnak. 1988- 
ban 11 ilyen esetünk volt. Ezeket

— érthetően — nem tudjuk előre 
jelezni. Ráadásul ilyenkor az 
adott területen nagy a balesetve
szély, és számottevő a veszteség 
is a kiömlő gáz miatt.

— Milyen szerkezet a gázóra?

— Elavult konstrukció. Előfor
dul, hogy "késik", vagy "siet", 
sőt manipulálható is. Újakra 
egyelőre nincs pénz. Ezért van a 
rendszeres leolvasás, vagy ahol a 
fogyasztó veszi észre a gázóra re
nitenskedését, — jó ha azonnal 
jelzi a KÖGAZ-nak. Főként a ké
sőbbi viták elkerülése végett.

— Átutalási betétszámlával 
rendelkezők miért nem jelenthe
tik be a fogyasztás mennyiségét 
telefonon, úgy mint korábban? 
Sőt, jelenleg ha a leolvasó látoga
tásakor nincs otthon, akkor nyu
godtan kiírhatja az ajtófélfára 
egy cetlin. A leolvasó "sétáján" 
kívül nem ugyanaz az eredmény?

— Vállalati előírás, hogy a leol
vasónak személyesen meg kell je
lenni mindenütt.
(Ez ismerős stílus és jól kitalált 
előírás. Am ha egyszer nem tud
ta megközelíteni a gázórát, más
nap jó az ajtófélfa is. S mi van 
akkor, ha a leolvasási időszakban 
éppen néhány hétig távol van a 
fogyasztó? Akkor jön az átalány?
— K Gy.)

— Nem lenne célszerű a DÉ- 
DASZ-hoz hasonlóan áttérni az 
átalánydíj fizetésére? Sokaknak 
talán könnyebb lenne a havi öt
százat. mint télen a kettőezeröt- 
szazat fizetni

— Ennek bevezetését jelenleg 
csak Budapesten tervezik. A mód
szernek van hatranva is, éppen a 
gyakori fogyasztói áremelések mi
att. Nem mindenki becsületes. A 
korábbi módszernél is előfordult, 
hogy sokan nyáron előre fizették, 
amit később télen felhasználtak 
Közben egy árváltozás és máris 
ráfizet a vállalat. Higyjék el, ne
künk sem kellemes az áremelés, 
főként ahogy az 1989-ben is vár
ható. Hogyan lehet így átalánvt 
megállapítani? Igv is gond akkor 
a leolvasás. Ezért átálláskor az 
egyik hónapot régi, a másikat az 
új áron számlázzuk, mivel két ha
vi fogyasztást olvasunk le.

— A környék gázellátásának 
távlatai ?

— Fogyóban van a szénhidro
gén készlet, egyelőre csak jósol
ni lehet. A magyar földgáz 1995 
-ig feltétlenül elég lesz. Azt kö
vetően várjuk a szovjet gázt, de 
hogy mennyit és meddig azt mi 
sem tudjuk.

Krcisz György
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Napsugarak és árnyképek

Mindennapi betevő híreink te
le vannak a gazdasági válság 
adataival. Évröl-évre szaporod
nak a csődbe jutott vállalatok, 
különösen az építőiparban. A 
munkáltatók közül eltűnt Nagya
tádról a TANÉP, a SAÉV, nincs 
már KOMFORT. Hites ember 
csodaként tekint sikervállala
tunkra. az ÉSZKV-re. Nemcsak 
fennmaradtak, hanem olyan fela
datokat vállaltak el, amelyeknek 
szellemisége újra összeköt ben
nünket Európával, mint egykor 
a marhakereskedelem, majd 
Metzék, Babay József, legutóbb a 
faszobrász alkotótelep ..

Mi nagyatádiak, az ÉSZKV — 
ahogv rájár sokszor a szánk: tö- 
válosok — alkotásának érezzük a 
Napsugár SOLAR szállóját akkor 
is, ha tudjuk, hogy mások tervez
ték, és az építésében is több vál
lalkozó vett részt. Büszkék va
gyunk az építkezőkre, mert közü
lük sok régi barátunk, cimboránk. 
Egyikük, Horváth József meg
szervezte, hogy egy keddi ebéd
szünetben beszélgethessek a vál
lalat munkásaival róluk, helyze
tükről, gondolataikról.

A tehós strandépítésen heve- 
redtünk le a csiszolt fagerenda- 
halmokra.

— Gyönyörű szállodát építettek 
— kezdem a diskurzust. Gondo
lom, a jól végzett munka után jó 
a közérzetük.

— Nem nagyon jó. A bér ke
vés. Úgy nézett ki, ha elkészü
lünk határidőre a szállóval, je
lentős béremelés lesz. Beszéltek 
25%-ról is. Aztán, hogy visszame
nőleg január 1-től megkapjuk a 
pluszpénzt, március végén. Nem 
kaptuk. 10° o-ról van már csak 
szó. Ügy tudjuk, hogy a vezetők 
több bérfejlesztést kaptak idén, 
mint az összes munkás. Másutt 
többet keresnek az ácsok, a kő
művesek, a vizesek.

— Hol, mennyivel?

— A DÉLVIÉP szakmunkás 
kőművese 57—58,-Ft-os órabért 
mond, mi 2O.-Ft-tal kevesebbet 
kapunk.
Ácsokkal, vízvezeték-szerelőkkel 
beszélgetünk Egyikük kifakad:

— A konzervgyárban 40.-Ft fö
lött keres meg egyik-másik se
gédmunkás is. A feleségem ott 
betanított munkás, 36.40-et kap 
Ott tartunk, hogy nem viszünk 
haza több fizetést, mint az asz- 
szony!... Igaz, Áfádon mindig 
kevesebbet kerestek az ácsok, 
mint Barcson, Kaposváron.

— A bér tehát elcsábítaná in
nét magukat Miért maradnak 
mégis9 Mi a jó az ÉSZKV-ben?

— Főnöknek lenni — nevet 
egyikük, de a másik komoran rá
szól: Az, hogy van munka. Nem 
kell az utcára menni.

Van, aki emlékezik:
— Nem fizettek itt mindig rosz- 

szul. Tíz éve is már annyit keres
tünk. mint most. Az akkor jó volt, 
most kevés. A BÁZIS-nál 50 %- 
kal nagyobb bérről beszélnek, 
mint a miénk. Pedig dolgoztunk a 
szállón is mint még soha! Amig 
teljesítménv-bérben voltunk, egy 
épületet sem építettünk föl határ
időre. Ez volt az első órabéres 
munkánk, mégis ez készült el 
rendesen.

Kérdezem a várost, de akik itt 
vannak körülöttem, zömmel be
járók

— Ezek a mostani munkák job
bak, mert nem kell annyit utaz
gatni Csurgóra. Böhönvére. 
Igaz, a pénz nem gyarapodik, 
csak a szabadidő az otthoni mun
kára

— Tudják, én a tehónál a 
strandra szavaztam — hozom szó
ba a helyszínt. — Fizetem is. és 
várom, hogy mielőbb elkészüljön. 
Maguk hogyan vannak vele? Tet
szik a munka?

— Nem kellene egy strandra 
ennyi épület! Az csak viszi a 
pénzt! Egy-két fűzfa, WC, más 
semmi: amire elkészül, úgyis nu
dista strand lesz a divat!

Egy rosszkedvűbb vélemény:

— Szép az a szálló, az igaz, de 
aki ott dolgozott, túlórázott, aztán 
egy új nyakkendős miatt megint 
másként újrakezdett valamit, hát 
az még a környékét is elkerüli a 
SOLAR-nak. így lesz a stranddal 

is. Ezután is Barcsra járok a srá
cokkal! aggódó közbeszólás:

— Nem lesz pénzünk utaz
gatni ... — zárszó: — Kell strand 
egy ekkora városnak.

— Ha itt végeznek, mi lesz a 
munkájuk?

_  Az Atád Áruház átalakítása- 
felűjítása, a tűzoltó-laktanya épí
tése. talán a templomtorony javí
tása ...

— Milyenek a munkafeltételek 
itt a strandnál?

— Rossz az anyagellátás. Az 
IPSZO nem a megadott méretek
re gyártja le a gerendákat. Itt 
kell, helyettük gyalulni, a deszká
kat szélezni. A mi időnkből megy 
el. tehát a mi bérünkből is ...

Hirtelen eszükbe jut a városla
kók bosszúsága: a víz.

— Mondtuk ezt már mindenki
nek, de hiába. Amióta itt va
gyunk a strandépítésen, csak ak
kor tudunk mosakodni, ha elbi- 
ciklizünk a Munkás utcába, az 
utcai kúthoz. Szerencsére sokszor 
esett az eső. a pocsolyákban kezet 
moshattunk.

— WC sincs?
— Arnyékszék van. Azzal nincs 

gondunk. Nem kell nekünk me
legvizes fürdő ide, csak egv víz
csap

Ezekről beszélgettünk. A leír
takat megmutattam igazgatójuk
nak, hogy megtudjam, mit tűz 
hozzá.

— Igaz, hogy csak 10 "o-kal 
emeltük az alapórabéreket, és a 
béremelést nem fizettük ki eddig. 
Mi a mozgóbérrel tudunk ösztö
nözni. Együtt már meg lesz a 25% 
is, hasonlóan a, többi azonos 
nagyságrendű ESZKV-hez ... 
Tudjuk, ha jobb lesz a munka, 
akkor sem védhetjük ki az inflá
ciós hatást. A létszám-csökkentés, 
a távozók helyének üresen ha
gyása sem látszik hosszútávú

Júniális Háromfán

Jól akarod érezni magadat?
Gyere HÁROMFÁRA az úttörő- 
és ifjúsági parkba 1989. június

3-án (szombaton) az

IFJÚSÁGI találkozóval
egybekötött

júniAlisra

PROGRAM:

Délelőtt 9 órától:

— Sakk

_  légpuska lövészet

— Női, férfi kispályás foci

— Ügyességi versenvek

— Halászlé főzőverseny

(Hal, bogrács, fa biztosítva!) 
(I-III helyezést díjazzuk.)

Délután 14,30-tól (szünetekkel)

— Taranvi iskola bábosai

— Taranvi Műv. ház pantominjai

— Háromfai iskola színjátszói 

megoldásnak. Tavaly 14 millió Ft 
volt a bér, idén 18 millió Ft-ig 
merünk elmenni.

— Túlzás a sikervállalat címke. 
A gazdálkodásunkra nem igaz. 
Sajnos, a megdicsért szállóépités 
sem hozott érezhető hasznot. (És 
az is igaz, hogy sok volt a módo
sítgatás, de ennek oka inkább az 
anyagszállítás akadozása volt.) 
Jól halad a bitulaxozás, és való
ban lekötöttük a munkákat 1990- 
re, sőt van már megrendelés 1991- 
re is. A jó szervezőmunkát, irá
nyítást ösztönözzük a középszin 
tű vezetők béremelésével.

— Strandépítés?
— Több épület volt a tervben. 

Amit megépítünk, minimálisan 
ennyi szükséges ide. Az építke
zéshez az anyagellátás jó. A prob
lémákat nem az IPSZO okozta. 
Velük elégedett a vállalatvezetés. 
És hamarosan meg lehet nyitni a 
vízcsapot is az építkezésen ...

Töprengek, hogy miért is dön
töttek olyan nehezen ezek az em
berek, hogy kötélnek állnak be
szélgetnek a Nagyatád újság em
berével9 Miért mondták, hogy 
félnek? Félnek elmondani a gon
dolataikat. a rossz kedvüket Hi
szen örülniük kéne a vállalat 
nagyszerű sikerének! A vállalat
ról, a munkáról mégis legin
kább a bér jut az eszükbe, a bér
ről pedig az üzletek árai Meg
mondtam nekik, hogy én is felek. 
Sokan félünk, hogy meg tudjuk-e 
tartani állásunkat, meg tudjuk-e 
védeni gyerekeinket a felnőttek
től . . Megmondtam, hogy csak 
egy dologtól nem félek, hogy a 
Nagyatád újságba beleírjam gon
dolatainkat, félelmeinket. Hát így 
kezdődött a beszélgetés ...

Kovács Géza

— Háromfai Műv. ház citerásai 
és énekesei

HÍVUNK:

Keramikust

Divatárust

Bazárost

Horgászfelszerelés árust

Pecsenyesütőt

ÉTEL, ITAL a helyszínen.

ZENÉT
a Nagyatádi HEMO GLOBIN 
zenekara szolgáltatja késő estig.

A női, férfi kispályás labdarúgó 
tornára és a főzőversenyre a ne
vezést 1989. május 22-ig Keszi 
László, KISZ Városi Bizottság 
Nagyatád, Széchenvi tér 3. címre 
kérjük.

Egyéb felvilágosítást ad: 
Gvörke József párttitkár 
Háromfa. Alt. Iskola (Tel.: 9.)

VÁRUNK!
Jó szórakozást kívánunk!
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Volt-e régi címer?
(Erikért szakértőnk májusi írásá
nak folytatása)

1904-1908 között az Országos 
Levéltár közreműködésével nagy 
munka indult: valamennyi tör
vényhatósági. helyhatósági pecsét, 
címer felülvizsgálata, rendezése, 
torzskonyvbe foglalása. A munkát 
az úgynevezett „Törzskönyvi Bi
zottság" végezte. A bizottság tag
jai közül említésre méltó Tagányi 
Károly jeles történész és heraldi- 
kus neve, akinek oroszlánrésze 
volt abban, hogy az ország me
gyéinek, városainak és községei
nek címer- és pecséthasználata 
rendezett, szakszerű és törvényes 
legyen Valamennyi pecsétet hasz
náló helyhatóságnak be kellett 
nvújtania a korábban használt cí
mereire. pecsétjeire vonatkozó 
iratokat, igazolásokat, ábrákat 
Ezek felülvizsgálata után igazol
ták. és megerősítették az ősi cí
mereket. és ahol szükséges volt, 
alkottak újat, a pecsétábrákat im
már pajzsba foglalva, valóságos 
címerként megjelenítve, azokat 
megfelelő heraldikai színjelzéssel 
látták el.

S itt ismerjünk meg még egy ne
vet- Felsenfeld Ignác pecsétmet
szőét, akinek a keze alól kerültek 
ki azok a remekművű címeres 
pecsétnyomók, amelyek 1904-től a 
második világháború végéig hasz
nálatban voltak

tgé^égház Kutason
Fogorvosi rendelő, anya- gyei 

mekvédelmi tanácsadó és kél 
szolgálati lakás építését határozta 
el a Kutas Községi Közös Tanács 
középtávú pénzügyi tervében. Az 
építést 1988-ban kezdték és ez év 
szeptemberében veszi át az épült- 
tét a kivitelezőtől, a Kutasi Álla 
mi Gazdaságtól A fogászati ellá
tás Beleg. Kisbajom. Szabás köz
ségek lakosságára is kiterjed, 
ezért az egész térség várja a be
ruházás mielőbbi befejezését. Ke
péink az új épülő egészségügyi 
épületegyüttest mutatják be.

Horváth Istvánná 
tanácselnök

Nagyatád pecsétjével kapcso
latban a Törzskönyvi Bizottság 
felismerte, hogy a „ló” nem he
lyettesítheti az ősi címerszimbó
lumot, s az eredeti templomos 
formát határozta meg a község 
címeréül.

Ennek alapján Nagyatád ősi. 
eredetében immár közel másfél
százados címere a következő: Ál
ló katonai pajzs kék mezejében 
zöld talajon álló egvtornyú temp
lom. előtte zöldlombú fa.

A pecsét körirata: „SOMOGY 
VARMEGYE NAGYATÁD KÖZ
SÉG 1908.”

Nagyatád „városi” címerével 
kapcsolatban úgy vélem, nem 
mondok újat, amikor azt állítom, 
hogy egyike azon újtípusú címe
reknek, amelyeket egy elhibázott 
koncepció és a kellő hozzáértés 
hiánya szült, Az igaz, hogy a cí
mertani fém-szín szabályt nem 
sérti, de a mai városcímerek 
gyűjteményét tartalmazó könyvet 
lapozgatva joggal vélhetem: ez 
merő véletlen.

A „Nagyatád" tisztelt szerkesz
tői a véleményemet kérték, nos: 
az arany alapszín túl hivalkodó, 
a történelmi címerekben még a 
vörös alapszín is kitüntetésnek 
számított. A fenyők lényegében 
ugyanazt jelentik, mint a törté
nelmi címerben a lombos fa. Itt 
gondolni lehetett volna arra a régi 
igazságra, amely a címertanban 
is érvényes: „néha a kevesebb — 
több". Az elkeskenxedő-kiszélese- 
dő hullámvonal sem jellemzője a 
klasszikus heraldikának.
Egyéb elemei pedig sablonosak 
Végeredményben nem a legrosz- 
szabb az új címerek között, de 
semmiképpen nem vetélvtársa az 
ősi címernek, mint ahogyan nem 
lehet egyetlen város új címere 
sem vetélytársa a réginek.

Címert alkotni — anakroniz
mus. Jogosultsága csak akkor van. 
ha nincs történelmi címer. Ennek 
értéké a benne rejlő történelem, 
amely összeforrt a várossal, an
nak mindenkori lakóival. A cí
mer szimbólum, nem cégtábla, ezt 
az új címerek alkotói sajnálatos 
módon elfelejtették.
Vagy soha nem is tudták

Deákvarga József

Telepj ár ő

Levelei végén ezzel az elszánt
ságot tükröző jelszóval döbbenti 
meg partnereit az egykori francia 
gyarmat, majd Felső Voltaként 
függetlenné vált közép-afrikai 
köztársaság. Burkina Fasso min
den hivatala. Varga Géza Ferenc 
szobrászművész. a nagyatádi 
nemzetközi faszobrász alkotótelep 
legutóbbi vezetője emiatt is szo
rongva. de nagy várakozással tett 
eleget az európai számára szokat
lan invitálásnak ez év tavaszán

— Életveszélyben is voltak a 
művészek?

— Skorpiócsípes, vízfertőzés 
miatt néhány napig mindannyian 
betegeskedtünk. Az angol Colin 
Foster húsz kilót fogyott.

— A fényképen látszik a szál
láshely. Olyan kunyhóféle.

— A kunyhó kissé huzatosra 
épült. A sok mérges rovar miatt 
a kis ablakot fonott függönnyel 
zárták le. A szél, a homokviharok, 
az árnyékban is 40 fokos hőség, a 
napsütés ellen fonott kerítéseket 
is emeltünk. Eső nem esett az ot 
hét alatt

— Milyen volt a kiszolgálás?
— A füvet felégették a telepen, 

így a skorpiók, kigyók elhúzódtak 
innét. A fákat is felégették volna, 
de az ellen tiltakoztunk. Kértük, 
hagyjanak meg mindent háborí
tatlanul ... A katonák hozták a 
vizet, élelmet. A zinjarei naba 
(törzsfőnök?) egyszer hozott egy 
kecskét Szertartásos kecskeölést 
rendeztek

— Hogyan viselkedtek a művé
szekkel a helybéliek?

— A naba értőn bólogatva 
szemlélte a készülő szobrokat, a 
minisztériumi osztályvezető pedig 
fontoskodott, hogy mi lesz ez, mi 
lesz az . . . Az afrikai látogatókon 
érződött, hogy átélik, értik mun
káinkat.

— Honnet hívtak művészeket 
a rendezők”

— Mindenhonnet. Volt francia, 
berber, angol, amerikai ... A 
..kunvhótársam" Joshv Haru Mae- 
kawa négy éve müncheni ösztön
díjas japán.

— Hogyan értékelhető az alko
tótelepi összmunka?

— A környező országok állam
miniszterei meglátogattak ben
nünket. Mindegyik elhatározta, 
hogy országában már idén szer
vez hasonló szimpoziont. Meg is 
hívtak mindnyájunkat. A szobrá
szok őszinte munkákat készítet
tek. Lehet, hogy a művészettörté
net számára kezelhetetlen ez a 
szimpozion. de mégis nagyszerű 
volt a munka, sikerültek a szob
rok Talán az a titka, hogy nem 
egymásnak akartuk bizonyítani a 
tudásunkat, hanem csupán kife
jezni önmagunkat.

— Mi mondható el a szobrok
ról ?

— Az enyémről itt a fénykép. 
Címet nem fogalmaztunk meg. 
Volt, aki „Egyszarvúdnak nevez
te el a szobromat. A japáné az 
„idő"-ről szól. Egy nagy gránit
tömbön több vájat, csiszolás volt. 
A négerek valamikor ott készítet
ték ételeiket. Talán a közösség 
tüzhelye-asztala volt? Ez köré fa
ragta kompozícióját Joshv. Min
den reggel öt percig, este 10 percig 
olyan szögben sütött a Nap, hogy 
az egész kompozíciót egységbe 
foglalta, ragyogott az összes meg
munkált felület.

— Jó volna látni!
— Több mint száz diát készí

tettem. Sajnos nem tudok kere
teket szerezni Pesten sem, így 
nem hasznosíthatom egyenlőre 
ezeket.

— Legalább néhányat kérek 
Bekeretezem. Az idei nagyatádi 
szimpozionra meghívtunk két ka
nadai, egy angol szobrászt. Ko
rábbi munkásságukról küldtek ők 
is diaképeket így az afrikai ké
pekkel együtt vetíthetnénk az 
övükét is azoknak, akiket érdekel 
a mai világ szobrászata.

Most, amikor leírtam ezt az in
terjút. eszembe jut, hogy nem 
kértem el a zinjarei naba címét a 
pesti kollektív műterembe visz- 
szautazó Varga Géza Ferenctől. 
így nem tudom meghívni az afri
kaiakat a diavetítésre. Pedig ró
luk már biztosan tudom, hogy ér
deklődnek az alkotótelep iránt, és 
értik is a kortárs szobrászok alko
tásait . . .

Kovács Géza
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, ár még
Májusi hírek a málnapiacról

Változások — válaszutak

A varoskörnyék kisgazdaságai
nak, házikertjeinek ma vitatha
tatlanul legnépszerűbb és úgy 
tartják legjövedelmezőbb növé
nye a maina A világpiacon ke
lendő, termelőnek és forgalmazó
nak eddig egyaránt tisztességes 
hasznot hozó gyümölcs. Szűkebb 
környezetünkben figyelmet keltő 
peldaja a piaci versenynek, a fel
vásárlók között konkurenciaharc
nak. Kivételes szerencse, hogy itt 
mindez a termelőnek kedvez, és 
biztosít a málna esetében átlag 
feletti jövedelmezőséget. Ezért is 
keltettek nyugtalanságot azok a 
hírek, melyek a tavasz időszaká
ban az állami ártámogatás meg
szűnéséről. az exportlehetőségek 
csökkenéséről, az ÁFÉSZ és a se- 
gesdi tsz hűtőházaiban piacra vá
ró „málnahegyekről” szóltak. 
Ugyanakkor az idei kedvező idő
járás es a málnatermelők számá
nak növekedése várhatóan a kí
nálat jelentős emelkedését okoz
za.

— Milyen is valójában a hely
zet, mit hoz az idei szezon? — 
erről kérdeztük Szőke Józsefet, a 
Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ elnö
két és Szőke Jánost, a segesdi tsz 
háztáji ágazatának vezetőjét.

— Igaz a hír, hogy a hűtőhá
zakban eladatlan készletek érté
kesítésre várnak?

— Igen, ma még igaz. De több 
üzleti partnerrel tárgyalásban ál
lunk — hallottuk Szőke Józseftől 
és jók a kilátások arra, hogy a 
lefagyasztott mennyiséget még 
májusban értékesítjük. Megítélé
sem szerint mindez nem befolyá
solja az idei felvásárlás alakulá
sát.

— Minden készletet kiszállítot
tunk. Október óta nincs málna a 
segesdi hűtőházban — állította 
Szőke János.

— Van-e piaca az ezévi, várha
tóan megnövekvő mennyiségnek?

— A szerződött mennyiség pia
ci és feldolgozói háttere biztosí
tott, de csak értékarányos áron. 
Ez nemcsak a málnára, hanem 
valamennyi bogyós gyümölcsre 
igaz, Európában megjelent azon
ban a konkurencia. Piacon az ol
csó jugoszláv és lengyel fagyasz
tott málna és Chile is megjelent 
az európai málnapiacon. A ma
gyar málna azonban szin, zamat 
anyagokban és beltartalmi muta

tókban ezeket felülmúlja. Jobb 
minőségű, keresett. Minőségi árut 
kínálva jó eséllyel versenyezhe
tünk — mondta Szőke József.

— Nincs értékesítési gondunk 
—állította Szőke János. A piac 
a megtermő teljes mennyiséget 
képes felvenni. Magyarország 
málnatermése 28 000 tonna. A 
nvugati piac ennek kétszeresét is 
fogadná. Persze megfelelő áron

— Mire számíthat a termelő, 
mi Íven lesz az idei ár?

— Arat mondani ma még ne
héz. A visszaszámlálás a szerző
déskötésnél kezdődik, de általá
ban a málnavirágzás második fe
lében válik konkréttá Mi érték
arányos árig megyünk el Annál 
többet nem szabad fizetnünk — 
vélekedett Szőke József.

— Még nincs árunk. A keres
kedők árajánlatai a piac ismere
tében, május második felében 
várhatók Az azonban bizonyos, 
nem éri majd el az 1988. évit. — 
mondta Szőke János.

— Itt-ott hallani arról, hogy a 
szezonban külföldi hűtőkamionok 
kalózkodnak a malnapiacon. Sőt 
arról is. hogy segesdi termelők 
keresnek és közvetítenek ilyen 
kapcsolatot. Mi lehet igaz ebből?

— Én ezt nem hiszem, nem tar
tom elképzelhetőnek. Ma még en
nél bonyolultabbak az exportjog- 
gal és az áru közegészségügyi 
minősítésével kapcsolatos előírá
sok Igaz, magánszemély 1989-től 
alanyi jogon bonyolíthat export 
üzletet, így a jövőben elméletileg 
elképzelhető.

A malnaszezon indulását a ter
melők junius 10-e környékére 
várják. Egy hónappal a szezon 
előtt az előző évekhez hasonló a 
helyzet: piac van, ár még nincs 
Május közepén a felvásárlók tá
borát gyarapítva Segesd körzeté
ben a Hungarofruct is megjelent

Minden készen áll, indulhat 
tehát a verseny.
( A szerkesztőség tippje szerint a 
gurulós málna ára az idén kilón
ként 50 forint körül várható. Jós
latunkért garanciát nem válla
lunk

Lassú István

Mónos Józseffel a Cérnagyár 
egyik üzemvezetőjével beszélget
tem az MSZMP-ről.
Arra voltam kiváncsi, hogyan lát
ja a párt mostani helyzetét Nagy
atádon.
— Milyen ma párttagnak lenni?

— Rendkívül nagy optimizmus 
kell ahhoz, hogy most valaki 
párttag legyen és úgy érezze, hogy 
tenni tud valamit. Most minden
kinek újra végig kell gondolnia, 
hogy mi vezette a pártba, mi kö
ti oda, mit adhat a mozgalomnak 
es mit várhat tőle. El kell hin
nünk, hogy az egyes embernek is 
lehet szerepe a változtatásokban, 
hogy sok hiba és mellékvágány 
után lehet és érdemes is máskép- 
nen csinálni.
Persze vannak, akik nem így gon
dolkodnak ...
— A kilépésekre gondol:

— Igen, de vannak olyanok is. 
akik köztünk maradva sem vál
lalnak politikai szerepet, vagy 
nem támogatják a megújulást.
— Mi az ami még a kiállásra, a 
tennivalók vállalására ösztönöz
het?

Nem szabad elfelejtenünk. hogy 
ez a társadalom eredményeket is 
elért, sokat adott az embereknek 
Hinnünk kel! abban, hogy a párt 
le tudja győzni korábbi hibás 
szemléletét, téves gyakorlatát és 
őszintén akarja a változásokat.
— Hogyan ítéli meg térségünk
ben az MSZMP helyzetét?

— Ügy tűnik számomra, hogy a 
pártvezetés a tagság teljes köré
hez nem tudja eljuttatni szándé
kait A városi pártbizottság sok
szor hónapokkal megelőzi a me
gyei gondolkodást és cselekede
teket, ennek ellenére az alapszer
vezetekben alig van változás Egv 
olyan átmeneti és kusza politikai 
helyzetben vagvunk. olvan gyors 
és átfogó folyamatok zajlanak 
amiknek új módon kell megfelel
ni. Erre nem mindenki képes.
— ön szerint hogyan jelenik 
meg a közvélemény előtt a 
nagyatádi reform?

— A párttagok és a szélesebb 
közvélemény is konkrét ügvekről 
kialakított határozott véleményt 
és annak képviseletét varja. Azt. 
hogy jobban érzékelhető legyen a 
mindennapok során a part jelen
léte, törekvése. Ez ma még nem 
így van. Most van tagsági vitán 
a politikai reform továbbvitelével 
kapcsolatos helyi programterve
zet. Fbben a helyi közéleti nyilvá
nosság általi ellenőrzöttségét. a 
választási jelölések nyitottságát 
szorgalmazzuk. Megfogalmazódik 
benne, hogy partneri viszonyra, 
egyetértés esetén együttműködés
re törekszünk a térség politikai 
szervezeteivel. Közös felelősség 
nek tartiuk a jelentkező munka
nélküliség kezelései, amihez kor
szerű munkaközvetítő szolgálat 
kialakítása szükséges, bővíteni 
kell a középfokú képzést és a fa
kultációs lehetőségeket. A vita
anyag fontosnak ítéli a háztáij és 
kisegítő gazdálkodás politikai 
eszközökkel való támogatását. Ja
vasolja a szociálpolitikai juttatá
sok rendszerének és a városi la
kásrendelet. illetve a lakáskérdés 
minden vonatkozásának komplex 
újragondolását.

— ön szerint a megújuló párt
munkához milyen alapszerve
zetekre van szükség?

— Mindenekelőtt gyors reagáló- 
képességűekre. Olyanokra, ame
lyek illetékességi körükben felis
merik a politika számára az adott 
helyzetben fontos kérdéseket, s 
azokra a helyes választ és cselek
vési irányt megtalálják. Működ
jenek rugalmasan, akkor üljenek 
össze, amikor kollektív vélemény 
kell, megbeszélni való van. A tag
ság folyamatosan értékelje az or
szágos és helyi politikai, társadal
mi folyamatokat.
— Komoly elvárások . . .

— Természetesen. De minden
nek akkor van eredménye, ha ha
tást gyakorol környezetére, ha be
folyásolni tudja a történéseket, a 
döntéseket és az embereket.
— Mostanában sok szó esik a 
munkahelyi és a lakóterületi 
szerveződés közötti átmenetről. 
Mi lehet az egyik és mi a másik 
szerepe?

— Számomra elképzelhetetlen, 
hogy a munkahelyeken megszűn 
jön a párt tevékenysége, az azon
ban biztos, hogy ennek formáin, 
módszerein változtatni szükséges. 
Ebből kell kiindulni, hogy a part
tagoknak az adott munkahely 
életével kapcsolatosan van véle
ményük a fontos kérdésekben 
Ezt egyeztetve, megbeszélve kia
lakíthatják a kommunisták helyi 
csoportjának álláspontját, s azt 
képviselik, tudomására hozzák a 
vezetőknek, a kollektíváknak. Én 
ezt látom az üzemi pártmunka 
járható útjának. Ezzel összefüg
gésben nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gazdasági döntések meg
hozatalakor is érvényesüljön a 
demokratikus előkészítő munka 
A lakóterületi szerveződés szor
galmazása a választásokkal ösz- 
szefüggésben felülről indult, de 
hozzájárult ehhez az alternatív
szervezetek megjelenése is. A la
kóhelyi pártmunka keretei, mód
szerei még nem kidolgozottak, de 
ennél is fontosabb politikai fela
dataik felismerése. A magam ré
széről nem tartom kizártnak, 
hogy egy lakóterületi alapszerve
zetnek legyek tagja, ugyanakkor 
munkahelyemen is résztvegyek a 
kommunisták üzemi csoportjai
nak munkájában

ön. mint parttag állampol
gár, miként vélekedik a közel
gő választásokról?

— Azt gondolom, hogy a vá
lasztók nem pártállása, hanem 
alkalmassága és eddigi életútja, 
tettei alapján fogják eldönteni, 
hogy kit támogatnak.
Nekünk olvan jelölteket kell állí
tani, akikre azt mondhatják 
„Igen ez az ember tudja az ügye
inket, az érdekeinket képviselni." 
Természetesen tőlük igényeljük, 
hogy az MSZMP programját is 
vállalják. Bízom benne, hogy ke
vesebben választanak majd a 
párt múltja alapján és a többség 
mostani szándékainkat veszi ala
pul döntésénél, hiszen a párt 
helyi törekvései és az itt élő 
emberek érdekei nem térnek el 
egymástól.

Fejér Zoltán
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Családi pluralizmus
(képzelt riport közéletiekkel)

„Mi tegnap elég voit, mára elegtelen, 
mi tegnap jó volt, ma már haszontalan.

(Kossuth)

Közszellem

A család mérete a ma megszokottól nem tér el. Törzse a kettő plusz 
kettő, megfejelve a nagyszülővel. A Közéleti család dilemmái ebben az 
áttekinthetetlen világban megsokasodtak Közéletiek ma sokan vannak 
olyan értelemben, miszerint több mikroközösség keresi a helyét. Biz
tonságra törekedve, a „Ki tudja még mi lehet?” gyakorlat alapján fel
osztják a politikai területet. A jó ha ott vagyunk mindenütt elvet gya
korolva.

A Közéleti család feje eképpen vélekedik: „Mivel manapság nehéz 
eligazodni, ezért minden várhatóra és nem várhatóra felkészülve min
denbe beszállunk. Fontos dolog, közülünk egy maradjon meg a hagyo
mányos hatalmi szférában annak ellenére is hogy az labilissá vált.

„Közéleti Ür ezt közvetlen munkatársának szánta, aki tőle jobbra 
helyezkedik el. (Mármint az eddigi gyakorlat szerint.) Kellene viszont 
egy reformer is. Ezt — áldozatok árán ugyan, — de önmaga vállalta 
fel. Gyakorlatilag tehát a reform-centrumban, és a reformok reformjá
ban már biztosított a képviselet. Közéleti Úr alaposan meghányta-ve
tette magában azt is, milyen legyen a képviselet az alternativoknál és 
a hagyományos mozgalmaknál, szövetségeknél. A legfőbb gond az, hogy 
a politikai tarkasághoz kicsi a család. Az viszonylag gyorsan eldőlt, 
hogy a nagyobbik gyerek járjon fórumra. Jó helyen van, felügyelet 
alatt, és sokat hall. Ám egyenlőre ne beszéljen, csak legyen ott. Kisebb 
fajta perpatvar volt a másik utód irányultságát illetően Több alterna
tíva létezett. Adjuk a megújult mozgalmaknak, az egyháznak, vagy a 
cserkészeknek. A nagymama a vallást favorizálta, az apának a cserké
szet volt a szimpatikus, míg az anya a kivárás mellett voksolt Igenam, 
de az utód eldöntötte hogy ő DEMISZ RUSSOS-hoz csatlakozna szíve
sebben.

Szabadsághoz való jogát tiszteletben tartva a „családi tanács" ezt 
jóváhagyta. Mindezek után át kellett dolgozni a tervezett szereposztást. 
Több szereplő a szükebb családban nem lévén, a nagymamának kell 
biztosítani a képviseletet az egyházban. Neki legalább van klerikális 
múltja, kb. 60 éve bérmálkozott is. Közéleti Úr — eleiében először — 
tiszta szívből sajnálta, hogy további felmenőivel közvetlen képviseletet 
biztosítani nem tud. Pedig milyen jó lenne képviseletet biztosítani a 
Független Kisgazdáknál, a Néppártnál, stb. „Élete fele" mentőötlettel 
állt elő, eszébe jutván hogy a szegről-végről rokon harmadik nagynéni
nek van hetediziglen kapcsolata a SZOCDEM-ekhez, egv korabeli fo
tográfia alapján. Nosza évtizedek hallgatása után a nagynéni befogad
tatott a Közéleti családba. Hasonló módon került adaptálásra egv új
szülött, kinek jövőjét illetően a Közéleti Úr esküt tett, hogy ebből 
végre cserkész lesz. Örökbe akartak fogadni egy süketnéma aggastyánt 
is abból kiindulva, legyen képviselet a legsátránvosabb rétegben is. Ez 
nem jött össze, mivel a kiszemelt nem hallotta, hogv miről is lenne 
szó. Közéletiék most átmenetileg nyugodtan vannak. A család feje 
azonban előretekint. Aggódik, hogy mi lesz akkor, ha még további szer
vezetek alakulnak. Most bánja, hogy kicsi a család. Majd azért valamit 
kitalál. Az sem rettenti vissza, hogy az üknagymamanak felvázolván a 
családi pluralizmus modelljét, az mindössze úgy érvelt, „Bolond ükből 
bolond szél fú”. Tanuld meg végre, hogy összetartozás is van a világon.

Közéletiéknél pezsgő élet zajlik. Esténként ki-ki a maga misszióját 
teljesítve hazatérvén, nyíltan ütköztetik véleményüket. Igazi pluralista 
kerekasztal formájában. Egyvalamiről azonban a nagy hajszában meg
feledkeznek. ősrégi szokás — ami ráadásul be is vált, — hogy a lénye
ges kérdésekben össze kellene fogni. Két dolog lehetséges. Egyik, hogy 
ezideig talán lényeges kérdés nem volt. A másik, hogy marad a vita 
vacsorával vagy anélkül.

Gyűlések, összejövetelek, meg
beszélések, fórumok, ülések, tár
gyalások, cikkek, programok kö
rok . . . Forog a szó, sziporkázik 
a gondolat, csendülnek az Össze
csapó vélemények Megszokott és 
új szereplők, régen születettek és 
ifjúi hévvel bírók gyülekeznek. 
Van ki magától megy, van kit 
küldenek, van aki szívesebben 
maradna otthon, van aki alig 
varja, hogy ott lehessen. De a 
legtöbben figyelnek, dolgoznak 
és bizakodva (?) várakoznak. 
Megmozdult valami, de kissé su
tán. Bizonytalanok a léptei, da
dog a hangja. A közszellem 
felállt és elindult, útját azonban 
túlhaladott régi szabályok nehe
zítik

Miközben néhánvan demokra
tának vallják magukat, ráripa- 
kodnak a másikra, határozottan 
védik igazukat és nem hallják 
meg az ellenérveket. Néha azt 
gondolják, hogy az igazság kizá
rólagos birtokosai, holott éppen 
tévednek Egymás mellett suhan
nak el az érvek és csak képvise
lőik ütköznek csattanósan. Talán 
a toleranciából van kevesebb az 
elégségesnél ?

Kezdenek felszabadulni a gon
dolatok Kezdünk őszintén kí
váncsiak lenni egymás vélemé
nyére. Persze nem mindenki, 
nem mindig és nem mindenkié
re. Vannak akiket leginkább a 
saját iuk érdekel. Az természe
tes, hogy az érdekek, a célok, a 
törekvések, a megközelítési mó
dok lehetnek különbözőek, de 
egvik sem lehet kizárólagos. Van 
alternatíva lehetséges kompro
misszum és közös megegvezés.

Nézzük, hallgatjuk. olvassuk 
egvmást. közben néhánvan a 
másik háta és szavai mögött ku
tatnak Vajon igazából mit akar
hat*’ Lehet, hogv tud valamit*’ 
Mit is csinált, mondott ő régeb
ben’ Hova is tartozik? A fenn
tartások és előítéletek fel - fel 
bukkannak. Sokszor a valóság

nál jóval rosszabbat hisznek a 
felek a többiekről, a másikról 
Most próbáljuk meg mégegv- 
szer lehetőséget adni egymásnak!

Persze a közélet, a politika 
nem széplelkek találkozóhelye, 
de egy új helyzetben — ha van, 
illetve lesz ilyen — biztos tisz
tább, demokratikusabb viszo
nyok között és a nyilvánosság 
előtt vállalva nézeteinket, meg
valósítva törekvéseinket igazabb 
és pontosabb lehet egymásról vé
leményt formálnunk.

Az emberekben él a mellőzött
ség, a kívűlállóság, a tehetetlen
ség érzése, a dacos érdektelen 
ség. Mindezt csak őszinte de
mokrácia következetes gyakorla
ta oldhatja fel Ennek lehetősé
geit elsősorban magunknak kell 
megteremtenünk A józan ész is 
a kollektív bölcsességet, a köz
akarat súlyát, az állampolgár, a 
tag, a dolgozó részvételét, gon
dolatainak, tetteinek támogatá
sát igényli. Sokaknak könnyű 
lenne a despotikus, autokratikus 
vezetés hibáit, káros következ
ményeit bizonyítani, szemléltet
ni, de éppen helyzetük miatt 
nem tehetik. Késnek az igazság 
pillanatai! Él a tartózkodás, a 
félelem, a megalkuvás. Termé
szetes és természetellenes korlá
tok között élünk Biztos, hogy 
utóbbiak nagy része lebontható, 
de most még sokszor halkabbá 
teszik a szót, megállítják a tol
lat

Félreértések tői, féligazságok tói. 
félreismerésektől terhes a köz
szellem. Sokszor kicsinves presz- 
tizsérdekek. emberi hibák és 
gyengeségek, elhallgatások ke
resztezik útját. Eligazodást a köz 
érdeke, a közvélemény által be
folyásolt. kialakított igazság ad
hat A valóság, a gyakorlat, a 
tettek igazolhatják, vagv cáfol
hatják a szándékok helyességét

Ormai István

Mit látni a 10. ..emeletről"?

Foto: eM Soós GyörgyMindezektől függetlenül. K. GY.
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„Nem eladó Magyarország, megvédik a kommunisták. —
Segítsd te is megvédeni, válasszad az 1-es listát.”

Kutyadolog

194". augusztus 25.. hétfő

Mintegy hatezer ember gyűlt 
össze vasárnap délután négy óra
kor Nagyatád főterén, hogy meg
hallgassa partunk vezetőjét, a 
még ellenségei által is legna
gyobb magyar politikusnak tisz
telt Rákosi Mátyást. A rengeteg 
ember méltán keltett bámulatot 
Nagyatad lakóinak szemében, 
helyesebben azokéban, akik ed
dig a reakció suttogó propagan
dája miatt távol tartották magu
kat partunktól s csak az utóbbi 
idők eseményei, a Magyar Kom
munista Part letagadhatatlan tet
tei a magyar nép érdekében, 
hozták közelebb hozzánk.

Rákosi elvtars megérkezik.
Vele vannak Pálffy György 

elvtárs tábornok, továbbá Dobó 
István elvtárs megyei titkár, 
Tompé István elvtárs alispán. 
Somogyi Tihamér elvtárs nagya
tádi járási titkárunk és a nagya
tádi járás képviselőjelöltjei: Po- 
mozi Istvánná, Pankász Ferenc, 
Vég Ferenc és Turopoli Géza 
elvtársak.

Szűnni nem akaró tapsor
kán . . . lelkesen ünnepük a dol
gozó magyar nép harcos vezérét.

Himnusz.
Pálffy György elvtárs tábornok 

ismertette az új honvédség hely
zetét a magyar demokráciá
ban :... a dolgozó nép fegyvere 
a nép ellenségei ellen.

Üdvözlet és ajándékok.

Pomozi Istvánná elvtársnő üd
vözölte Rákosi elvtársat Nagya
tád parasztasszonyai nevében s 
ekkor került sor az ajándékok 
átadására, amelyet a Nagyatádi

Rákosi Nagyatádon

járás hálás magyar népe hozott 
partunk nagy vezérének.

Magyarruhás kislányok ropo
gósra sült kenyeret adnak Rákosi 
elvtársnak, aki örömében meg 
csókolja a kislányokat.

A rinyaszentkirályiak egy üveg 
bort hoznak, hogy Rákosi elvtárs 
megigya a „kommunisták örömé
re, reakciósok keserűségére."

A 9. határvadász zászlóalj ka
tonái emléklapot és puskagolyó- 
hüvelyekből készített apró zász
lótartót nyújtanak át.

De van itt ezen kívül torta, 
kalács, még pálinka is ...

Rákosi elvtárs — mint Somogy 
képviselölistájának vezetője — 
beszéde:

... A magyar demokrácia már 
a harmadik évben nagyobb terü
letet vetett be, mint amennyi 
1938-ban volt bevetve. Ez pedig 
kétségtelenül az új gazdák érde
me, akik beváltották azokat a 
reményeket, amelyeket pártunk 
hozzájuk fűzött, amikor birto
kukba adta a földet.

Rákosi elvtárs ezután a gazda
sági élet egyéb faktoraival fog
lalkozott.

Viszont külföldön ...
Tegnapelőtt este nálam ebédelt 

a canterbury érseki helynök s 
nem győz csodálkozni az itteni 
helyzeten. Angliában még min
dent jegyre adnak ... egy sze
mély havonta csak két tojást 
kaphat. Az átlagos angol polgár 
1939 óta nem evett baromfit s 
amikor itt Magyarországon pl. 
disznócsordát láttak, oda voltak a 
bámulattól, mert ilyesmi már ré
gen nincsen Angliában.

Rákosi elvtárs ezután az újgaz

dák problémáiról beszélt, majd 
rátért a választási szövetség 
pártjainak a helyzetére.

A Kisgazdapárt... rossz hely
zetben van.

A Szociáldemokrata párttal 
kapcsolatban:... egyes vidéki 
szociáldemokrata agitátorok azt 
a rágalmat terjesztették pártunk
ról, hogy kolhozt akar. Ezt ugyan 
éppen ők vághatnak a m: fejünk
höz a legkevésbé, hiszen ők is 
szocialisták, de ettől függetlenül 
erélyesen felléptünk ezekkel a 
rágalmakkal szemben . ..

Vagyis minden párt belső ne
hézségekkel küzd, csupán a mi 
pártunk áll szilárdan, egysége
sen, következetesen, egyre gya
rapodva ...

Egyes pártok szeretik azt a fe
jünkhöz vágni, hogy nem is mi 
csináltuk az újjáépítést, a földre
formot, a jó forintot, hanem a 
magyar nép és valamennyi párt 
együttvéve Ez természetes. A 
magyar nép nélkül aligha való
síthattuk volna meg az eredmé
nyeket. De az is természetes, 
hogy azok a pártok, amelyek 
nem csináltak semmit... a mi 
cselekedeteinket akarják kiseb
bíteni ... kénytelenek tehát azt 
mondani, hogy amit csináltunk, 
abból ők is kivették a részükét.

A Magyar Kommunista Párt 
nyugodtan néz a választások elé. 
Ha a magyar nép ezúttal helye
sen fog szavazni s a keresztet az 
egyes kockába teszi, akkor bizo
nyos, hogy rövidesen elérjük a 
szabad, erős, független és virág
zó, boldog magyar hazát!

Szűnni nem akaró tapsor
kán ...

Turopoli elvtárs Ígéri, hogy 
Somogybán a Nagyatádi járás 
fogja elvinni a választási harcok 
pálmáját.

Szózat.
Most a kastélyparkba megy át, 

ahol az MKP nagyatádi szerveze
te háromszáz gyermeket vendé
gelt meg uzsonnára.

Apró, mosolygó kicsinyek él- 
jenzik, köszöntik Rákosi elvtár
sat, virággal árasztják el, felkö
szöntőket mondanak ...

Rákosi elvtárs hosszú ideig 
gyönyörködik a mosolygó apró

ságok vidám ünnepében, de azu
tán — bármennyire is sajnálja 
— útnak kell indulnia . ..

Lelkes éljenzés, taps ...

Közzéteszi:
Horváthné Tar Ildikó

Dán József, a Magyar Ebte
nyésztők Országos Egyesülete Pé
csi Szervezetének tagja. Tőle 
tudtam meg, hogy örvendetes 
módon — már többtucat híve 
van az ebtenyésztésnek és a ku
tyasportnak városunkban és kör
nyékén. A kutyások atádi tábo
rának sok bosszúságot okozott 
már a nehézkes, bürokratikus 
ügyintézés, amely a MEOE-ben 
is eluralkodott. Szervezetileg 
megosztottak az atádi kutyások, 
egy részük a MEOE kaposvári, 
mások a pécsi csoportjához tar
toznak. így kedvenceik csip-csup 
ügyeit intézve állandó levelezés
ben vannak a városokkal, s nem 
ritkán oda is kell utazniuk. Az 
alig megszületett apró kölykök 
első lépései is sok kitérővel, bot- 
ladozással járnak e sportág út
jain: a MEOE új törzskönyvezé
si szabályzata úgy intézkedik, 
hogy a törzskönyvi számot be 
kell tetováltatm a kutyák fülébe, 
s ezt a munkát csak szakképzett, 
engedéllyel bíró tetováló meste
rek végezhetik. Hozzánk legkö
zelebb Batéban található ilyen 
mester, s akár ő jön Nagyatádra, 
akár az ebeket utaztatják hozzá, 
mindig körülményes, idő- és 
pénzrabló művelet ez. Mindez le
egyszerűsödne, ha Nagyatádon 
megalakítanák a MEOE pécsi 
szervezetének kihelyezett cso
portját, mert akkor a legtöbb 
formaság helyben lerendezhető 
volna.

Dán József elmondta, hogy vá
rosunkban is van már olyan 
személy, aki el tudná végezni a 
tetoválásokat, s a „mesterlevelet” 
is megszerezné, ha a helyi cso
port megalakulna.

Szerkesztőségünk címére vár
juk azon érdeklődők leveleit, 
akik a MEOE nagyatádi kihelye
zett tagozatához kívánnak csat
lakozni. Kérjük, hogy a borítékra 
írják rá: „Kutya".

(Fejér)

Pályázatunk

E havi pályázatunkon — akár
csak a múlt hónapban — mind
össze egyetlen kérdést teszünk 
föl, Mikor lett város Nagyatád? 
Válaszaikat június 15-ig várjuk 
címünkre: 7500 Nagyatád Pf.: 74.

Májusi kérdésünkre a helyes 
válasz: Hild díjat 1983-ban ka
pott Nagyatád. A meglepetés dí
jat postán küldjük el Miksó 
Anettnek Somogyszobra, a Hárs
fa u. 1-be.

Rejtvény szelvény
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ítuiáz tnííi&ra
Nagyatád

Junius 1—2. Délután 5 órakor:
Afrika Expressz
Színes. szinkronizált olasz kalandfiim

Este fél 8 órakor:
Tanmesék a szexről
Színes magyar film

4.
Szahara
Színes amerikai film

5.
Három férfi és eg.v bébi
Színes, szinkronizált amerikai 
filmvigjaték

8—9. Délután 5 órakor:
Moonwalkcr (Michael Jackson)
Színes, zenes amerikai film

Este fél 8 órakor:
Éjszakai rohanás

11.
A hal neve: Wanda
Színes amerikai filmvigjáték

12.
Sztrájktól megbénítva
Színes ausztrál film

15—16. Délután 5 órakor:
Az agyagfigurák legendája
Színes kínai film

Este fél 8 ólakor:
K ... 2.
Színes magyar dokumentumfilm

18.
Az castwicki boszorkányok
Színes, szinkronizált amerikai horror 
film

19.
Marié
Színes, szinkronizált amerikai film

22. Délután 5 órakor:
No mercy (Nincs kegyelem)
Színes amerikai film

Körzeti mozik műsora
BELEG

Június 4.
Csiilagember
Színes, szinkronizált amerikai sei-íi

11.
A teher sárkány
Színes, szinkronizált lengyel-amerikai 
mese film

18.
Vörös zsaru
Színes amerikai akciofilm

25.
Testek csábítása
Színes, szinkronizált NSZK nlm
Julius 2.
Lenullázott légió
Magyar film

IIA ROM F A
Június 2.
Hálószobaablak
Színes, szinkronizált amerikai krími

9.
Négy bal kezes
Színes, szinkronizált francia
filmvígjáték

16.
Hajsza szárazon és vízen
Szovjet kalandfilm
23.
Háborús játékok
Színes, szinkronizált amerikai 
tudományos-fantasztikus film

Este léi 8 órakor:
A pokol katonái
Színes amerikai film

23.
No mercy (Nincs kegyelem)
Színes amerikai film

25.
Árulás
Színes angol film

26.
Törvényszéki héják
Színes, szinkronizált amerikai krimi

29. Délután 5 órakor:
Willow
Színes amerikai film

Este fél 8 órakor:
A bolygó neve: Halai
•Színes szinkronizált amerikai sci-fi

30.
Willow
Színes amerikai film

Julius 2.
Éjszakai motorosok
Színes görög film

3 Délután 5 órakor:
A dokumentator I—II.
Színes magyar dokumentumfilm

Előadások kezdete: du. 5 es este fel H 
órakor, kelresz.es film eseten du 5 
órakor

Pénztarnyitás:
előadások kezdete előtt eg.v órával. 
Jegyek csak az aznapi és a kovetki - 
ző játszási napi előadásukra kapha
tok.

Elővételi pénztár: minden szerdán 14 
órától 17 óráig.
Elővételben egy hetre előre váltha
tók jegyek.

A musorváitoztatás jogát fenntartjuk!

30.
Az évszázad csütörtökig tart
Magyar film

KUTAS
Junius 4.
Sárga Haj és az Arany Erdő
Színes, szinkronizált
amerikai-spanyol film

7.
Mielőtt befejezi röptét a denevér
Színes magyar film

11.
Az estwicki boszorkányok
Színes szinkronizált amerikai horror 
film

14
Ismeretlen ismerős
Színes magyar film

18.
Víz és szappan
Szinkronizált olasz fiimvígjáték

21.
Vörös zsaru
Színes amerikai akeiófilm

‘>5f.
Godzilla a Mechagodzilla ellen
Színes, szinkronizált japan 
fantasztikus film

28.
Tanmesék a szexről
Magyar filmvígjaték

Július 2.
Figyelem
Szinkronizált olasz film

5.
A kém aki szeretett engem
Színes angol kemfilm

GÖRGETEG
Junius
A fehér sárkány
Színes, szinkronizált lengyel-amerikai 
mesefilm

11
Ismeretlen ismerős
Színes magyar film

18
Commandó
Színes, szinkronizált amerikai film

25
Vörös zsaru
Színes amerikai akeiófilm

Július 2.
A vadon
Színes magyar film

NAGYKORPÁD
Június 6.
Testek csábítása
Színes, szinkronizált NSZK film

13.
A kockázat ára
Színes, szinkronizált francia 
bűnügyi film

20
Ismeretlen ismerős
Színes magyar film

Július 4.
Vörös zsaru
Színes amerikai akciofilm

TARANY
Június 15.
A vadon
Színes magyar film

22.
Az estwicki boszorkányok
Színes, szinkronizált amerikai horror 
film

29.
Miért?
Színes csehszlovák film

SEGESD
Junius 3.
Krokodil Dundec 2.
Szinkronizált ausztrál kaiandlilm

10.
Mielőtt befejezi röptét a denevér
Színes magyar film

17.
A kockázat ára
Színes, szinkronizált francia 
bunugyi film

24.
Commandó
Szin< s. szinkronizált amerikai 
akt lofilm
Július 1.
Masnap háború volt
Szovjet film

GÁBOR ANDOR 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KIÁLLÍTÁS:
— junius 11-ig: a 2. sz. Általános 

Iskola rajztagozatos osztályainak 
kiállítása

— június 24 — július 9-ig: 
XII. Gyermek- és Ifjúsági 
Képzőművészeti Tábor Kiállítása

RENDEZVÉNYEK:
— 3-án. 17.30 órakor: Zeneiskola év

záró hangversenye
— lo-en. Ifi órától: Diáktanya 

utána D1SCO
műsorvezető: Szabó Gyula__________________

HELYŐRSÉGI KLVB
15-én. 15 órakor: Kondor Katalin

előadása — Rcformgazdaság
30-án. 21.15 órakor: Eső előtt köpö

nyeg Radnóti Színpad előadása
Figyelem: minden vasárnap 18 órától:

VIDEÓ DISCO I

SPORTMŰSOR
y i. 03. 17 óra — NVSE sporttelep 

Honv. Somogyi B. SE — Lengyeltóti 
megyei I. o. labdarúgó mérkőzés

VI 11. 17 óra — NVSE sporttelep 
Nagyatádi VSE — Tarany 
megyei 1. o. labdarúgó mérkőzés

VI 17. 17 óra — NVSE sporttelep 
Honv. Somogyi B. SE — Nagyatádi 
VSE megyei I. o. labdarugó mérkőzés 
Kispályás labdarugó torna:

VI 1. 18 óra
— Szakmunkásképző pálya 

VI. 5— 8-ig 18 óra
— Szakmunkásképző pálya 

VI. 12—15-ig 18 óra
— Szakmunkásképző pálya 

VI. 19—22-ig 18 óra
— Szakmunkásképző pálya

RÖVIDTÁVON
— t\ V ai ősi i anacs v B. Mtibu 

sportcsoportja uszoiantoiyamot indít 
6—14 eves koiu gyeimekt'Knek június 
27 — augusztus ö-ig.
turnusok: junius 27 — julius 8-ig
julius 11 — julius 22-lg, juiius 25 — 
augusztus 5-ig.
jelentkezés a városi tanacs sportcso
portjánál junius 10-ig.
rantolyami díj: .300 Ft.fő.

— A KISZ Városi Bizottsága és a 
Városi Tanács VB. MEISO sportcso
portja közös rendezéseben zajlott le 
a tavaszi tömegsport események egyik 
legrangosabbja, a H'TATAD.
>86 fős mezőny rajtolt az 5 es 10 km-es 
távúkon.
A Babay iskolából 131. a 2. sz. isko
lából 124 és az 1. sz. iskolából 105 in
duló volt. Elismerést érdemel még a 
lábodiak 98 és a toronyiak 53 fős pró- 
báz.ó gárdája is. Kisebb számban vet
tek reszt meg u környező altalános 
iskolákból es a középfokú tanintéze
tekből is.

— Megjelent Somogy megye ver
senysportjának 1988-as évkönyvé, 
mely tartalmazza az egyéni sportá
gakban minősíti ti sportolok névjegy
zékét. Az 1988 évi versenyek alapján 
a következő minősítésekét szerezték 
sportolóink (22 í<>).
Aranyjelvényes ifjúsági sportoló: 

l.enárt Judit cselgáncs
Ezüst jelvény es ifjúsági sportoló: 

Szőke Zoltán ipteigáncs 
Major László cselgáncs 
Kálmán László est igánes

Bronzjelvényes ifjúsági sportoló: 
Ilics Józsi f cselgáncs 
Vass Gábor cselgáncs
Molnár De zso Hencz.i Betér.

Kertész Tamás esi Iganes.
Baranyai Gábor. \ arga Ákos, Szőke 

Judit. Simon Barbara. Ivusza Ágnes. 
Takács Tamás. Horváth Gábor. 
Skandcra Gábor atlétika.
Felnőtt III oszt, sportoló:

Mólnál Attila — cselgáncs 
Horváth Miklós — sakk 
Kiss Tímea — atlétika 
.láger Orsolya — atlétika 
Odor Lajos — atlétika

Fekete l.ajosne

llögyöBd
Város és környéke 

közéleti lapja

Főszerkesztő;
Nagy Jenő

Szerkesztő helyettes: 
Kovács Géza

Technikai szerkesztő: 
Takács Ferenc

Szervezési ügyintéző: 
Szabó Miklósné
Szerkesztőség: 
V árosi Tanács 

Nagyatád, Április 4. u. 9.

Kiadja:
Nagyatádi Városi Tanács V B. 

Nagyatád 
7501 Pf. 74. Telefon: 12-220, 12-000

Felelős kiadó: 
Hoffmanné dr. Németh Ildikó

Készült: 
a Somogy megyei Nyomdaipari 

Vállalat Nagyatádi Telepén

Felelős vezető: 
Miké Ferenc igazgató 
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Levél a miniszterhez!
Az MSZMP Városi Bizottsága levélben fordult a honvédel

mi miniszterhez. A testület álláspontjához a Nagvatádi Demok
ratikus Ifjúsági Szövetség is csatlakozott

Tisztelt Miniszter Elvtárs!

Varosunk, Nagyatád nevét az elmúlt évtizedekben katona
városként ismerte meg az ország közvéleményének egv része 
A város múltja és jelene több szálon is kapcsolódott a helyőr
ség létéhez, hétköznapjaihoz, gondjaink es eredmenveink is 
gyakorta közösek. Ez ad alapot arra, hogv levelünkben vélemé- 
nvünket kifejtve intézkedését kérjük.

Nagyatádon az ország más városaihoz hasonló módon, sú
lyos gond a lakáshoz jutás lehetőségének romlása, a mai lakás 
koncepcióban a szociális helyzetük miatt rászorultak lakáshoz 
juttatása. Az elmúlt években nálunk sem épültek bérlakások 
A meglévő bérlakás állományon belül pedig alacsony a szoci
ális indokkal évente kiutalható lakások szama. E helyzetben a 
város számára megnyugtató megoldást jelenthet a hondvédség 
fenntartásában lévő, üresen álló szolgálati lakások átadása. En
nek indokoltsága és realitása úgy látjuk ma nem vitatható. 
Ezért szorgalmazzuk a lakások átadását szabályozó központi 
döntés meghozatalát. Fontosnak tartjuk, hogy a lakások át
adása a szociális helyzetük miatt rászorulók lakáshelvzetének 
megoldását szolgálja

Szükségesnek ítéljük, hogy a nagyatádi közvéleményt is 
megnvugtató módon mielőbb kerüljön sor e lakások sorsának 
rendezésére.

Nagyatád. 1989 június 20.

Nagyatádi Demokratikus MSZMP Városi Végrehajtó
Ifjúsági Szövetség Bizottsága Nagyatád
Városi Bizottsága

Köztéri óra a
Amién erdemes felkeresni a 

varost, az teljességében, karak
terében, mondhatnánk arculatá
ban rejlik

A komfortérzet gyarapításában 
az apróbb és a minőségi környe
zi tépítészeti elemeknek, részle
teknek nagy szerepük van. A 
szökő- és díszkutak kedves han
gulatát egészítik ki a szobrok, az 
egyre jobban megbecsült zöldál
lomány és novényjelzői, a pedán- 
sabb utca és házszámozás, a szín
vonalasodó cégérek és reklámok 
Hangjelzéseket adva. — sokak 
örömére — néhány éve ismét jár 
a toronyóra

És a Városszépitő Egyesület 
elhatározásából sokak kívánsá
gára újabb értékes elemmel gya
rapszik a város: köztéri óra épí
tésé kezdődött meg a Hotel Solar 
üdülőszálló és a Művelődési Köz
pont közötti területen

légyotthoz...
Az idén szeptember végere el

készülő óratorony terveit a Ma
gyar Iparművészeti Főiskolán 
Polgár Attila készítette csakúgy, 
mint a 3 m magas, 60 cm átmé
rőjű. fehérre festett nyerstégla
hengeren lévő részleteket is. Eb
ben a magasságban helyezkedik 
el a 75 cm élhosszúságú kocka, 
három oldalán a pontos időt jel
ző óralapokkal, amelyekről az 
autósforgalom is jól tájékozód
hat, este is
Efölött lesz majd a nemes anya
gok felhasználásával megmunkált 
es felületkezelt égtájjelző, a szél
forgó és a szélkakas. — Áramki
maradás esetén a folyamatos mű
ködésről akkumulátor gondosko
dik
Az óra har.gjatek kisereteben jel
zi az időt

TARTALOM:

Védett természeti értékeink
.........mindig fontos volt az élő környezet.” 2 oldal.

Kevesebb a bölcsődés. több 
a középiskolás

..79 bölcsödést Írattak be." 2 oldal.

Júniális Háromfán
Helyszíni beszámolónk a 3. oldalon.

Végtisztesség
......... sírkeresztet kellene állítani.” 6 oldal.

Hubay Sándor
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A végrehajtó bizottságok Védett természeti értékek
Nagyatádon

GÖRGETEG
(július 12.)

— Beszámoló az oktatási intéz
mények munka- és baleset
védelmi helyzetéről.

— Tájékoztató a honvédelmi i- 
gazgatási feladatok ellátásáról.

— Tájékoztató a honvédelmi 
igazgatási feladatok ellátásáról.

HÁROMFA
(július 20.)

— A Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ 
valamint a Nagyatádi Május 1 
MG. TSZ. mezőgazdasági kis
termelőket integráló tevékeny
ségéről tájékoztató.

— Tájékoztató a közigazgatási 
területen élő lakosság biztosí
tási helyzetéről, a biztosítás 
új formáiról.

KUTAS
(július 20.)

— Tanácsi utak, hidak, járdák 
belvízelvezető árok állapota, 
feladatok.

— Tájékoztató a munkaidőalap 
kihasználtságának vizsgálatá
ról a tanácsi intézményeknél.

Kevesebb a bölcsödés,több a 
középiskolás

A város csaknem kétévtizedes 
aranyos fejlesztését a tanácsi 
fenntartású intézmények egész 
sora is bizonyítja. Az elmúlt tíz 
évben — a kiegyensúlyozottabb 
iskoláztatás feltételeinek javítá
sára — két új általános iskolát 
és hat középiskolai tantermet 
építettünk. A nyolcvanas évek 
első felétől minden olyan család 
kérését teljesítettük, amelyik böl
csődébe, óvodába, vagy iskolai 
napközi otthonba szándékozott 
beíratni a gvermekét. Megkezdő
dött az idős emberekről való 
szervezett szociális gondoskodás 
is

A múlt évtől a megszokottaktól 
eltérő intézkedések láttak nap
világot akkor, amikor intézmé
nyek átszervezésére, megszünte
tésére, vagy más célú hasznosí
tására került sor. Ez napjaink
ban is folytatódik, aminek több 
oka van. Az utóbbi években tér
ségünkben is csökken a születé
sek száma. Ez miatt és a GYES, 
illetve GYED növekvő igénybe
vételével egyre kevesebb család 
kéri gyermeke bölcsődei elhelye- 
Ivezését. A gyermeklétszám csök
kenése elérte az óvodát és az ál
talános iskolát is. Jelenleg a kö
zépiskolások kapui előtt vár be
bocsátásra egy megnövekedett 
számú, s tanulásra váró diákse
reg. Ezekkel egvidőben ugrássze
rűen nő a különböző mértékű 
szociális gondoskodást igénylő 
idősek száma. A tanács testüle
tének az a feladata, hogy a ren
delkezésére álló feltételrendszert 
úgy alakítsa, szervezze, - hogy az 
a lehető legjobban szolgálja a la
kosság különböző korosztály igé
nyeit, ehhez igazítsa az intézmé
nyi hatteret is.

Tavaly hatvanöttel csökken
tettük a bölcsődei férőhelyeket.

LA BŐD
(július 20.)

— Beszámoló a Gondozási Köz
pont tevékenységéről.

— Beszámoló építési, hatósági 
feladatok ellátásáról a köz
igazgatási* területen.

NAGYATAD
(július 13.)

— A város és vonzáskörzete élel
miszerellátásának helyzete.

— A strand, a bevásárlóközpont 
és a 4 tantermes kereskedel
mi szakközépiskola építésének 
helyzete.

SEGESD
(július 6.

— Adóigazgatási feladatok ellá
tása.

— Jelentés az 1989. I. félévi költ
ségvetési és fejlesztési gazdál
kodásról. ’

SOMOGYSZOB
(július 13.)

— Az Állami Biztosító és a Hun
gária Biztosító közigazgatási 
területen végzett munkája.

— Mezőgazdasági, kereskedelmi 
és árellenőrzési feladatok el
látása.

Ez természetesen intézmények 
megszüntetésével járt. Az egyik 
bölcsődét idősek1 klubjává alakí
tottuk át, ahol húsz erre rászo
ruló személyről gondoskodunk. 
A másikból az idős emberek el
látását biztosító létesítmény kia
lakítását tervezzük. A harmadik 
bölcsődébe pedig egy óvodát he
lyeztünk át. Jelenleg 140 férő
hellyel várja a város három jól 
felszerelt, igényesen működő 
bölcsődéje az apróságokat. Eddi
gi ismereteink szerint szeptem
bertől csupán hetvenkilenc gyer
meket írattak be ezekbe az in
tézményekbe.

Óvodáink közül a város köz
pontjában lévők zsúfoltak, a kül
területiek pedig egyre kisebb 
létszámmal működnek. Az óvo
dás korúak létszámának csökke
nésével arra kell törekedni, hogy 
azokban az intézményekbe he
lyezzük el őket, amelyek nevelé
süket a leginkábbb tudják szol
gálni. A felszabaduló óvodai épü
leteket pedig az oktatás más 
területeinek kell átadni, például 
a leginkább problémás középisko
lai célra. így kerül szeptembertől 
a Rókus közi óvoda helyére 
az egészségügyi szakközépiskolai 
képzés.

Megkezdtük a szakmunkáskép
ző mellett a kereskedelmi szak
középiskola négy tantermének 
építését is. Szeptembertől a vá
rosban három új szakközépisko
lai osztályt indítunk, ezzel is se
gítve az általános iskolából ki
kerülők továbbtanulási lehetősé
geit.

Nem elhanyagolható tény, hogy 
az intézmények átszervezésével, a 
feleslegessé váltak, megszünteté
sével takarékosabban és éssze
rűbben gazdálkodhatunk.

Dezső Lászlóné

A természetvédelmi terület 
olyan országos vagy helyi jelen
tőségű természetvédelmi értékek 
céljából létesített kisebb kiter
jedésű terület, amelynek megőr
zése tudományos, oktatási és is
meretterjesztési, vagy gén fenn
tartási szempontból indokolt.

Nagyatádon az alábbi területek 
érdemelték ki a védetté nyilvá
nítást. amelyet táblák jeleznek;
— a Széchenyi park
— a Simongáti kastély parkja
— a Dohánybeváltó parkja
— a Dózsa György úti gesztenye

fasor
— a Városi Tanács épülete körül 

az idős facsoport
—a Korányi utcai játszótér fái.

A felsorolt területen úgyneve
zett helyi jelentőségű természet
védelmi értékek, fenntartásuk
ról a Városi Tanács, illetve a ke
zelő gondoskodik.

A város szempontjából meg
határozó jelentőségű a Széchenyi 
téri park. Növényzettel borított 
területe 4 ha. A század elején az 
akkori ízlésnek megfelelően épí
tették. Korábban piactér volt a 
helyén. Az atádi gyógyfürdő kö
rül kialakított parkot az atádiak 
és az idelátogató gyógyulni vágyó 
vendégek előszeretettel használ
ták sétára, pihenésre, mise utáni 
beszélgetésekre.

A park a háború alatt jelen
tős károkat szenvedett. A fák 
nagy része ma is magán viseli 
a harcok nyomát.

A gyógyfürdő felújítása és bő
vítése után aktuálissá vált a park 
rendbehozatala is. Az idővel 
dzsungellé sűrűsödött fák közül 
sokat ki kellett vágni, hogy teret 
kapjanak a megmaradók, besüt
hessen a napsugár. A város ren
dezéséből adódóan a park közle
kedési útvonalai is megváltoztak, 
szükségessé vált egyes járdák el
bontása, máshol újak építése. A 
parkban 50 féle fás növény ta
lálható — ami területéhez képest 
nem sok — de az idős fák össze
érő lombja alatt új facsemeték 
nem kapnak elég fényt és ez be
határolja a növényanyag fejlesz
tésének lehetőségét.

A parkban található néhány 
különleges fa, mint pl. a páfrány
fenyő (Gingko biloba), a tulipán
fa (Liriodendron tulipifera), a 
császárfa (Paulownia tomontosa). 

Fotóstúdió: eM. Soós György

A fák tövénél leállított kis jelző
táblák célja az ismeretterjesztés.

Nagyatád másik szép parkja a 
simongáti volt Mándy-féle „kas
télyt körül vevő kert. A kastéh 
valójában csak egy jókora. 1935- 
ben neoklasszicista stílusban épí
tett ház. Egykor báró Mándy tu
lajdona volt, majd államosították, 
az Erdőgazdaság és az Erdészeti 
Tudományos Intézet használta.

A 4,5 ha-os parkot a báró kor
szerű elvek szerint építette. A 
nagyméretű földlabdás fákból — 
amelyeket ökrös szekerek szállí
tottak a helyszínre — az intenzív 
ápolás mellett néhány év alatt 
kellemes és szép parkká alakult. 
Sajnos a háború alatt, a harcok 
során erősen károsodott növény
anyag egy részét nem lehetett 
megmenteni, de a megmaradt fák 
alapul szolgáltak egy erdészeti 
kísérleti arborétum létesítéséhez.

A kastély és a park jelenleg a 
Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság tulajdonában van.

Az épület üres, felújításra vár. 
de a parkot gondozzák. Érdemes 
felkeresni, kellemes séta az idős 
fák alatt. Különlegesség a ma
mutfenyő, amely a park K-i olda
lán a mocsártölgyek mögött ta
lálható. Szépek a különböző örök
zöldekből telepített facsoportok, 
amelyek színhatásukkal hívják 
fel magukra a figyelmet.

A Dohánybeváltó parkját a szá
zad elejen telepitték. Eredeti nö
vényanyagából ma már csak né
hány idős fa maradt meg. Emlí
tésre és megtekintésre méltó a 
hatalmas vérbükk. Több idős ju
harfát az elmúlt években kellett 
kitermelni.

A varos további három védett 
területén idős, a város karakterét 
meghatározó fák vannak.
A Dózsa György úton a vadgesz
tenye fasor élvezi a védelmet, 
a Városi Tanács épülete körül a 
volt Lelbach kastély, majd szülő
otthon parkjának fái, a Korányi 
utca sarkán lévő játszótéren a 
volt Korona szálló kerthelyiségé- 
ntk nars és vadgesztenyefái.

Nagyatád kisváros. A viszony
lag sok védelemre méltó terület 
azt jelzi, hogy az itt élő emberek
nek és a város vezetőinek mindig 
fontos volt az élő környezet.

Reméljük ezután sem lesz más
ként

Horváth Valéria
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Júniális Háromfán
Június 3-a volt, néhány perccel 

múlt 8 óra, mikor szomorkás idő
ben elhagytuk a várost, utunkat 
Háromfa felé véve. A községből 
a Tarany felé vívó betonútra mu
tatott a „Parkerdő” feliratú tábla, 
majd rövidesen erről is letéritett 
az útjelző, s párszáz méteres gid- 
res-gödrös út után megérkeztünk 
a júniális helyszínére, egy tisz
tásra, mely a szemerkélő esőben 
üresnek és barátsagtalannak tűnt. 
Még csak a büfések és a rendezők 
sürgölődtek fázósan és bizakodva 
az előkészületekkel.

A felhőkön diadalmasan áttörő 
nap hamarosan felszárította a 
füvet és idecsalogatta az embere
ket Kinyitották a céllövöldét, ki
pakolták áruikat a bazárosok, 
könyv- és kerámiaárusok, megér
kezett a léggömbös és a pecse
nyesütő. A délelőtt a sportverse
nyeké vojt, később az érdeklődés 
a gyermekek kultúrális bemuta
tójára irányult. Mindenfelé jó
kedvű, vidám embereket lehetett 
látni. Volt, aki a szőlőbe indult, 
de munkájától elragadta a búcsúi 
hangulat. Késő estig volt közön
sége a kuglipartiknak, a többszáz 
éves tölgv alatt néhánvan kár
tyacsatákat vívtak Nagy keletje 
volt a sörnek. A fiatalok késő éj
szakáig ropták a táncot a katonák 
zenéjére.

Mi atádiak egész nap jártuk e 
forgatagot, beszélgettünk és irigy
kedtünk

Egy nagyszabású rendezvény 
komoly előkészítést igényel Erről 
beszélgettünk Gvörke Józseffel, 
az iskola igazgatóhelyettesével, 
aki az MSZMP községi titkára is, 
Horváth Györgvnével, a taranvi 
művelődési ház vezetőjével és 
Martin Józseffel, a Május 1. Mg. 
Tsz MSZMP Bizottságának tit
kárával.
Hogyan választották ki a hely
színt?
— Háromfára 1968-ban kerültem
— mondja Gyürke József — azó
ta gyakran kirándultunk erre a 
gyerekekkel. Néhány évvel ezelőtt 
az útörőkkel kezdtük kialakíta
ni a területet Sok segítséget kap
tunk ehhez a Tsz-től, különösen 
Martin Józseftől és Farkas Gézá
tól, az erdésztől.
Mikor vetődött fel a júniális gon
dolata?
— Tavaly ezen a területen ren
deztük meg az Országos Erdésze
ti Napok programját — emléke
zik Martin József. Ennek sikere 
alapján jött az ötlet az ez év 
január 9-i koordinációs értekez
letünkön — amelyen a két község 
társadalmi és tömegszervezetei, 
iskolái, tanácsi és Tsz. vezetői 
vettek részt, — hogy a helyi és 
környékbeli lakosságnak is nyújt
sunk lehetőséget a kikapcsoló
dásra, szórakozásra és sportolásra.
— Én örültem a kezdeményezés
nek — veszi át a szót Annuska — 
mert úgy tapasztaltam, hogy van
nak ellentétek a társközségek la
kói között. Azt várom ettől a nap
tól. hogy az emberek közelebb 
kerüljenek egymáshoz, járuljon 
hozzá a feszültségek enyhítéséhez.
Kik segítették ezt a munkát?
— A Tsz. közel 20 ezer forint ér
tékű munkát végzett, s mellé még 
5000 Ft-al hozzájárult a díjazás

hoz is — kezdte Győr ke József. 
Külön ki kell emelnem a már 
említett Farkas Gézát, aki kő
műves csoportjának és a NADISZ 
fiataljainak összefogásával tár- 
6x6 m-es beton táncteret, a kug
lipályát és kiépítette a villanyhá
lózatot.
— Művelődési házunk csoportjai 
is örömmel készültek a mai be
mutatóra, szívesen jöttek ide — 
toldotta meg Horváthné.
— Nagyon hosszú lenne felsorol
ni mindazokat akik kisebb-na- 
gyobb feladatokat vállalva hozzá
járultak a rendezvény sikeréhez
— folytatta Martin József. A 
kulcsszó az össszefogás volt, en
nek összehangolásában vállalt 
„karmester’ szerepet Györke Jó
zsef.
Kora este van. Lemérhető-e már, 
hogy mennyire térült meg a be
fektetett munka?
Horváth György né: — Nagv szük
ség van ilven programokra. 
Ezt jelzi a jó hangulat, meg az is, 
hogy egvátalan eljött ez a sok 
ember ilyen dologidőben Örülök, 
hogy sok itt a fiatal, mert fontos
nak tartom felkarolásukat, igé
nyeik kielégítését.
Gyorke József: — Érthető módon 
ma mindenkinek a saját gazdasá
ga az első, emiatt az emberek el
távolodtak egymástól. Szerettük 
volna ebből a fásultságból felráz
ni őket. Úgy érzem, hogy ez si
került.
Martin József: — Véleményem 
szerint 4-500-an lehetnek itt, s ez 
maga siker. De az is biztató, hogy 
többen már azt beszélik,, hogy 
még ebben az évben rendezni ké
ne hasonló programot, s ezt a jú- 
nialist is évente ismétlődő ha
gyománnyá kell tenni

Egyed Ferencet, a NADISZ há- 
romtai közösségének titkárát, a 
Háromfa-Tarany női kispályás 
labdarúgó mérkőzés szünetében 
kérdeztük meg. hogy mi a véle
ménye a rendezvényről?
— A reggeli bizonytalanságok 
után beindult a program. Sokan 
jöttek személyautókkal, de az eső 
miatt visszafordultak. Jó idő ese
tén a távolabbi községekből is 
biztosan eljöttek volna. Ennek 
ellenére vannak itt Rinyaszentki- 
rályból. Bakházáról, Babócsáról, 
Taranvból és Nagyatádról is. Aki 
eljött, jól érezheti magát, nekünk 
szervezőknek pedig az okoz örö
met, hogy megtérült a rendez
vény szervezésébe fektetett mun
kánk.
Hogyan tovább?
— Mindenképpen szeretnénk, ha 
hagyománnyá válna a júniális 
vagy majális itt a háromfai Úttö
rő és Ifjúsági Parkban. Mi fiata
lok jövőre is készek leszünk tár
sadalmi munkát végezni, hogy 
egy-két újabb lehetőséggel színe
sedjen a program.
A (aranyi fiatalok egy csoportja 
éppen a kuglipálya mellett be
szélget. őket is arról kérdezzük, 
hogy miért kirándultak ide Ta- 
ranyból?
— Kialakult nálunk egy közösség 
és általában együtt veszünk részt 
a különböző rendezvényeken. Na
gyon jó volt a kispályás labdarú
gás, sokan nézték, de jobban is 
sikerülhetett volna, ha több női

csapat jón el A kulturális prog
ramokra is szívesen jöttek tőlünk 
a fiatalabbak, úgy is mint előa
dók, de nézőként is. Most meg
várjuk, hogy lesz-e tánc, majd 
lassan elindulunk haza

A fiatalok egy másik csoportját 
az uzsonna elfogyasztása után 
kérdeztük meg, hogy mi vonzotta 
őket ide Nagyatádról?
— Azért jöttünk el, mert Nagy
atádon nincs semmi. Annak pedig 
nem látjuk értelmét, hogy egyik 
kocsmából a másikba vonuljunk 
Itt állandóan történik valami, sok 
emberrel találkozunk, beszélge
tünk. Néztük a focit, sőt egyik 
barátunk kuglizni is beállt. Most 
még megiszunk egy-két sört és 
elindulunk, mert jön a buszunk

Vállalnátok-e társadalmi munkát 
egy hasonló nagyatádi rendez
vény előkészítésében?

— Igen, mi is összefognánk és se
gítenénk ezt, ha minket érdeklő 
programot szerveznének

A kulturális programban fellépett 
a taranvi Művelődési Ház Panto- 
min Együttese, amely Rácz Mária 
vezetésével bemutatta „A mi su

„Inkább szeretnék látni 
virágzó kerteket . . . 
a sár és por helyén.

(Széchenyi István)

Közösség, kert 
barátság, 

hasznosság
Rövid hír az országos és a me

gyei sajtóban. A környezet védel
mi világnap alkalmából Tamás 
Imrét, a Nagyatádi Kertbarát Kör 
elnökét Széchenyi István kitünte
tő plakett elismerésben részesí
tették, amelyet Budapesten vett 
át a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa Székházában. Az elis
merés nem mindennapos, ezévben 
az országban rajta kívül mind- 
ösze heten vehették át. A kör
nyezetvédelem, a környezetátala
kítás társadalmi támogatásban 
kifejtett kiemelkedő munkáért 
adományozzák. Az eddig vezető 
útról beszélgetek Tamás Imrével, 
aki ezzel kezdi: — az elismerés 
nemcsak nekem szól, hanem min
denekelőtt a Nagyatádi Kertbarát 

link' c darabot A taranyi műve
lődési ház Bábszakköre „Az okos 
Kati" c. népmese feldolgozást ját
szotta el. Szakkörvezető: Pappné 
Pandúr Gizella. A háromfai Álta
lános Iskola kisdobos színjátszói 
a ,,Döm-dö-döm" c. produkcióval 
léptek fel, melyet Huszárné Fülöp 
Márta tanított be. A háromfai 
Művelődési Ház citerazenekara és 
népdalköre adott műsort. A cso
port vezetője: Dobor Istvánná. 
A háromfai Általános Iskola ötö
dikesei a „Baj van a részeg ten
gerésszel c. dalt énekelték. A 
szünetben és a műsor után az MN 
3335 HEMO globin tánczenekara 
szolgáltatott zenét.

Az egész napos programért kö
szönet a rendező szerveknek:
Május 1. Tsz. Nagyatád, Községi 
Közös Tanács Háromfa, MN 3335. 
a Nagyatádon állomásozó szovjet 
alakulat, Általános Iskola Három
fa, Háromfai Úttörőcsapat. 
NADISZ háromfai és taranyi kö
zösségei, NADISZ Városi Bizott
sága Nagyatád, Gábor Andor 
Művelődési Központ Városi Sakk 
Klupja, Művelődési Ház Három
fa, Művelődési Ház Tarany.

Keszi László-Fejér Zoltán

Kör tagjainak, sőt ne tűnjek sze
rénytelenségnek a városnak is.

— Miért9
— A település mindig környe

zetbarát volt, ezt hűen tükrözi 
mai arculata is A város olyan 
mint a polgárai, az itt élők pedig 
olyanok mint a város. A szépet 
szerető, ezért tenniakaró szorgal
mas emberek élnek itt.

— Mennyien vesznek reszt 
szervezetten a kertbarátkor mun
kájában ?
— Néhány éve csupán 30 állandó 
tagunk volt, ma 80-100. Számom
ra külön öröm, hogy egyre több 
a fiatal is. Minden megyei kiállí
táson resztveszünk, elismerő ok
levelek, dijak igazolják a nagya
tádi kertbarátok szakértelmét.

— Mérhető-e egyátalán a kert
barátok munkájának a hasznos
sága ?

— Forintosítva nem tudjuk, és 
nem is akarjuk mérni. Mert mi
nek. Az viszont tény, hogy a sa
ját szükségletre termelés a meg
határozó. A mai jövedelmi viszo
nyok, a mai árak sokakat kény
szerítenek is a termelésre. A má
sik tény az, hogy a kistermelők 
munkájának eredménye a város

(folytatás a 4 oldalon)
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Vonósverseny 
és vonós zenei tábor Nagyatádon
Május vegei) rendezte meg ;> 

nagyatádi Zeneiskola a Somogy 
megyei Zeneiskolások IV. Vonós
versenyét A versenyre az idén 
Barcsról, Kaposvárról es Marca
liból érkeztek a zeneiskolás ver
senyzők A heh beli növendékek
kel együtt összesen 23 résztvevő 
mutatta be mús irat a zsűri elolt.

Ezt a versenyt eloszor 1983-ban 
kezdeményeztük es rendeztük 
meg hegedűsök részére. Hegedű
verseny címmel. Két év múlva, a 
csellisták jogos igényét is figye
lembe véve már e két hangszer 
részére Vonósnégyesként hirdet
tük meg.

A verseny elindításával tulaj
donképpen egv hiánvt szerettünk 
volna pótolni, mivel eddig az idő
pontig a vonósoknak nem volt 
olyan megyei rendezvénye, ver
seny, ahol találkoznak es erőiket 
összemérik. Masík oldalról úgy 
gondoltuk, hogy a tehetséggondo
zás elengedhetetlen feltétele az, 
hogy egv-egy verseny az ösztönző 
erőn kívül bizonyos kontrollt is 
jelent a növendék fejlődéseben: 
hol tartok, mennyire jó vagy 
rossz az amit csinálok mit kell 
még megtanulnom’ Természete
sen nem utolsó szempontként me
rült fel a vonósoktatás es főleg a 
vonósutánpótlás segítése, aminek 
különös aktualitását a zeneisko
lák állandóan csökkenő tanárlét
száma és az egves tanszakokon 
mar-már katasztrofális helyzetet 
teremtő tanárhiány adja.

Ilyen meggondolásokból kiin
dulva szerettünk volna — erőnk
höz mérten — a vonósoktatás to
vábbi fejlődéséhez hozzájárulni. 
Konkrétan a versenyről szólva 
örömünkre szolgált, hogy ismét 
szép sikereket értek el a nagyatá
di vonósok. A résztvevők közül 
többen a zsűri kiemelt dicséretét 
érdemelték ki, Birkás Csaba pe
dig korcsoportjában arany okle
velet kapott.

A vonósverseny céljaihoz es tö
rekvéseihez kapcsolódik a Vonós 
Zenei Tábor tíznapos munkája, 
a melvet az idén már harmadik

Közösség, kert, barátság, 
hasznosság

(folytatás a 3. oldalról) 

ellátásában is jelentkezik a pia
con e» <i boltokon keresztül. Har
madikként minden túlzás nélkül 
elmondható, hogy a málna és 
gyümölcs termelés és értékesítés 
több milliós nagyságrendű

— A kertbarátkör milyen segít
séget tud nyújtani a kisterme
lőknek ?

— Szakmai tapasztalatcseréket, 
tanácskozásokat, havonként rend
szeresen előadásokat, bemutató
kat szervezünk az aktuális tenni
valókról. A növényápolás és vé
delem, a talajerő utánpótlás, s 
egyátalán a vetéstől a betakarítá
sig mindenről.

— Mióta a kertbarátkor elnö
ke’’

— Mintegy hat eve választottak 
meg A kertet mindig szereltem

— Azt magam is láttam. hogy 
Tamás Imre kertjében sokfele 
gyümölcs, zöldségféle és a nálunk 

alkalommal rendezünk meg. A 
vonóstábor szinten a megvei ze
neiskolák részére meghirdetett 
rendezvény, gyakorlatilag azon
ban nemcsak a megye, hanem az 
ország más zeneiskolaiból is jön
nek érdeklődök, akik a labort ve
zető főiskolai tanároknál szeret
nek továbbfejleszteni zenei felké
szültségükét és tudásukat.

Jelentősnek tartjuk, hogy a 
nyári laborra minden évben ér
keznek a pécsi zenemüveszeti 
szakközépiskolából is hegedű és 
gordonka szakos tanulók. A töb
biek szamára ok jelentik azokat, 
akik zenei pálvan haladnak to
vább es egyszer remélhetően, 
mint végzett tanárok kezdik el 
munkájukat, valamelyik zeneis
kolában — tálán éppen a mienk
ben. Egyben ok testesítik meg a 
pálvan továbbhíiladóktól elvár
ható tudást és szakmai színvo
nalat is, amely ugv ahogyan az 
élet minden területén, egyre na
gyobb es egyre kjeménvebb köve
télményekét támaszt mar egészen 
kicsi korban is Ennek ma már 
csak úgv lehet megfelelni, ha a 
tanulást, a hangszerrel való is
merkedést legalább 5-<» éves kor
ban kezdjük meg Éppen ezek a 
versenyek mutatják meg azt 
hogy a később kezdők örök élet
re behozhatatlan hátrányba ke
rülnek a többiekhez képest

A tehetség mellett döntő sze
repe van (‘gyes személyhez kötő
dő tulajdonságoknak is. ponto
sabban ezek szerencsés összeta
lálkozásának. Ha a rendkívül kö
vetkezetes és kitartó munka a 
zene iránti elhivatottsággal pá
rosul. szinte biztos, hogy az ered
mény sem marad el

Azt hiszem mindenkinek, aki 
látta a tábor résztvevőit elmé
lyedtem feszült koncentrációval 
szinte reggeltől estig, napi sok 
órát gyakorolni, e látvány nem
csak tiszteletet parancsolt ha
nem maradandó élményt is jelen
tett

Kenedi Tibor 
igazgató

ritkának számító növények (cit
rom. banán, füge) is meghono
sodtak Eszerint kísérletező ked- 
v u '.’

— Igen A kertbarátkörnek sok
sok kapcsolata van. gyakorlati
lag az egesz duriant ulon. Az otta
ni barátokkal nemcsak tapaszta
latokat. hanem esetenként mago
kat. oltványokat is csereiünk. 
Kölcsönösen látogatjuk egymást, 
sok közvetlen kapcsolat alakult 
ki családok között is.

— Kerem, szóljon a tevékeny
ségüket segítő, és az azt gátló 
körülményekről.

— A kertbarátkor a semmiből 
indult A Gábor Andor Művelő
dési Ház kezdettől fogva helyi
séggel. eloadokk.il segít bennün
ket. Hasonlókat mondhatok a Ha
zafias Népfrontról, s rendezve 
•ne tik kapcsán mind több intéz
ményről es gazdálkodó egységről 
Szükségesnek tartom, hogy elhan
gozzék az ÁFÉSZ, a Délsomogy i

A japan Nishizava Akira Elet V. ciiníí munkája 1981-ben készült

l j babaház épül az óvodában
Az Aradi úti Óvodában 1989 

május 30-an társadalmi munka 
val babaház építéséhez kezdtünk

Feladataink kozott mindig sze 
lepelt az udvar szépítése, rende
zése. melynél a gyermekek igé
nyéit. életkorát igyekeztünk szem- 
előtt tartani Az építés ötlete mai- 
korábban is foglalkoztatott ben 
nunket. de kivitelezését szűkös 
anyagi körülmény eink samos nem 
tettek lehetőve.

Hogy mégis elkezdhettük a 
nagyatádi ..Május 1 Termelőszö
vetkezet vezetőségének a Magyai 
Néphadsereg Fegyelmező Zász
lóalj alakulatának valamint a 
sporttelep vezetőjének köszön
hető.

Sok kérdő es csodálkozó kis
gyerek szeme lattara szállították 
óvodánkba a szükséges faanya
got. meretre szabottan' Leírni 
nem lehet azt a boldogságot, ami 
a gyerekek szeméből sugárzott, 
látva az építkezést melvet a 
Közúti Építő Vállalat üzemigaz
gatója. Magyar Gyula szervezett 
Az ácsok gyors es szakszerű mun-

Mezogazdasagi Kombinát, a Kon
zervgyár, a Dohanvbeváltó a 
segesdi es a nagyatádi termelő
szövetkezetek neve

A gondjainkról; a mezőgazda
sági bolt kis mérete, ebből fák i- 
doan áruválasztéka sok bosszú
ságot okozott Ez megoldódik, 
már épül nz új üzivt A környe
zet vedelem miatt s nem utolsó
sorban a pénz miatt több kisebb 
kiszerelésű vegyszert, műtrágyát 
kellene biztosítani Komoly eltek 
megy veszendőbe évről-evre mert 
sokan eldobjak vagy elássák a 
felesleges maradékot Felig a 
kertbarátok egyik célja az. is. 
hogy több es jobb árut, kevesebb 
vegyszerrel termeljünk meg

— Saj.it céljai ’.’
— Meg negv ven evet élni a 

csaladom koreben a kertbará
tokkal tovább dolgozni. Elfogla
lom magam a kerttel, a barká
csolással De mindannviunknak 
nvugodalmasabb országra lenne 
szükségünk. Szeretem az. embe
reket ezert feliem is őket Ennví 
az egesz.

— Köszönöm a beszélgetést
Kreisz György 

kajanak eredményeképpen a reg
gel elkezdett építkezés délutánra 
félkész állapotában diszelgett az. 
óvoda udvarán, felkeltve sok szü
lő es külső szemlélő érdeklődését

A sok-sok gyermeki kérdésié — 
Mikoi látszhatunk a babahazunk
ban’’ — válaszunk az volt. — Ha 
mar a tetejet nád fedi, oldalát 
léckerítés díszíti!

Ok meg nem. de mi felnőttek 
mar tudjuk újabb lendület, tá
mogatás es .összefogás szükséges 
hogy ez így legyen!

Lapozgató
\ Nagyatád c. közművelődési 
közgazdasági es társadalmi 
hetilapból

Nagyatád község rendőrei a 
mostani drágasági viszonyok ko
zott túl szerény fizetésükből meg
élni nem tudván elhatároztak 
hogy sorsukon javítandó kivándö 
lóinak Amerikába, s e végett 
szolgálatukat felmondottak az 
esetre, ha jobb fizetésben nem re- 
szesittetnének. A képviselőtestü
let méltányolva a rendőrök jogos 
kívánságát fizetésüket a viszo
nyokhoz mértén emelte, s így 
most mar azok ki vándorlási szán
dékukról lemondottak s továbbra 
is közbiztonságunk felett őrködni 
fognak

(19(17 március 28 )

Mudin Imre bajnokságot nyert 
Mudm Imre vilit nagyatádi polgá
ri iskolai tanai Budapesten a Ma
gvar Atlétikai Szövetség áltál 
rendezett Magyarország 1911 évi 
súlvdobo bajnokságát Hm. 8 cen
timéterrel nyerte meg A halai 
más eredmenv, mely világvi
szonylatban is elsőrangú egyúttal 
új magyar rekordot is jelent A 
regi rekordot ugyancsak Mudin 
tartotta 13 97 meteres dobással 
Mudm ez iii.pi eredménye folytan 
a i hó 29-en Budapesten ugyan 
csak a Magyai Atlétikai Szövet 
reg alt >1 rendező svéd-magyar 
nemzetközi atlétikai versenyen, 
mint sulv dobás magyar reprezen
tánsa fog szerepelni.

(1914 junius 28.)
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Akar Ön szakács lenni?
A TIT Nagyatádi Városi Szervezete 1989. szeptember else

jével 2 éves szakáes szakmunkásképző tanfolyamot indít kellő 
számú jelentkező esetén. A jelentkezés feltételei: 8 általános, 
valamint a tanfolyam időtartama alatt a hallgatónak konyhán 
kell dolgoznia. Ez utóbbi szükséges azért, hogy a hallgató a 
minisztériumi rendeletben előirt szakmai gyakorlatot megsze
rezze.

A tanfolyam 2 év. 4 félév alatt 3 feléven keresztül heti 1 
alkalommal lesz foglalkozás egy adott napon kb. 2—7 óráig. 
Ezen az előirt tantárgyakat oktatjuk (matematika, magyar, 
anyag és áruismeret, szakmai technológia, etika, vendéglátó
ipari ismeretek, történelem). A negyedik felévben heti két fog
lakozásra kerül sor, a másik napon a szakmunkásvizsgára való 
gyakorlati felkészítést végezzük el.

Tanfolyami díj kb. 6500 Ft. amelyet egy összegben augusz
tus második felében kell a TIT irodában befizetni.

Jelentkezni lehet a fentiek figyelembevételével személye
sen. levélben. Nagyatád. Széchenyi tér 16. A tanfolyam indulá
sáról értesítést küldünk.

TIT Városi Szervezete

Tiszta víz a pohárban
Ha valamiért sokat bosszan

kodtak a nagyatádiak az elmúlt 
evekben az a víz minősége volt 
Ma már nehéz lenne összeszám 
lálni, hogy hány fórumhoz for
dultak a lakók. A víz azonban 
továbbra is rozsdás maradt, Hogy 
az itt található kutakból csak 
v asas víz nyerhető azt mar az 
első kút fúrásánál, 1963-ban tud
tak az építők, s ezért is szereitek 
föl egy vastalanítót, ami néhánv 
évvel ezelőtt tönkre ment Újra 
sokáig senkinek sem volt pénze 
1987 végén egyeztető tárgyalást 
tartott a városi tanács a DRV 
illetékeseivel, majd néhány hó
nap múlva megállapodtak abban, 
hogy a várhatóan tizennégy mil
lió forintba kerülő beruházást 
közösen valósítják meg A tanács 
hét milliót ajánlott föl, hogy vég
re megszűnjenek az anomáliák. 
Csakhogy közben kiderült az is. 
a tervezett technológia elavult, 
az itteni körülmények között 
nem alkalmazható, egy másikra 
van szükség. A Víziterv elkészí
tette ennek a terveit is. Számítá
saik szerint már harminckét mil
lió szükségeltetett. A DRV veze

tői a vastalanító ünnepélyes ava
tásakor elmondták, hogy az ere
detileg tervezettnél többet nem 
szánhattak a munkára, s azzal 
is tisztában voltak, hogy a tanács 
sem tud több támogatást adni 
Ismét veszélybe került az elkép
zelés megvalósítása. Ekkor láttak 
munkához a DRV műszaki szak
emberei. Rájöttek, hogy műszaki 
módosításokkal, kiegészítő mun
kálatok elhagyásával olcsóbban 
is elkészíthető a vastalanító. Ha 
nem kellett volna szembenézniük 
a magyar gazdasági jelenséggel, 
az anyaghiánnyal, akkor az ere
deti határidőre végezhettek vol
na. a munkálatokkal. így csak 
márciusban indulhatott a próba
üzem Köszönhetően az Észak- 
Dunántúli Regionális Vízműnek 
is, amely a technológiai szerelé
seket végezte, mindent megtett a 
mielőbbi átadásért. Mára már ki
mostak és ki is pucolták a város 
csőhálózatát. Végre tiszta és él
vezhető víz kerül a poharainkba 
A DRV-tól megtudtuk azt is, 
hogy a vastalanítóval, a meglévő 
kutakkal és tározókkal hosszú 
időre megoldott Nagyatád vízel
látása

Ilyen könyvet 
nyerhet

Pályázatunkon ezúttal ilyen 
könyvet nyerhet, ha megírja ne
künk augusztus 15-ig, hogy mi
kor is volt 100 esztendős a na
gyatádi nyomdászat. Címünk vál
tozatlan. 7500 Nagyatád PL: 74

Júniusi kérdésünk könnyűnek 
bizonyult, nagyon sok helyes vá
laszt kaptunk. A szerencse ezút
tal Szép Józsefnének kedvezett, 
ugyanis Nagyatád 1971 április 
25-én lett város. Nyereményei a 
Munkácsy utca 28-ba postán 
küldjük el.

(Rejtvény szelvény)

Raktárai 
ajánlunk

A nagyatádi Dohánybeváltó 
tízem szabad RAKTÁRKAPACI
TÁST ajánl fel. igény szerinti 
nagyságrendben.

A raktár szaraz, villannyal, 
anyagmozgatási és jó megközelí
tési lehetőséggel, őrzésvédelem 
megoldott. Társulási díj meg
egyezés szerint.

Érdeklődni a 11-053-as telefon
számon a Dohánybeváltó Üzem
nél lehet.

Hirdetések
Értelmiségiek és Jogászok ke

restetnek a Nagyatád és körzete 
Magyar Szociáldemokrata Párt 
vezetőségébe. Kapcsolat felvétel: 
Dergez László, 7500 Nagyatád. 
Táncsics M. u. 29.

ÉPÍTKEZNI szándékozók 
FIGYELEM!

Új lakótelepen 1000 m2-es (30. 
50 Ft m2) vízzel, villannyal épí
tési telket kínál eladásra a so- 
mogyszobi tanacs. Telekvásárlás
hoz. OTP hitel igényelhető. Ér
deklődni lehet a községi taná
cson. Somogyszob, Petőfi Sándor 
utca 1. Levelekre sokszorosított 
tájékoztatóval válaszolunk.

A Ikotótábor gyerekeknek
Idén 12 alkalomul került meg

rendezésre Nagyatádon a So
mogy megyei Gyermek- és Ifjú
sági Képzőművészeti Tábor. Ez 
évben 36 fiatal — 7. oszt, általá
nos iskolástól a 3. oszt, középis
kolásig — dolgozott két hétig a 
városban. A 36-ból 20-an ered
ményes pályázatukkal, 16-an pe
dig a Kaposváron szervezett év
közi tehetséggondozó foglalkozá
sokon végzett jó munkájukkal 
érdemelték ki a meghívást.

Az évek során a város jó házi
gazdának bizonyult: a megye és 
a város anyagi es szellemi rá
fordításával, megteremtődtek a 
színvonalas munka feltételei. így 
az eredmények, elismerések sem 
maradtak el. Kialakult egy szek
ciókra osztott szervezés: festés
sel. sokszorosító grafikával, egye
di rajzzal és tárgyformálással 
foglalkoztak a resztvevők. A tá
bor végén az érdeklődők a Mű
velődési Központ kiállítótermé
ben rendezett kiállításon ismer
hették meg a két hét alatt elké

Tisztelt Ü<jif felünk !
TAKARÉKSZÖVETKEZETI BETÉTTEL

2 X N VERHET!
1. A kirendeltségeinknél december 31-ig elhelyezett minden 

10.000 Ft betét kedvező kamata mellé sorsjegyet adunk, 
mellyel az 1990. február havi megyei sorsoláson

MARÚTI vagy DACIA 
személygépkocsit nyerhet.

2. Amennyiben betétjét augusztus 31-e előtt helyezi el nálunk, 
úgy az 1989. október 31-i helyi sorsoláson is résztvesz, ahol 
fagyasztoládat és sok más értékes használati tárgyat nyerhet, 
melyek jegyzéke kirendeltségeinken megtekinthető.

3. Minden betételhelyezőnek apró ajándékkal kedveskedünk. 
Pénzének gyarapodását befektetési tanáccsal és diszkrét, pon
tos ügyintézéssel segítjük.
Vállalkozásához segítséget nyújtunk, magunk is vállalkozunk! 

Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet

Emlékmű 
a II. világháború 

áldozatainak
A Városszépítő Egyesület veze

tősége felhívással fordul a város
hoz: a második világháború ál
dozatairól megemlékező emlékmű 
felállítása javaslatával.

Javasoljuk egv széles tár
sadalmi bázisú szervező,- koor
dináló intézőbizottság létrehozá
sát. amely egyben a leendő ala
pítványt is kezelné.

A társadalmi szervezetek inté
zőbizottsága hirdessen pályázatot 
az emlékmű tervének elkészíté
sére. Az emlékmű helyének ki
választására alakuljon társadalmi 
bizottság az alapítványt kezelők 
és az érintett magánszemélyek, 
illetve hozzátartozóik részvételé
vel Az intézőbizottság megalaku
lásáig a cél megvalósításában a 
szándék-nyilatkozatok összegyűj
tését vállalja a Városszépítő 
Egyesület Nagyatád, Április 4. u 
5. szám, II emelet 211, ajtó cí
men.

Kérjük mindazokat, akik a cél 
megvalósításával egyetértenek, 
szándékukban áll anyagi hozzá
járulással részt vállalni, jelent
kezzenek 1989. augusztus 20-ig.

Városszépítő Egyesület

szült anyag egy részét. Az idei 
más lesz. Valami új. A tábor ve
zetői arra törekednek most is. 
hogy igényes megoldások készül
jenek, csak most előre elképzel
tek egy kiállítást, amely csak 
kevéssé emlékeztet a hagyomá
nyosra ’Ezt az elképzelést for
málva, átformálva dolgoznak a 
megvalósításon A tábor kezde
tén még sok a nyitott kérdés: a 
feltételek milyen módon felelnek 
meg az elképzeléseknek?

Bízunk azonban abban, hogy 
idén is érdemes lesz megnézni a 
tábor végére összeálló kiállítást, 
hogy hasznos lesz minden rész
vevő számára. És abban, hogy ez 
a kísérletinek nevezhető 12. tábor 
olyan tapasztalatokkal szolgál, 
amelyeknek alapján új arcula
tú programok tervezhetők a kö
vetkező évekre. Lelkesedés és öt
let egyaránt van erre. Remélhe
tőleg „nehéz gazdasági helyze
tünk” nem akadályozza meg e ré
gen kezdett munka folytatását
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Végtisztesség
(A nagyatádi hölgy szorongva várja e sorok megjelenését. Kilétét 
nem kívánja felfedni, de érzi, tudja, hogy fontos közügyben írta 
le gondolatait, ezért fordul az újság nyilvánosságához.)

A mi kis városunk sokat jelent 
nekünk, akiknek szülei, nagyszü
lei is itt éltek. Takáts Gyula köl
tő a harmincas években „So- 
mogyország kis Párizsának” ne
vezte ezt a fürdővárost, ezzel ad
va rangot Nagyatádnak. Szorgal
mas, egyszerű emberek éltek itt. 
Szeretet, béke, derű volt bennünk. 
Ezt látta meg Babay József iró, 
és megörökítette műveiben az 
atádiak életét, nevét. A temető
ket járva fellelhetők még csekély 
számban azok a nevek egy-egy 
kőkereszten, akikről az iró emlí
tést tesz regényeiben: Pouchly 
családé, Karbuczky József bíróé. 
Megtaláljuk Kovács Gyula jegyző 
sírját (1871-1921, a polgári fiúis
kola szervezője volt), Pfisterer 
t>ajos törvényszéki bíró (1853- 
1887) Kulcsár Károly gyógysze
rész (1890-ben halt meg) nyug
helyét. Buzsáki János földbirto
kos (meghalt 1930-ban) a jó 
munkáért telket adott emberei
nek, Lelbach Keresztély (1860- 
1934) parkosította a mai városi 
tanácsi épület környékét, Winter 
Józsa (1964-ben halt meg) és Sin- 
kovits Maria (1971-ben halt meg) 
tanítói voltak a városnak — sír
juk megtalálható, de nem lelhető 
meg a „Gárdonyiszívű” tanító
nak, Szekeres Józsefnek (Babay 
József nevezi ígv egyik könyvé
ben), és az izraelita temetőben 
elhantolt Dr. Kaufer Dávid me- 
ráni fürdóorvosnak (1914-ben 
halt meg) és feleségének sírja.

Most reszket a lélek a régi atá- 
dt temetőkért . . . Sajnos megtör
tént az egykori iskolaigazgató, 
Karpáti Ernő sírjának felszámo
lása. Ez vár Szondy Pál (gyógy
szerész volt, sírja a kápolna mel
lett van) és családja sírhelyére 
is? Mivé válik múltunk, ha nem 
becsüljük halottainknak az em
lékét sem? Mivé lesz a nemzet, 
ha eltöröljük azok nyomát, akik 
elhaltak bár, de életükben ada
koztak a városnak? Megérdem

(A nagyatádi hölgy gondolatai tettekre sarkallóak. A szerkesztő
ség várja az e tettekre készek jelentkezését.)

1989. júliusban 2000 példányban 
jelent meg a 

nagyolod
*« kÓlüMi I>rp

Legyen Ön is olvasója!
Köszönjük, hogy lapunkat 

olvassa!

li-e a jövendőt az a nemzedék, 
amely elfedi a sírhantokkal ta
kart halottakat, utakat épít rá
juk és úgy jár-kel fölöttük, mint 
aki jól végezte dolgát? Miféle 
nemzetpusztitó tendencia ez?

1743-ban Czindery Ferenc Kis- 
Atádon megépítette a Szent-Ró- 
kus kápolnát. A környékén akko
riban temető volt. Miután az be
telt, 1802-ben az uradalom kisa
játította. A kápolna falára helye
zett kötáblával kellene jelezni, 
hogy megemlékezünk az egykor 
oda temetettekről!

A végtisztességgel régóta tar
tozunk az elhaltaknak, az elhur- 
coltaknak és magunknak is. Az 
izraelita temetőt emlékhelynek, 
kegyeleti parknak kellene nyil
váníttatni! Akadnak építészek, 
szobrászok, kertészek, iparosok, 
akik ajándékként tehetségüket, 
szakértelmüket kínálják a park
építéshez A temetői emlékművet 
sürgősen meg kell javítani, mert 
omladozik! Még olvasható rajta: 
Ne ölj!

(Kétszázhetven áldozat emléké
re állították . . . ) Alig pár sír 
van, amelyet a még élő hozzátar
tozók gondoztatnak (Dr. Kreusz, 
Fleiner, Rotter, Dr. Weisz). Vé
detté kell nyilvánítani a régi sír
köveket! Egy emlékpark kialakí
tásához a külföldön élő, atádi iz
raelita igaz magyar anyagi segít
ségét is igénybe lehet venni (eb
ben közvetítene Dr. Schöner Al
fréd budapesti főrabbi is).

Annak a tizenegy mártírnak a 
neve is megérdemelne egv emlék
táblát, akiket Zöldi fegyveresei 
1944. november 2-án 21 óra körül 
lőttek tarkón, a mai ipari iskola 
helyén. Köztük volt Landler 
Aladar és felesege. Burányi 
Gvörgyné, Szikora Istvánná, Vas
tag Sándorné is. . A második 
világháborús hosszú frontnak is 
bőven voltak áldozatai. A közte
metőben sírkeresztet kellene ál
lítani az elesettek emlékére!

Egyházak a kórháziakért
Élő közösségben a korház betegeivel

Nemcsak Budapesten, hanem 
országszerte elkezdődtek az isen- 
tiszteletek a kórhazakban. Így 
történt Nagyatádon is. A városi 
Kórház-rendelőintézet a megyé
ben elsőként tette lehetővé a 
helybeli egyházak számára kór
házi istentiszteletek tartását. A 
római katolikus alkalmak minden 
csütörtökön délután 17 órakor, 
a protestáns (református és evan
gélikus) istentiszteletek pedig 
keddenként ugyancsak 17 órakor 
kezdődnek. Az egyházaknak ezek
kel a szolgálatokkal az a céljuk, 
hoey lelkileg segítsék, vigasztal
ják, bátorítsák a betegeket, ezzel 
is elősegítve gyógyulásukat. Tud

Megalakult a IMA DISZ
Üj ifjúsági szövetség alakult 

Nagyatádon és környékén. A 
KISZ XII. Kongresszusa után, 
mely átalakult a DEM1SZ első 
országos gyűlésévé, május hó
napban területi értekezleteket 
tartottunk a város és környéké
nek alapközösségeinél Az ott el
hangzott vélemények és javasla
tok alapján május végén meg
szűnt a KISZ Nagyatádi Városi 
Bizottsága és jogutódjaként a 
a Nagyatádi Demokratikus Ifjú
sági Szövetség alakult meg. A 
felmerült öt név közül, csak a 
Konzervgyár fiataljai szavaztak 
a Nagyatádi Ifjúsági Szervezetek 
Szövetségére, a többi szavazó egy
ségesen a NADISZ -ra voksolt 
A NADISZ a szeptemberi küldött
értekezletig a Városi Bizottság 
által elfogadott „IDEIGLENES 
ALAPSZABÁLYA ES MŰKÖDÉ
SI ALAPELVEI” szerint dolgozik 
A szövetség megerősítése es a 
végleges „EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZAT ÉS MŰKÖDÉSI 
ALAPELVEK" elfogadása a kül
döttértekezlet feladata lesz. Ad
dig is azonban sok feladat vár a 
szövetségre. A megváltozott po 
litikai viszonyok miatt átszerve
zésekre lesz szükség a munkahe
lyeken és a lakóterületeken egy
aránt.

A Falusi Ifjúsági Szövetség 
(FISZ) megalakítását szervezzük 

ni kell, hogv nemcsak a betegek
nek, hanem hozzátartozóiknak is 
segítséget kíván nyújtani az egy
ház ezekkel az alkalmakkal. íh 
módon is használva a társada
lomnak A Kórház-rendelőintézet 
mellett a segesdi Szociális Ott
honban is megkezdődtek az. egy
házi szolgálatok A hétfői napo
kon katolikus, csütörtökönként 
református istentiszteletek van
nak

A Kői haz-rendelóintézet és a 
Szociális Otthon vezetőit és dol
gozóit — akik ezeket a szolgála
tokat elősegítik — e helyről is 
illesse hála és köszönet.

Cseke László

a Szövetségen belül, hogy ezzel 
is elősegítsük a Nagyatád környé
ki községekben élő fiatalok jobb 
egymásra találását, közös érdek
képviseletük, programjuk kiala
kítását Kiemelten fontosnak tart
juk a választásokra való felkészü
lést, ezt h«4vi képviseleti prog
ramunkban is megfogalmaztuk 
Bízunk benne, hogy a szervezeti 
es tartalmi változások elősegítik 
az ifjúsági érdekek markánsabb 
megjelenítését, tagságunk aktivi
tásának fokozódását

Keszi László
—

Az MSZMP és a NADISZ Vá
rosi Bizottságainak képviselői jú
nius 13-án aktuális helyi kérdé
sekről folytattak megbeszélést. A 
két fél közötti partneri viszony 
jegyében létrejött találkozón tá
jékoztatták egymást a szerveze
teikben zajló változásokról, ki
cserélték a helyi politikai köz
életben, az érdekek és törekvé
sek megjelenítésében és képvise
letében szerzett tapasztalataikat 
A képviselői és tanácstagi vá
lasztásokról, a lakáshelyzetről és 
a foglalkoztatási gondokról tár
gyalva megállapodtak, hogy az 
azonos megítélés alá eső kérdé
sek képviseletében, megoldásuk 
szorgalmazásában, megvalósítá
sukban együttműködnek.
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SPORT

Ismét
A rájátszást követően is 3. he

lyezett lett a Nagyatádi VSE fér
fi kézilabda csapata. Az 1988. év
ben tavasszal és ősszel lebonyo
lított két forduló után nem nyert 
befejezést a bajnokság, hanem 
az 1989. tavaszi „rájátszással" 
folytatódott. A két forduló után 
kialakult eredmény alapján az 
1—6. helyezett csapatok, az ered
ményeket magukkal víve, oda- 
vissza alapon játszottak az NB II 
1—6. illetve a 7—12. helyezésért. 
Az így lebonyolított összesen 
négy forduló után került sor a 
bajnokság befejezésére.

Az 1988 89. évi NB Il-es kézi
labda bajnokság végeredményei:

Minek köszönhető a harmadik 
hely?

Az 1—4. forduló után erősen

1. Szondi SE 32 29 3 — 837 :621 61
2. Környe 32 21 4 7 730:620 46
3. Nagyatád 32 17 3 12 765:733 37
4. MÁV Előre 32 16 3 13 717 :662 35
5. Högyész 32 14 4 14 812:818 32
6. Ajka 32 13 2 17 740:734 28

RÖVIDTÁVON
— Befejeződött az atádi ötpró

ba sportakció. Utolsó erőpróbá
ján, a kerékpártúrán 400-an in
dultak, s a gyalogtúrához Seges- 
den még 106-an csatlakoztak, így 
506 fő teljesítette az előírt köve
telményeket. A 7 próbát tartal
mazó versenysorozaton több, 
mint 1400-an vettek részt, s eb
ből 530-an vehették át a sport
táskát, melyet ötszöri teljesítés 
alapján érdemeltek ki. A diák
sportkörök pontversenyében 1. 
Taranyi DSK, 2. Háromfa, 3. Ba
bay iskola. A fődíjat, egy ver
seny kerék párt Pécsekné, a Ba
bay iskola tanárnője nyerte, a 
sátrak és hátizsákok boldog tu
lajdonosai a háromfai tanulók 
lettek.

— A Lábodi Diáksportkör — 
az elmúlt évihez hasonlóan — 
úszótanfolyamot indított általá
nos iskolások részére Kivadáron.

A tanfolyam 2 csoportban 45 
gyermek sajátította el az úszás 
sportág alapjait.

— A nagyatádi városi kispá
lyás bajnokság állása az 5. for
duló után:
1. Flamingó csapata 8 pont
2. CSKCS 6 pont
3. Autószerviz 6 pont
4. Platán 6 pont
5. öregfiúk 5 pont
6. Konzervgyár 4 pont
7. Cérnagyár 3 pont
8. MN 3335 2 pont
9 Gimnázium 0 pont

— Újjáalakult a nagyatádi vá
roskörnyéki Diáksport Bizottság. 
A diáksportkörök küldöttei el
nöknek Tamás Lajost választot
ták. Munkáját 5 tagú intézőbi
zottság segíti, amely 2 évig irá
nyítja, szervezi a diáksport ver
senyeket.

— Végétért az 1988 89. évi 
diákolimpia körzeti és megyei 
versenysorozata. A nagyatádi és 
városkörnyéki általános iskolák

SPORT
feljavult a szélsőjátékunk és a 
kapus teljesítmény. Újra „ke
mény” volt a csapat amit a ki
állítások száma — háromszoro
sára növekedett — bizonyítja. 
Büntető dobásaink kihasználtsá
ga és dobása is jobb volt, való
sággal „harapott” a csapat és az 
utolsó hat fordulóban borzasztó 
nagy lelkesedéssel játszottak. 
Minden mérkőzésünket küzdel
mes, nehéz mérkőzéseken ját
szottuk. Végül az i-re a pontot 
Székesfehérváron tettük fel a 
MÁV Előre elleni mérkőzésen, 
ahol pontot kellett szereznünk a 
3. hely megtartásához, ami sike
rült is, pedig ezen a pályán ke
vés pontot szoktak „elvinni”. A 
hajrában a csapat valójában azt 
nyújtotta amit tud

Személy szerint kivel elégedett? 
Név szerint nem szeretnék ki

emelni senkit az egész csapat 
összteljesítményével elégedett va
gyok. Viszont köszönetét szeret
nék mondani a feleségeknek, ve
zetőknek, szurkolóknak akik nél
kül ilyen szép eredményt aligha 
érhettünk volna el.

Kolossá Károly edző

csapatai a megyei döntőkön fi
gyelemreméltó helyezéseket ér
tek el. Kutas leány kézilabda 
csapata (edző: Mód J.) 2. helye
zett, 2. sz. iskola labdarúgó csa
pata (testnev. Boros B. edző: 
Szakály Gv.), 4. helyezett., a 2 
sz. iskola kisdobos leány torna
csapata., 3. úttörő leány csapata 
5., atlétikai ötpróba összetett csa
patversenyén a fiú csapat 5., at
létikai ötpróba összetett csapat
versenyén a fiú csapat 2. helye
zett (testnev.: Potapovné).
Babay iskola: úttörő leány sakk 
egyéniben Gottvald Ágnes 2. he
lyezett, kisdobos fiú egyéniben 
Pintér László 4. helyezett.

— A középfokú tanintézetek 
megyei diákolimpiáján a gimná
zium tanulói is kitettek magu
kért. A leány torna csapat a 2. 
helyezést szerezte meg (testnev.: 
Ludán János) továbbjutva a te
rületi döntőre, ahol ötödikek let
tek. Atlétikában Kreisz György 
első helyezést ért el 400 m-es tá
von, míg a 100 és 200 m-en 
ezüstérmet szerzett. A fiú 4'X'IOO 
m-es váltó 3. helyezést, Gira Ág
nes 1500 m-en 3. helyezést nyert.

Fekete Lajosné

A körzeti I. osztályú labdarúgó 
bajnokság állása a XV. forduló 
után:

A megyei első osztályba való jutásért 
Somogyszob csapata osztályzó mérkő
zésen játszik.

1. Somogyszob 30 25 1 4 116-29 51
2. Inke 30 22 5 3 109-29 49
3. Gyékényes Tsz. 29 19 3 7 91-35 41
4. Berzence 30 19 5 7 78-24 39
5. Kutas 30 17 5 8 68-36 39
6. Somogy-

udvarhely 30 17 5 8 71-57 39
7. l.ábod 30 15 4 11 78-67 34
8. Görgeteg 29 1 1 2 13 74-59 30
9. Háromfa 30 12 6 12 56-41 30

10. Segesd 30 13 5 12 62-50 29
11. Szabás 30 11 4 15 55-101 26
12. Bolhás 30 II 4 15 55-53 22
13. Iharos 30 5 3 22 42-87 13
14. Gyékényes

VSE 30 4 4 22 38-81 12
15. ötvöskónyi 30 5 4 21 42-105 12
16. Kisbajom 30 1 - 29 10-149 —

A „GÁBOR ANDOR” VÁROSI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

1989. JÚLIUS HAVI 
PROGRAMJÁBÓL

Július 9-ig

A XI. gyermek- és ifjúsági kép
zőművészeti tábor

műhelykiAllitAsa
megtekinthető — kedd kivételé
vel — naponta 14 órától 20 órá
ig, a művelődési központ kiállí
tótermében. A megyei szervezésű 
tábor munkájában részt vett Pe- 
rák Vera (Lábod), Gasparics Zsu
zsa, Gira Ágnes, Imre Anett, Kiss 
Csilla, Kreisz Zsuzsa, Novák Ju
dit, Simonovics Éva, Szakonyi 
Gábor és Tarr Zsuzsa (Nagyatád) 
is.

Júliusban:
A Nagyatádra települt lengyel 

festőművész, Dariusz Król nem
zetközi festőkollégiumct rendez 
városunkban

Julius 14—30;
Akira Nishizawa japán szobrász
művész kiállítása látható
— kedd kivételével — naponta 
14 órától 20 óráig, a művelődési 
központban

Július 26-án 17 órakor:

Beszélgetés Akira Nishizawa ja
pán szobrásszal és feleségével, 
Szénási Éva újságíróval a japán

MN HELYŐRSÉGI KLUB:

minden kedden 19.00 órától

VIDEOVETÍTÉS

Nagyatádi Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség programja:

Július 8-án (szombaton) —

VÍZI SPORTNAP

helye: a Nagyatádi Gyógyfürdő 
Szabadtéri Strandja

Program:

9—10 óráig Helyszíni nevezések
10 órától Úszóversenyek

Film ajánlat
A film címe egy Macbeth-idézet:

„MIELŐTT BEFEJEI RÖPTÉT

Reményi József Tamás írja 
Tímár Péter filmjéről: „...a pa
rókát bármelyik asszony fejéről 
leránthatják ebben a világban, 
egy Neoton-familiás „végre-mu- 
latunk” részeg estéje után. Tri
viális botrányok sorozata .... az
zal a furcsa beletörődéssel, zsi- 
badással várakozunk, amellyel a 
valóságban is együtt élünk e bot
rányokkal — már semmi sem ér 
váratlanul.”

Máté Gábor alakítja az egyik 
főföhőst: „Viszolyogtató, de nem 
azért, mert homoszexuális, ha

kultúráról, szobrászatról és más 
művészetekről — a művelődési 
központ szabadidő klubjában 
(jó idő esetén a teraszon)

Július 1 — augusztus 31.

Alkotó műhely működik a szo
borparkban.

Külföldi vendégművészek
Charlie Brouwer (USA),
Róbert Jakes (Anglia), 
Mario Merola (Kanada), 
Kari Ciesluk (Kanada)

Részvételükkel a művelődési 
központ több alkalommal rendez 
baráti esteket, amelyekre azokat 
várják, akik angolul vagy franci
ául beszélnek, illetve érdeklőd
nek a mai angol, észak-amerikai 
szobrászművészet iránt. Az ér
deklődők jelentkezését a műve
lődési központ munkatársai vár
ják.

FELHÍVÁS!

1989 július 11—12—13-án Győr
ben rendezik meg a magyaror
szági képzőművészeti alkotótele
pek első országos találkozóját. 
Bizonyára sokan élnek a város
ban és környékén, akiknek vé
leményük van a nagyatádi szo
borparkról, alkotótelepről. Kér
jük, juttassák el meglátásaikat, 
javaslataikat a művelődési köz
pontba július 9-ig!

— 50 m gyorsúszás (ifi, gverm.)

— 50 m hátúszás (ifi, gyermek)

— 50 m mellúszás (ffi, női. 
gyermek)

— 25 m pillangó úszás (ffi)

— 200 m mellúszás (ffi. női, 
gyermek)

— 4 x 25 m vegyes váltó

Játékos ügyességi versenyek

— búvárúszás, „kincskeresés” a 
víz alatt, labdavezetéses váltó, 
matrac csata

A DENEVÉR” 

nem mert ezt nem vallja be 
(szinte magának sem), s így alat
tomosan becserkészésre kénysze
rül . . . Viszolyoglató, de nem 
azért, mert rendőr, hanem mert 
civilben gvanutlanságot és bizal
mat lop. Ugyanakkor szánalom- 
raméltó, mert egy dollár-üzért 
leleplezni számára rutinfeladat 
ugyan, a fiú iskolaigazgatójával, 
majd a rendőrséggel elintézi az 
ügyeket, de az életét irányítani 
nem képes ő sem.” A film megte
kinthető július 17-én, Nagyatá
don
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Július 6. csütörtök
Délután 5 órakor:
A fehér sárkány
Színes, szinkronizált lengyel
amerikai mesefilm
Este fél 8 órakor:
A kém, aki szeretett engem
Színes angol kémfilm
7. péntek
A kém, aki szeretett engem
Színes angol kémfilm
9 vasarnap
Mozihaboru vadnyugaton
Színes szovjet filmvígjáték
10. hétfő
Kairó bíbor rózsája
Színes szinkronizált amerikai 
tilmvigjatek
1.1. csütörtök
Délután 5 órakor:
Lenullázott légió
Színes magyar film
Este fél tí orakor:
A magányos farkas
Színes nancia film
14. pentek
A magányos farkas
Színes nancia film
16. vasárnap
Rémült ronanás
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
17 hétfő
Mielőtt befejezi röptét a denevér
Színes magyar film
16 éven felülieknek!

20. csütörtök
Délután 5 órakor:
Twins — Ikrek
Színes amerikai film

Körzeti mozik műsora
KUTAS
Július 9.
Bünvadászok
Színes, szinkronizált olasz 
filmvigjáték
12.
A vadon
Színes magyar film
16.
Vérbeli hajsza
Amerikai tudományos-fantasz
tikus film
19.
A magányos farkas
Amerikai kalandfilm
23
K ... 2.
Az éjszakai lányok
Színes magyar dokumentumfilm
16 éven felülieknek’
26.
Az utolsó asszony
Francia-olasz film
16 éven felülieknek!
30.
Lenullázott légió
Színes magyar film
Augusztus 2.
Törvényszéki héják
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi

HÁROMFA
Július 7.
Átjáró élet és halál között
Szinkronizált francia film

Este fél 8 órakor:
óh. Argentína!

21 péntek
Twins — Ikrek
Színes amerikai film

23. vasárnap
Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája
Színes, szinkronizált francia- 
olasz-kolumbiai film

24. hétfő
Szellemirtók
Színes amerikai horror film

27—28. csütörtök—péntek
Bünvadászok
Színes, szinkronizált olasz 
filmvígjáték

30. vasárnap
Hajlakk
Színes, szinkronizált amerikai 
film
31. hétfő
A nyolc szamuráj legendája I-II.
Színes, szinkronizált japán film 
16 éven felülieknek!

Előadások kezdete: du. 5 es este 
fél 8 órakor.
Pénztárnyitás: előadások kezdete 
előtt 1 órával.
Jegyek csak az aznapi és a kö
vetkező játszási napi előadások
ra kaphatók.
Elővételi pénztár: minden szer
dán 14— 17 óráig.
Elővételben egy hétre előre vált
hatók jegyek.
Músorváltoztatás jogát fenntart
juk'

14.
A fehér sárkány
Színes, szinkronizált lengyel
amerikai mesefilm
21
•53 hideg nyara
Szovjet film
28
„X” program
Színes, szinkronizált amerikai 
sci-fi
GÖRGETEG
Július 9.
Mielőtt befejezi röptét a denevér
Színes magyar film
16 éven felülieknek!
16.
Törvényszéki héják
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
23.
Zsoldoskatona
Színes, szinkronizált olasz film
30.
Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája
Színes, szinkronizált francia- 
olasz-kolumbiai film_____________
NAGYKORPÁD
Figyelem
Színes, szinkronizált olasz film
Ki éven felülieknek!
A fehér sárkány
Színes, szinkronizált lengyel
amerikai mesefilm

Hogyan csináljunk 
az atomerőműből 
fekáliatartályl?

A „Mi büszke magyarok", a 
„Mi iskolánk", stb. filmek rende
zőjének új munkája a „Lenullá
zott légió". Horgas Béla somogyi 
származású költő írja a filmről. 
„Átvitt értelemben, de a statisz
tikáktól is megerősítve mondha
tom: az egész közösség kapotl 
infarktust, egy ország gyógyítása 
a tét valóban.”

Egy sztori a filmből: „a paksi 
atomerőműbe szállított alkatré
szeket súlyra vették át a szovjet 
határállomáson, a csak a kicso
magolás után látták, hogy fon
tos berendezések fala repedt. A 
szerződés szerint visszaadni nem 
lehetett, s hogy mégis használják 
valamire: fekáliatartály lett be
lőle ... Az emberben föltámad 
a keserves kényszer, hogy régi
ónk, önsorsrontó provincializmu
sunk, a balekság és a kiszolgál
tatottság jelképét, nyomorúsá
gunk tragikomikus zsákutcájá
nak jellemző szegletét lássuk a 
történetben — mintha Magyar 
József filmjének is ebből kellene 
címet választani, talán ezt" :

(amit felül olvashatunk)
(A film megtekinthető július 

13-án 17 órakor Nagyatádon).

A Hazafias Népfront Városi 
Bizottsága a Kistermelők és Kis- 
tenyésztök III. Dél-Dunántuli ta
lálkozója előkészítésében és le
bonyolításában végzett munkáért 
KIVÁLÓ TÁRSADALMI MUN
KÁS kitüntetésben részesítette 
a Gábor Andor Művelődési Ház 
kollektíváját, Balogh Józsefet. 
Gáspár Istvánt, Horváth Lászlót, 
és Molnár Jánost a Nagyatádi 
Kertbarátkor tagjait.

Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája
Színes, szinkronizált francia- 
olasz-kolumbiai film
Tanmesék a szexről
Magyar film
BELEG

Julius 9.
Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája
Színes, szinkronizált francia- 
olasz-kolumbiai film
16
Fehér feketében
Szinkronizált amerikai filmvig- 
játék
23.
Az évszázad csütörtökig tart
Magyar film
30.
Az utolsó asszony
Francia-olasz film
16 évtn felülieknek!

SEGESD
Július 8.
Dirty Dancing — Piszkos tánc
Zenés amerikai film
15.
A leghosszabb nap I-II.
Amerikai film
22.
Vörös zsaru
Színes amerikai akciófilm
16 éven felülieknek!
29.
Eldorádó
Színes magyar film

\ki a lejjlöbbd 
áldozta e napért!?
Aki eljött a háromfai juniális- 

ra az valóban jól érezhette ma
gát, kikapcsolódhatott a munka
napok egyhangúságából. Egy szo
morú dolog történt csupán, amire 
a napokban derült fényt. A ta- 
ranvi fiatalok vezetője Páva Jó
zsef, aki rendőrségi felügyelet 
alatt áll, csak Tarany területén 
tartózkodhatott volna, ezt ö meg
szegte és 5000 Ft-os pénzbírság 
gal sújtották. Az, hogy Tarany 
közigazgatásilag Háromfához tar
tozik és Taranytól 4 km-re volt 
az ifjúsági parkban — ahol a 
programok egyik rendezőjeként, 
a közösség szolgálatában tevé
kenykedett — az a bürokráciá
nak nem jelent semmit. Mint 
ahogj- az sem. hogy őt a község
beli fiatalok szeretik, a megyei 
bajnokságban játszó taranvi foci- 
csapat oszlopos tagja. Nem szá 
mit a taranyi népművelő véle
ménye, a Május 1. Tsz. pártbi
zottságának titkáráé sem, s meg 
folytatható azok sora, akik elis
merik. hogy Páva József igyek
szik beilleszkedni ebbe a társa
dalomba. De valahol, valakiben 
régóta működik a rosszindulat 
iránta. Minden lépését figyelve 
és jelentve, kicsinyes bosszújuk 
közben elvakulva nem veszik 
észre, hogy ez az ember jó irány
ban változott meg. hasznos tagja 
társadalmunknak.

A törvény nem tudása nem 
mentesít. De ha a paragrafus 
nem tudja, hogy a társadalom el
lenére van, az a törvényt és an
nak betű és nem ember szerinti 
szolgálóit nem mentesíti . .

Keszi László — Fejér Zoltán
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<Mla m íjágunk
z alkotmány ünnepe Ez all a naptárban augusztus 
20-nál, de ezen a napon államalapításról, földosz
tásról, az új kenyérről is beszélnek a szónokok, ír
nak az ünnepi vezércikkek fogalmazói. 1989 nva- 

politikával, társadalommal, történelemmel kapcsolatos 
kérdések új szemléletet igényelnek és elkerülhetetlen, hogy új 
tartalmat, tapasztalatot keressünk bennük.

Az alkotmány körüli gondolatkör alapját államiságunk 
megteremtése és történelmi fejlődése adhatja. A magyar állam 
megalapítása gyökeresen új helyzetet teremtett népünk számá
ra Géza fejedelem és fia felismerték, hogy csak a nyugati min
tájú feudális állam megszervezésével léphetünk be Európába, 
fogad el bennünket a keresztény világ Vallást, földművelést, 
államszervezetet, kultúrát, törvényt, hadviselést tanultak és te
remtettek akkor elődeink. Államiságunk feltételeinek, keretei
nek megszervezése olyan új rendet, társadalmat eredményezett, 
amely a maga korában a fejlődés, a talponmaradás feltétele 
volt. István a korlátlan királyi hatalom államát hozta létre, de 
ez egyetlen lehetősége volt az erők összefogásának, a magyar
ság végleges egyesítésének a Kárpát-medence tartós birtoklá
sának. Hatalmi rendszere az ország Védelmét, az emberek és 
munkájuk biztonságát, a kereszténység elterjedését biztosította, 
de a társadalom többségének az elnyomását is szolgálta. A ma 
gyár királyságot összekötötte az akkori N.vugat-Európa kultúrá
jával, ugyanakkor képes volt elhárítani a 
hűbéri 
ségét.

A 
gének 
vesztette. Török és Habsburg érdekterületen élve megszűnt az 
a lehetőségünk, hogy az európai fejlődés élvonalát követve 
vezö gazdasági és társadalmi utat járjunk be. Mohács 
csak a reformkor, a polgári forradalom és szabadságharc, 
vívmányait realizáló kiegyezés teremtett olyan helyzetet, 
kor nagy léptekkel indulhatott meg hazánk felzárkózása 
nemzeti állam megteremtése De a monarchia és a Horthy- 
korszak egyoldalú külső orientációkat és háborúkat hozott. A 
fasizmus elleni harc magyarországi lezárását követően újabb el 
kötelezettség, Szovjet érdekkörbe kerülés és súlyos történelmi 
politikai kitérők következtek.

A mag\ar államhatalom története során — Mohács után — 
csak rövid időszakokra tudta teljes körű önrendelkezését és szu
verenitását megteremteni, megőrizni. Ennek oka a nagyhatal 
mák közvetlen befolyási övezetébe való tartozásban, másik pe
dig a hatalmon lévő erők szűk társadalmi bázisában rejlik, 
amihez kizárólagosságra törekvésük is hozzájárult. Nemzetiségi 
feszültségekkel terhelten, a megvalósuló politikában mindig va 
lahova csatlakozva, belső társadalmi ellentmondásokkal e sza 
zadban sem sikerült olyan sajátos magyar utat találni, amelj 
tartós közmegegyezést, külpolitikai egyensúlyt, stabil gazdasági 
életet, hosszabb távon és széles körben demokratikus társadalmi 
rendet hozott volna.

Napjainkban olyan feltételeket kell teremteni, hogy az em
berek között saját értékeik, kapcsolataik szerint alakuljanak 
közösségeik, amelyek kifejezhetik törekvéseiket, az állam felé 
megfogalmazott elvárasaikat. Csak a valóságos törvényszerű
ségek, élő közösségek, érvényes érdekek mentén lehet követke
zetesen végigvinni azt a forradalmi átalakulást, amely Magyar
országon szabadabb, demokratikusabb, igazságosabb viszonyo
kat teremt. Csak tartós és következetes megnyilvánulásoknak, 
folyamatoknak szabad hitelt adnunk a közelet szereplőinek és 
történéseinek megítélésében egyaránt. Ez múltra és jelenre 
egyaránt érvényes Ormai István

törekvéseit és a magvar királyság

későbbi évszázadok során a nemesi 
bizonyult és

Nemet-római császái 
megőrizte független

Magyarország gyen- 
nemzeti önrendelkezését évszázadokra el-

ked- 
után 
és a 
ami- 
és a

Elvileg még szárazon (Fotóstúdió: eM Soós György)

Augusztus 20-án
Az alkotmány, az Új kenver 

es Szent István ünnepén, augusz
tus 20-án este gazdag programra 
várják a nagyatádiakat es a kör
nyékbelieket. Este fél hétkor, a 
Széchenyi téri parkban felhang
zik az István a király című rock
opera felvétele, majd pontban 
nyolckor a résztvevők közösen 
eléneklik a Himnuszt Ezután 
Kreisz György, a Hazafias Nép
front Városi Bizottságának titká
ra mond köszöntőt, s egyben üd
vözli a megjelenteket is. Hoff- 
inanné dr Németh Ildikó, a vá
rosi tanács vb-titkára. ünnepi 
beszedet fog mondani A Magyar 
Demokrata Fórum nagyatádi 
szervezete nevében felszólal 
dr. Gelencsér Gvörgx ügyvéd, a 
helyi szervezet vezetője, míg a 
Magyar Szocialista Munkáspárt 
Városi Bizottsága nevében Lassú 
István emlékeztet a történelmi 
ünnepünkre. Ezután Zag Ágota 
vezényletével a nagyatádi isko
lások adnak műsort. A helyi ter
melőszövetkezet két nyugdíjasa

ünnepi díszben hozza el az uj 
kenver**!. amit a gyermekkórus 
tagjai fognak majd átvenni Az 
ünnepi köszöntőt mondók kozott 
ott lesz Dergez László, az MSZDP 
nagyatádi csoportjának nevében, 
az. országos választmányok tagja. 
A nagyatádi Demokratikus Ifjú
sági Szövetséget Keszi László 
képviseli. A katolikus egx ház ne
vében Puskás Lajos esperes kei 
szót, míg a református egyház 
tagjai nevében Cseke László tisz
teleg allamalapitónk emléke előtt. 
Az ünnepség a Szózat hangjaival 
er majd véget.

A szervezők szervezkednek 
Tanultak május elsejéből. A nya
kunkba zuhuló zuhe kenvszerpa- 
lyára kénvszerített bennünket 
ilyen es olyan értelemben is. 
A közelmúlt mindennapjai nem 
csak hitünkben ingatnak meg 
bennünket.

Augusztus 20 a nemzet ünnepe 
volt mindig — ünnepeljünk hát 
együtt — es most már végleg 
egyetértésben ’ (a szerk )
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Kerekasztal

Foto: Huszár Tibor

Strand lesz a város szélén

Spatí ifolcsizmű

Az idegenforgalmi vonzásté
nyezők körében egyre fontosabb 
helyet foglalnak el a természeti 
adottságok a civilizációs ártal
maktól mentes környezet.

Városunk ugyan nem gazdag 
műemlékekben, de meglévő 
adottságaink — a hazai és nem
zetközi művészeti életben egya
ránt híressé vált faszobrász al
kotótelep és szoborpark, parker
dő, csónakázótó, a gazdag erdő- 
és vadállomány mellett —, első
sorban a gyógy- és termálvízben 
rejlő lehetőségek kihasználásával 
mi is részesülhetünk a (gyógy) 
idegenforgalom előnyeiből. Ezért 
is újítottuk fel a — már század
előn hírnevet szerzett — gyógy
fürdőnket.

A VII. ötéves terv előkészítése 
során Nagyatád polgárai — a te
lepülésfejlesztési hozzájárulással 
többségükben egy új strand 
megépítése mellett voksoltak, 
amely a kikapcsolódási, pihenési 
lehetőségek mellett a gyógyfür
dőt tehermentesíti.

A Városépítési Tudományos és 
Tervezőintézet 1980-ban kelte
zett tanulmánya szerint: „... A 
térség egyik fő attraktívitása a 
termálvízre alapozott gyógyászat 
es üdülés. Nagyatádot nagyobb 
körzeti vonzású gyógy-, tranzit, 
termál (strand) fürdőhellyé indo
kolt fejleszteni ..

Mindezeket mérlegelve — ide
genforgalmunk egyre gazdagodó 
palettájára újabb szint hozva — 
döntöttek úgy a testületek, hogy 
épüljön strand a Rinya völgyé
ben. A telepítésre vonatkozó első 
tervváltozat a tűzoltóság mögötti 
területet javasolta, ám a talaj
mechanikai vizsgálatok mély tő
zegréteget tártak fel. A talajcse
re a beruházási költségeket ir
datlanul megemelte volna, ezért 
a Délsomogyi Mezőgazdasági 
Kombináttól térítésmentesen ka
pott — a Zrínyi utcától E-K-re 

Ungyalad
Köszönjük, hogy lapunkat 

olvassa!

fekvő területen — épülhet a 
strandunk. A kiviteli tervek el
készítésével is a Mélyépítési Ter
vező Vállalatot bíztuk meg, de 
az építészeti terveket már — a 
helyi építészeti értékeket jól is
merő —, a munkát versenytár
gyaláson elnyert ÉSZKV dolgoz
ta ki, amely az igényes terveket 
jó minőségben megépíteni is ké
pes.

A 101 millió forintos beruhá
zással elsőként, a főbejárati épü
letre fűzve büfé, orvosi szoba, 
strandcikk kölcsönző, öltözők — 
és természetesen egy 50 m hosz- 
szú és 21 m széles (versenyzésre 
is alkalmas) feszített víztükrű 
úszó- és gyermekmedencék épül
nek.

A víztechnológia korszerű, visz- 
szaforgatásos rendszerű. A víz
melegítést a 60-as években fúrt, 
meddő szénhidrogén kútból nyer
hető termálvízre alapoztuk.

Az úszómedencében 24-26, a 
gyermekmedencékben 30 - 32
C°-os vizet tervezünk. (Az 58 
C°-os termálvíz egy részévé már 
most is 240 lakás vízét melegít
jük).

Az építkezés jó ütemben halad. 
A főbejárati épület és az öltözők 
szerkezetkészek, a mélyépítési 
munkálatok némileg elmaradtak 
a tervezettől. Elkészültek a me
dencék földmunkái, a közműve
sítés, a parkoló és a durva te
reprendezés. A kerítés — a Hon
védség. Tűzoltóság és a DANU- 
VIA értékes társadalmi munká
val — is készen van.

Magánerőből további kereske
delmi és vendéglátó egységek 
épülhetnek és a kemping létesí
tésére is magántőkét csalogatunk. 
Az idegenforgalmi igényeket is 
figyelembevevő új strand és 
kemping — terveink szerint — 
a jövő évi szezonkezdetre nyit, 
őszintén remélem kicsik és na
gyok örömére.

Kovács Antal

Szorít. Hasonló kínokat okozva 
mint sokaknak a lakáshelyzet. 
A tények szigorúak. Nagyatádon 
— és másutt sem — nemigen jut 
a tanácsnak pénze bérlakások 
építésére. Valahol pedig lakni 
kell. Az életszínvonal enyhén 
szólva, ,,alakulása” szinte lehe
tetlen helyzetet teremtett sokak 
számára. Főként a fiatalok nagy 
részének tűnik kilátástalannak a 
„tető alatt” élés gyakorlata. Ami
ként a „spanyolcsizma", úgy a 
Hazafias Népfront Nagyatád Vá
rosi Bizottságán tartott beszélge
tés sem hozott a gondok orvoslá
sára megbízható receptet. Nem 
is ez volt a célja. A beszélgetésen 
azok vettek részt, akik közvetle
nül érdekeltek a lakáshelyzet 
formálásában. Köszönet jár ezért 
mindannviuknak.
Ebben a cikkben az olvasó úgy fo
gadja el a különféle véleménye
ket, hogy azok talán segítik a 
tanácsülés előtti „tényfénykép 
előhívását. Résztvettek ezen: a 
tanácsi bérlakásra várók, azt 
megvásárolni szándékozók illetve 
azt nem tudók, OTP-értékesíté- 
súre várók, valamint az állami, 
társadalmi és tömegszervezetek 
képviselői. Az elhangzottakat 
hangfelvétel tanúsítja. A többó
rás felvétel nyilván nem jelenhet 
meg teljes egészében. Ez tallózás. 
Tessék!

Kanyar József né; Közelről va
gyok érintve, férjem rokkant 
nyugdíjas. Az én nyugdijam 3.900 
a férjemé 4.400 forint. Sok a 
gyógyszerköltség. Nem értem, 
hogy miért erőltetik a lakás 
megvásárlását. Mi nem tudjuk 
megvenni! Nem az elszegenyedés 
küszöbén, hanem a kellős köze
pén vagyunk. Legalul! Nyugdíj 
reálérték-megőrzés nincs. Egyet
értek azzal, hogy a fiataloknak 
lakáshoz kell jutni, de jó lenne 
felülvizsgálni hogy milyen fia
taloknak adják először a lakást. 
Sok olyan van, ahol szociális in
dok nincs.
Mi nyugdíjasok félünk a jövőtől 
Én ezt a lakást megvásárolni nem 
tudom, ha úgy odaadják, hogx 
elengedik a befizetést, akkor 
vállalom. Nekem teljesen mind
egy hová fizetem ilyen korban a 
kevés pénzemet. Nekem nincs 
miből lakást venni, de onnan ki 
sem megyek, nekünk az nagyon 
jól megfelel.

Keszi László: Véleményünk a 
következő: — No. 1: a tanácsi 
bérlakások száma, ne csökkenjen 
Ez kétféle módon érhető el, egy
részt adják el, másrészt ha el
adják akkor különítsék el lakás
célú számlára 
get (például: 
emeletráépítés), 
másul, hogy a

befolyó össze- 
tetőtérbeépítés, 
Vegyük tudo- 

fiatalok nagyobb 
része ma képtelen félmilliót 
összeszedni OTP-és lakásra. A 
közelmúltban felújított lakásokat 
ne idegenítsék el. Ha mégis akkor 
a jelenlegi lakáspiacnak megfele- 
lelően tegyék meg, pontosan 
azért, hogy ezek helyett tanácsi 

bérlakás épüljön, legyen ez szo
ba, vagy garzonbérlők háza fia
taloknak és csak meghatározott 
időre. Kötelező elótakarékosság- 
gal.

Lassú István: Helyi politikai 
programunkban szerepel a lakás
kérdés általában is.

A mi véleményünk erről- nem 
specifikusan helyi gond, ebben 
lényeges változtatást csak az or
szágos szabályozás módosítása 
hozhat. De a helyi lehetőségek
ben itt kell gondolkodni. Ennek 
a módját mi úgy látjuk,: alapve
tően fontos, hogy a lakosság 
megismerje a lehetőségeket és a 
korlátokat amelyek számításba 
veendők. Ez az alap. Úgy kell 
értékelni Nagyatádon az egesz 
lakáskérdést, s nem csak a bér
lakásokat
Nem eléggé nyilvános a lakásel
osztó társadalmi bizottság mun
kája
Nyilvánosság által kell ellenőrö- 
zötté tenni, ez teremthet világos 
viszonyokat.

Ivelics János: Tanácsi bérlaká
sok elidegenítésével kapcsolat
ban a felújítás a karbantartás 
helyzete is fontos. Pl.: Ma azt 
lenne célszerű átgondolni, hogy 
a bérlőközösségek létrehozásával 
a felújítást megoldani, a ma 
meglévő feszültségeket mérsékel
ni lehetne. Drága a szolgáltatás, 
ha nincs igazi gazda. A másik 
dolog. A lakáselosztó társadalmi
bizottság nem dönt, — hanem ja
vasol. A tanács végrehajtó bi
zottságáé a döntési jog. Az egy 
főre jutó havi jövedelem ma is 
mérce, de ma már nevetségessé 
vált. Az biztos, hogy a létmini
mum alatt van. 
delemigazolási 
mert nem tud 
teremteni az

Nem jó a jöve- 
módszer sem. 
igazságos alapot 

elbíráláshoz. A 
munkahelyi kereseteket lehet 
pontosan igazolni, az egyeb jö- 

'delemröl viszont nem kerhe’ 
illetve nem tud senki igazolást 
beszerezni. Vannak olyan igény
lők akik jól tudják ezt, és hall
gatni is tudnak

Csizmadia István; Lakásra váró 
fiatal két gyermekkel. A Jókai 
lakótelepen milyen esélyem lehet 
a vásárlásra? En most a szü
leimnél lakom, több mint három 
éve van bent az igénylésem, az 
árak kúsznak felfelé, mire elké
szül nem tudjuk majd kifizetni. 
Ettől tartok, s majd megint nem 
tudjuk megvenni, hacsak nem 
kapunk valami újabb támogatást.

Lassú István: Sok fiatal egyet
len lehetősége ma tanácsi bérla
kás. Az OTP-és lakás „beugró
ját" nem tudja kifizetni, arra vi
szont talán még van lehetősége, 
hogy szociális alapon bérlakáshoz 
jutna, a bérleti díjat ki tudja fi
zetni. Ezért fontos, hogy mit 
kezd a város a mai bérlakásállo
mánnyal. Felelős az a döntés 
amely a tanácsülés elé kerül.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó;
A lakáskérdést ne válasszuk szét
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a lakásokról II templom
államira és magánra. Nagyon 
nehezen alakul itt is a vita. Azt 
kellene végiglátni, hogy a 70-es 
években épült Nagyatádon az 
állami lakások többsége. A jog
szabályok bennünket is kötnek, 
pedig itt*szép javaslatok is el
hangzottak. Fejlesztési alapunk 
nincs, egységes pénzalapja van a 
tanácsnak. Látni kell azt is, hogy 
a jelenlegi jogszabályok szerint 
az állami lakások elidegenítésé
ből nem folyik be olyan nagyság
rendű pénz, hogy abból sokmin
dent lehetne csinálni. Abból nem 
lehet építeni, tessék számolni. 
A bérlőközösségek megalapítása 
járható útnak tűnik. Emellett pi
aci szemléletű bérleti díjak meg
állapítására van szükség. Szociá
lis alapon, lesz aki többszörösét 
fizeti, más semmit nem fizet, 
vagy éppen támogatást kap. Ez 
ma még csak koncepció. Nagy 
kérdés az, hogy központi kor
mányzati koncepció nélkül ön
magában mire képes egy helyi 
testület. A mozgástere nagyon 
behatárolt jelenleg. Ráadásul ha 
továbbra is ilyen ütemben csök
ken az állami támogatás, nem 
fogunk tudni építeni állami bér
lakást. Az igény pedig erre nö
vekedni fog. Az OTP lakás vá
sárlását ma az anyagi támogatást 
nélkülöző fiatalok egyike sem 
tudja vállalni.

Meg kell találni a módját, 
hogy az első lakáshoz jutó fiata
lokat támogassuk. Sok példa iga
zolja, nem biztos, hogy jó több 
generáció együttélése. Indokolt 
tehát a fiatalok önállóságra tö
rekvése, önálló élethez és lakás
hoz kell jutniuk. Megjegyzem 
hogy az OTP lakáshoz jutás ma 
már nem névjegyzék, hanem 
pénzkérdés. A városi tanács ma 
inkább elaprózza lakáscélú támo
gatásait, hogy minél több ember
nek ha keveset is,- de segíteni 
tudjon. A lakástámogatás összege 
megemelhető ugyan, de csak a 
fejlesztések rovására. (Strand, 
szakközépiskola, bevásárlóköz
pont.)

A lakáselosztó társadalmi bi
zottság tevékenységéről jogász
ként aggodalmaim vannak. Szép 
dolog a nyilvánosság, de bizo
nyos fajta döntéseknél kell egy 
határnak is lennie, mert szemé
lyiség jogokat is sérthet. A csalá
di és szociális körülmények egy 
része nem tartozhat a település 
teljes lakosságára.

Varga László; Mi van olyankor, 
ha a lerobbant tanácsi bérlaká
sokból kiutalnak nekem egyet, s 
ezt önállóan megcsináljuk.

Varga Lászlóné; Négy éve la
kunk albérletben. Semmiféle tá
mogatásunk sincs. Fizetjüll a lak
bért. Nekünk saját pénzből soha 
nem lehet lakásunk. Vannak vi
szont többen akik a tanácsi fő
bérletet adják ki. Nem kevés 
pénzért. Szerintem ez igazságta
lan. Mi négy éve kucorgunk és 
és várunk. Nem gyűjteni hanem 
megélni is képtelenek vagyunk, 
egy gyerekkel is. Érdemes lenne 
gondolkodni azon, hogy vállalati 
kölcsönből megvásárolható legyen 
a rossz állagú tanácsi bérlakás, s 
azt saját erőből felújítanánk. A 
fiataloknak ilyen lehetőséget is 
kellene teremteni.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó; 
A szobák felét lehet kiadni, er
ről folyamatos információnk van 
az utazási irodáktól. Akik a la
kást teljes egészében albérletbe 
kiadják, azokról nem tudunk bi
zonyosságot szerezni. Az ott lakó 
és a szomszéd is fedezi a főbér
lőt. Nincs bizonyítási anyagunk, 
bíróság előtt anélkül semmire 
sem megyünk. Lakossági támoga
tás nélkül, nem megy. Akinek oda 
kellene állni, az nem vállalja. A 
A lakcímbejelentés annyit ér 
amennyit... Vagy papíron csak 
egy szobát adok ki, bizonyítsa be 
valaki, hogy az egész lakást ki
adtam A másik kérdésre vála
szolva mondom, hogy van lehető
ség a sajáterős felújításra, de csak 
hivatalos számlák alapján, ame
lyet a lakbérből levonunk. A ka
láka így nem képzelhető el, mert 
a rokon kisiparos pedig fizetné 
utána az adót.

Keszi László; Jónak tartjuk a 
bérlőközösségek megalapítását, 
inkább ezt a rendszert, mint az 
elidegenítést. Differenciálják a 
lakbért is, aki nem szorul rá, fi
zessen, akár ötszörös lakbért is a 
rászorulók viszont akár semmit. 
Akkor meggondolják sokan bér
leményük fenntartását.

Lassú István; Amíg ebben az 
országban olyan a szociálpolitika 
amilyen, addig kell állami bérla
kást építeni mert más kiút nincs, 
sokak helyzete kilátástalan. Má
sok a vagyont 'a lakásokba fek
tetik be. Minden ember érdeke a 
saját tőke befektetése. De a taná
csi bérlakás is vagyon, tehát 
szabad-e potom pénzért eladni? 
A lakosságot viszont tájékoztatni 
kell arról, hogy kik kapnak ta
nácsi bérlakást. A személyiség
hez kapcsolódó jogot ez nem sér
tené.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó: 
Ne általában és ne koncepciókról 
beszéljünk. A jogszabályok adta 
lehetőségen és az anyagi behatá- 
roltságon belül várjuk a kidolgo
zott javaslatokat lakásügyben. Té
teles javaslatok kellenek amelyek 
szövegszerkesztésre alkalmasak 
ötleteket kérünk és várunk, nem 
általános elméleti tételeket.

Fejér Zoltán; Középkorúként 
lakásra várok, a tanácsrendelet 
szövegezéséhez nem tudok segít- 
séPet adni a tanácsnak. Nekünk 
személyiségjogainkat elsősorban 
nem a nyilvánosság sérti, hanem 
az a helyzet amilyenben vagyunk

Keszi László; Egyéni javasla
tom. hogy adják .el a tanácsi bér
lakásokat, de hangsúlyozom, hogy 
napi áron. Abból és a céltámoga
tásból lehetne építeni.

Hoffmanné Dr. Németh Ildikó; 
Gondolkodhatunk mi lakásépítés
ben, de nem ebben a tervidőszak
ban^ Pénzügyi okok miatt vissza 
kell vonulnunk.

Rácz Mihály; Senkinek nincs 
és mégis mindenkinek igaza van. 
Oda kellene eljutni, hogy orszá
gos színtű döntés szülessen arról, 
hogy a tanácsi lakásokról minde
nütt a, helyi önkormányzat dönt
sön. Jogszabályba ütközik a hon
védségi lakásgazdálkodás helyi le
hetősége is. A lakásbuli folyta
tódik az augusztusi tanácsülésig.

Krelsz György

(Nagyatádnak igenis vannak 
értékei, bár ezekről az elmúlt 
években nem nagyon beszéltünk. 
A legértékesebb építmények egyi
ke a Széchenyi tér sarkán álló 
katolikus templom. Kötelessé
günknek éreztük, hogy Puskás 
Lajos esperes-plébánost felkérjük 
ennek bemutatására — a szerk.)

A felsősegesdi históriából tud
juk, hogy 1697-ben a kurucz fel
kelés és a rácok forrongása miatt 
Atádra menekültek a minorita 
(ferences) atyák, de innen is men
niük kellett , s az egykori tele
püléstől körülbelül félórányi já
rásra telepedtek le. Ezt a helyet 
egyesek Szent Mihálynak, mások 
Szent Margitnak nevezték. A za
varok elültével a hívek fatemplo
mot építettek, ahová eljött szent
misét tartani Simonffy Mihály 
plébános Csökölyből. Ez 1721-ig 
tartott. Ekkor a templom a zág
rábi püspökség joghatósága alá 
került, s horvát papok látták el 
a szolgálatot. Ez nem tartott so
káig, mert Kanizsán összeült a 
rendtartományi tanács, amely 
Acsádi Adám veszprémi püspök
kel együtt megengedte a szerzete
sek visszatelepedését.

A lelkészi lakás a mai rendház 
helyén bükkfákkal körülvett, fá
ból és sövényből készült házikó 
volt, amelyben azelőtt az urada
lom kondása lakott. A templom
ról — a zágrábi vizitációt követő 
jegyzőkönyvből — a következő
ket tudjuk: fundamentumától 
kezdve tölgyfából készült, belül
ről és kívülről bemázolva. A 
templom jó nagy volt, szükséges 
ablakokkal ellátták, tehát jó vi
lágos volt... Két oltára van ab
ban az időben, az egyik a szen
tély végében Szent Keresztről el
nevezve, a másik a templom ha
jójában, az evangélium oldalán, 
tehát északra Szent Borbála véd
nöksége alatt. A templom sekres
tyéje — ugyancsak északon — 
szintén tölgyfából készült. Az 
1738 évi egyházlátogatás szerint 
a fatemplom padlózatát téglával 
borították. Ekkorra már elkészült 
a Boldogasszonyunk oltára is. 
Mindhárom oltár fedőlapja fából 
van. (Hordozható oltárkő csak a 
főoltáron található.) A rendház 
historikusa szerint a rendház 
alapjait és a kolostornak mai ke
leti szárnyát 1751-ben emelték 
föl, míg a déli szárnyat 1761-ben 
kezdték építeni. A templom szen
télyét 1761'április 9-én szentelték 
föl, de csak 1775-ben födték be 
véglegesen 1780-ban vakoltak be
lülről a templomot ekkor készült

el a kórus is A templomhoz ado
mányt kértek a királynőtől, a ti
hanyi apáttól és a kanizsai kolos
tortól is. 1785 március 22-én he
lyezték el a Szent Kereszt főol
tárt. A folyosó öt évvel később 
készült. 1799-ben a templom hom
lokzatának északi oldalán fából 
haranglábat állítanak, melynek 
két kisharangját 1800-ban húztak 
föl. A téglatoronyt 1844-ben épí
tették, s ugyanennek az évnek 
augusztus 22. napján helyezik föl 
a keresztet. Az első orgona 1809- 
ben, a második 1862-ben készült. 
A most is látható P. Pethő Lé- 
nárt tervei szerint 1937 állították 
föl. Huszonegy változattal, villa
mos rendszerrel 1956-ban látták 
el. A villamos fujtatót a jelenlegi 
plébános 1980 táján hozatta Bécs- 
ből!)

1880 november 9-en reggel 
nyolc óra körül földrengés rázta 
meg Nagyatádot amely a templom 
falait is megrepesztette. A máso
dik világháború Sem kímélte meg 
az épületet. Az 1944 decemberé
től 1945 március végéig itt húzódó 
front miatt a templom és a rend
ház találatoktól éktelenedett, tető 
nélkül volt. Negyvennégy kará
csonyán a kolostor pincéjében 
tartották az éjféli szentmisét, míg 
1945 nagypéntekjén a kivonulni 
kényszerülő németek felrobban
tották a templomtornyot, s így 
minden romokban hevert. Bár
mennyire súlyos károkat is szen
vedtek a nagyatádiak, csodalatos 
összefogással rendbehozták kato
likus templomukat, amelybe 1946 
november 30-án P. Barka Kele
men tartományfőnök a Keresztes 
Nővérek kápolnájából visszaho
zatta az Oltáriszentséget, s ame
lyet 1987-ben, Pünkösd ünnepén 
dr. Bánása László veszprémi me
gyéspüspök ünnepi hálaadással 
megáldott.

Az újjáépült nagyatádi feren
ces templom lényegében régi for
máját kapta vissza. Az északi és 
a déli oldalon ablakokat nyitot
tak. A főoltárnak csonkán maradt 
205 centiméteres szobrait — Szent 
Istvánét, Szent Lászlóét, Szent 
Mókusét és Szent Sebestyénét, 
valamint a nagykereszt Krisztus 
szobrát — Kiing József kaposvári 
művész restaurálta. A históriához 
tartozik az is, hogy 1950 június 
tizedikéjére virradó éjszaka — 
kellő és alaptalan rádió és sajtó 
előkészítés után — a nagyatádi 
és környékbeli szerzeteseket ko
lostoraik elhagyására kényszerí
tették. A tragikus szombat után 
helyükbe ^világi papoknak kellett 
lépniük.

Puskás Lajos 
esperes. Nagyatád plébánosa.
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Levélváltás a honvédségi lakásokról
Lapunk júliusi számában kö

zöltük azt a levelet, amelyben az 
MSZMP Városi Végrehajtó Bi
zottsága a honvédelmi miniszter
hez fordulva kezdeményezte az 
üresen álló honvédségi lakások 
hasznosítását. Most az illetékesek 
válaszát adjuk közre.

Tisztelt Szabó István első titkár 
elvtárs!

Az MSZMP Nagyatádi Városi 
Végrehajtó Bizottsága és a Na
gyatádi Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség Városi Bizottsága ré
széről a helyőrség üres lakásainak 
hasznosítására tett közös javas
latot köszönettel vettem. Minisz
ter Bajtárs utasítására MN szint
re kiterjedően vizsgáljuk a lakás
hasznosítási lehetőségeket, a hosz- 
szabb távon is feleslegessé váló 
lakások értékesítését tervezzük. A 
döntéselőkészítési munka elősegí
tése érdekében kérem szíves tájé
koztatását a tanács vásárlási 
szándékáról, igényük esetén az 
Önök által kalkulált térítési díj 
(Ft m2) nagyságáról.

Budapest, 1989. július hó 5-n. 
(Gábor Ferenc mk. vezérőrnagy)

Természetesen kíváncsiak vol
tunk arra hogy a városi tanács 
hogyan folytatja az egyre konk
rétabbá váló ügyet. Megkerestük 
a tanácselnököt, aki már a váro
si pártbizottságtól kapott infor
mációk birtokában kész volt a vá
lasszal, amelyet nem riport for
májában, hanem a Honvédelmi 
Minisztériumnak írt levél átadá
sával ismertetett velünk.
Honvédelmi Minisztérium 
Gábor Ferenc vezérőrnagy 
Budapest
Tisztelt Vezérőrnagy Úr!

Az MSZMP Nagyatádi Városi 
Végrehajtó Bizottságának és a 
Nagyatádi Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség Városi Bizottságának a 
helyőrségben a Honvédelmi Mi
nisztérium kezelésében lévő üres 
lakások hasznosítására vonatkozó 
kezdeményezésére küldött válasz
levelét megismertem. A gyors rea
gálást és a készséges tájékoztatást 
megköszönöm. Városunkban az 
ismert okok miatt az utóbbi évek
ben számításainkat messze meg
haladóan megnőtt a szociális bér
lakásra szorulók száma Különö

Az év lakóháza
r ~

Az ev lakóháza címet nyerte el Rinya utcai otthonukkal Büttner 
Tamás és neje. A tervező Szakonyi László volt. (Foto: Gyertvás)

sen a fiatalok helyzete vált kilá
tástalanná. Ugyanakkor a céltá
mogatás megszüntétése miatt ta
nácsunk az egész tervidőszakban 
nem tud szociális bérlakást épít
tetni Az állami támogatás több
szöri mérséklése és az áremelke
dések miatt tanácsunk jelenleg 
iolvamatosan pénzügyi nehézsé
gekkel küzd. Ezért számunkra 
igazi segítséget az jelentene, ha 
a lakásokat térítésmentesen tud
nak kezelésünkbe adni. Megértve 
azonban a Honvédelmi Miniszté
rium helyzetét is és figyelemmel 
arra, hogy a lakásokra igen nagy 
szükségünk lenne, az alábbiakat 
kérem: Amikor ismertté válik, 
melyek azok a lakások, amelyek 
hosszabb távon a HM számára 
feleslege.ek, az átadás—átvétel 
ügyében biztosítsanak számunkra 
lehetőséget egyeztető tárgyalásra. 
Ekkor kerülhetne sor a feltételek 
részletes megbeszélésére, a meg
állapodás előkészítésére. Kérem 
továbbá szíveskedjenek hozzájá
rulni. hogv amennyiben az emli- 
lett egyeztető tárgyalást időszerű
nek ítéljük, mi kezdeményezzük 
ezt.
Tiszteli Vezérőrnagy Úr!

Az elmúlt évtizedekben varo
sunk tanácsának és a HM Beru
házási Főnökségének képviselői 
között korrekt és igen eredmé
nyes együttműködés alakult ki 
Úgy gondolom ez volt az alapja 
annak, hogy a nálunk szolgálatot 
teljesítő katonák és családjaik 
életkörülményei folyamatosan 
kedvező irányban változtak, 
őszintén hiszem és remélem, hogy 
e mostani ügyben is kölcsönösen 
elfogadható mgállapodásra ju
tunk. Nagyatád, 1989. julius 14

Tisztelettel:
Hamvas János • tanácselnök 

Szerkesztőségünk szándéka, hogy 
lapunk olvasóit a kérdéssel kap
csolatos minden további fejle
ményről gyorsan és rendszeresen 
tájékoztatjuk. Mi is bízunk abban, 
hogy sikerül minden érdekelt szá
mára elfogadható megoldást ta
lálva a meglévő, de kihasználatlan 
lakásokat juttatni az arra várók
nak és meggyorsítani a szociális 
bérlakásra jogosultak otthonhoz 
juttatását.

(Szerkesztőség)

Társadalmi viták után — 
lakásrendelet — alkotás előtt

Lapunk áprilisi szamában a vá
rosi tanács márciusi üléséről tu
dósítva tájékoztattuk olvasóinkat, 
hogv a helvi lakásügyi tanács
rendelet módosítását a tanács 
márciusi ülésén nem fogadta el, 
rendeletet nem alkotott Az elő
terjesztőt széleskörű társadalmi 
viták lefolytatásával új tervezet 
előkészítésére utasította.

Az azóta eltelt időben elkészült 
rendelet tervezete, amelyet a vá
rosban működő valamennyi na
gyobb vállalatnak, munkáltató
nak, intézménynek, társadalmi 
szervezetnek megküldtünk. fel
ajánlva a társadalmi vita lehető
ségét. Szomorúan kell megállapí
tani, hogy valamennyiünk szinte 
legnehezebb gondjában, a lakás
hoz jutásban vélemény-nyilvání
tás jogával csak ennyien éllek.

Úgy gondoljuk, hogy a vitában 
elhangzottakat, a tanácsülés előtt 
azért is. hog_\ a vélemények 
egyeztethetők, ütköztethetők le
gyenek, ismertetni szükséges. A 
tervezet egyik legsarkalatosabb 
pontja, a tanácsi bérlakás igény
lők jövedelmi és vagyoni helyze
tének meghatározása volt. Vala
mennyi résztvevő kifejtette; a 
jelenlegi jövedelemhatárokat nö
velni kell. Többségük a minden
kori saját jogú nyugdíjminimum 
határt tartotta megfelelőnek. Volt 
olyan is, aki az igényjogosultság 
határát a KSH által, évente köz
zétett létminimum mértékben ja
vasolta meghatározni. Heves vita 
folyt arról is, hogy a tanácsi bér
lakást igénylő mekkora vagyonnal 
rendelkezhet. Elmondták, hogy 
jónak tartják a gépkocsi vagyon
ként való feltüntetését, ha az nem 
az igénylő munkaeszköze. Töb
ben példálódva kifejtették, hogy 
irritálja a város lakosságát az a 
tény, hogy nagy értékű gépkocsi 
mellett pl. Lada Samarával jön 
tanácsi bérlakást igényelni az 
igénylő.

Kérték, hogy a rendelet zárja 
ki a tanácsi bérlakás igénylési és 
juttatási lehetőségtől azokat, 
akiknek bármilyen értékű beköl
tözhető lakástulajdona van A 
vélemények során a tervezetben 
szereplő'öt alternatíva így kettő
re szűkíthetővé vált. A város la
kói jövedelmi viszonyait elemez
ve ugyanakkor a vitában részt
vevők többsége indokoltnak tar
totta, az igénylési letéti díjak je
lentős emelését. Reálisan számol
tak azzal a következménnyel, 
hogy a jövedelmi határok emelé
se feltétlenül jelentős 
emelné az igénylések 
Megállapították, hogy 
tanácsi gazdaságban 
rást lakás épitésére 
nem lehet. Ügy vélték, hogy a le
téti díjak növelésével az abszo
lút értelemben rászorultak nyújt
ják be igénylésüket, igv a lakás
ügyi hatóság által nyilvántartott 
igények reálisabbak lesznek. A 
vitában résztvevők javasolták, 
hogy a letéti díjak mértékét taná
csi bérlakások 
igényelt lakás 
komfortfokozata alapján számí
tott átlagos alapterületű lakás 
használatbavételi dijának mér
tékében állapítsa meg a tanács 
úgy, hogy e mértéket a befizeten
dő összeget csökkentse a jogsza
bály szerint járó szociálpolitikai 
kedvezmény összegével. Pl. Ha 
egy gyermektelen fiatal házaspár 
szobás komfortos tanácsi bérla

mértékben 
számát is. 
a jelenlegi 
többletfor- 
megjelölni

igénylésénél az 
szobaszáma és

kást igényel, akkor befizetendő 
letéti díja a következő: 38 000 Ft 
— 38 000 Ft 45 "h-a (16 100 Ft) = 
tehát befizetendő letéti díjként 
22 900 Ft. Az OTP lakások igenv 
lése esetén a tervezet 50 000 Ft 
letéti díjat javasolt megállapítani. 
A korábbi 15 000 Ft-ról történt 
emelést reálisnak tartották, volt 
olyan is. aki jelentős lakásár nö
vekedés miatt még a 200 000 Ft-ot 
is elfogadható letéti díjnak gon
dolta és javasolta. A letéti díj 
8 %-os kamata miatt az ilyen 
magas letéti díj mérték az igény
lőknél jelentős kamatkiesést ered
ményezne más betétek kamat
lábához viszonyítva.

A vita másik csúcsa a lakás
ügyi társadalmi bizottság műkö
désével kapcsolatos új szabályok 
kapcsán volt. Felvetették, hogv 
a bizottságot a tanácsnak kellene 
létrehoznia, felelősséggel is a ta
nács felé kellene rendelkeznie. E 
felvetéseket a rendeletbe beépí
teni nem lehetett, mert a jelen
leg hatályos jogszabályok szerint 
a lakásügyekkel kapcsolatos ha
táskör a tanács végrehajtó bizott
sága önálló hatásköre üdvözöl
ték a bizottság munkájának nyíl
tabbá tételét szolgáló előírásokat, 
ilyen a nyilvános ülések tartásá
nak lehetősége, a kollektíváktól 
jobban függő bizottsági tagság, a 
bizottsági tagság leghosszabb idő
tartamának behatárolása.

A bírók a nyilvános üléssel 
nem értettek egyet Véleményük 
szerint ilyen ülésen a személyisé
gi jogok csorbát szenvedhetnek. 
Javasolták, hogy csak a névjegy
zék sorrendet minősítő ún. ered
ményhirdető, javaslattevő ülések 
legyenek nyilvánosak. Erős .két 
pártra osztottság uralkodott az 
őshonos nagyatádiak és ,a bejá
rók névjegyzékre felkerülése ér
dekében.

Az őshonosok kifejtették, hogy 
a vidékről bejárók lakásgondját 
oldja meg helyi tanácsuk. Miért 
vállalja ezt a város? Személyi 
jövedelemadójuk is oda folyik be 
és fog a költségvetési reform foly
tán befolyni. Ezért jónak tartot
ták a 10 éves folvamatos nagya
tádi ,munkaviszonv megkötést. A 
bejárókat pártoló tábor még Bu
dapesthez viszonyítva is súlyosan 
megkülönböztetőnek ítélte e sza
bályozást és azt javasolta, hogv 
állandó lakásként 3 évi nagyatá
di állandó lakás, munkahelyhez 
kötött igénylés esetén 5 évi na
gyatádi munkaviszony is elégsé
ges legyen. Több vélemény hang
zott el ,az igénylők sorolási szem
pontjaira is. A vitában résztve
vők kidolgozottnak, a korábbinál 
pontosabbnak, igazságosabbnak 
és jobbnak tartották a lakáshoz 
jutás feltételeit javító támogatási 
rend új szabályait A lakáslelépé- 
sek kérdésében is megosztottak 
voltak a vélemények, volt aki a 
korábbi négyszeres lelépési dijat 
jónak tartotta, voltak akik hat
szoros emelései javasolták.

A vitákat követően a tervezet
be a megvalósítható javaslatokat 
a szakmai előkészítők beépítették, 
a rendelet-tervezet felügyeleti 
előzetes törvényességi vizsgálata 
most folyik. A rendelet-terveze
tet a városi tanács 1989. augusz
tus 17-i ülésén tárgyalja.

Az előkészítők nevében:
Hoffmanné Dr. Németh Ildikó 

vb. titkár



19X9. augusztus nagyolod

Tanácsülések
Nagyatád:
(Augusztus 17.)

— Beszámoló a tanács és a 
nem tanácsi szervek által kötötl 
együttműködési megállapodások 
végrehajtásának eredményeiről.

— Beszámoló a városi tanács 
munkájának továbbfejlesztésére 
vonatkozó intézkedési terv vég
rehajtásáról.

— Tájékoztató a törvényesség 
helyzetéről.
Segesd:
(Augusztus 17.)

— Beszámoló a Községi Ta
nács Végrehajtó Bizottsága szak
igazgatási szervének munkájáról.

— Kötetlen beszélgetés idősze
rű kérdésekről.
Somogyszob:
(Augusztus 24.)

— Tájékoztató a dolgozók ér
dekében hozott művelődésügyi, 
egészségügyi, szociális és munka
ügyi jogszabályok betartásáról a 
MÁV somogyszobi állomásfónök- 
ség területén.

— Tanácstagok testületi mun
kájának értékelése a községi 
pártbizottság felmérése alapján 
Végrehajtó bizottsági ülések: 
Görgeteg:
(Augusztus 9.)

— Beszámoló az 1989. I. félévi 
egységes pénzügyi terv végrehaj
tásáról.

— Beszámoló a társulásban 
végzett építési hatósági feladatok 
ellátásáról.

Háromfa:
(Augusztus 17.)

— A tanácsülés előterjesztései
nek megtárgyalása.

— Beszámoló az 1989. II. félévi 
gazdálkodás végrehajtásáról.
Kutas:
(Augusztus 17.)

— A tanácsülés előterjesztései
nek megtárgyalása.

— Beszámoló a pénzügyi terv 
első félévi teljesítéséről.
Lábod:
(Augusztus 17.)

— A tanácsülés előterjesztései
nek megtárgyalása.

— Beszámoló az egyseges 
pénzügyi terv 1989. I. félévi vég
rehajtásáról.
Nagyatád:
(Augusztus 10.)

— A tanácsülési előterjesztések 
megtárgyalása.

— Beszámoló az 1989. évi 
pénzügyi tervek I. félévi végre
hajtásáról.
Segesd:
(Augusztus 2.)

— A tanácsülés előterjesztésé
nek megtárgyalása.

— A számítógépes feldolgozás 
tapasztalatai, feladatok.
Somogyszob:
(Augusztus 10.)

— A tanácsülés előterjesztései
nek megtárgyalása.

— Sportszakigazgatási felada
tok ellátása.

Kádár János 1912-1989.
A városi pártbizottság Kádár János halálát követően, a 

temetéshez kapcsolódva lehetőséget teremtett Nagyatádon arra, 
hogy lerohassák kegyeletüket mindazok, akik tisztelték és sze
rettek az elhunytat. Két nap alatt nagyon sokan keresték fel a 
nemzeti színű, fekete és vörös zászlókkal fellobogózott emlék
helyet. A kollektívák koszorúkat, az emberek csokrokat, egy-egy 
szál virágot és szeretctüket. megbecsülésüket hozták el. Az 
MSZMP Városi Bizottsága tiszteletét és köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik lerótták kegyeletükéi Kádár János emlék
helyénél.

AHOGW ŐK LÁTTÁK Aggódó szülők Nagyatádon
A nagyatádi tehetségkutató tá

bor több, mint egy évtizede 
vonzza megyénk képzőművészet 
iránt elhivatottságot érző fiatal
jait. Az eltelt időszak bebizonyí
totta: tanárok, diákok számára 
egyaránt hasznosak és eredmé
nyesek a koranyári kurzusok.

És mint minden kezdemenye- 
zés, mely egy bizonyos idő eltel
tével „mérlegkészítésre" és me
ditációra ösztönzi az embert, úgy 
ez a tábor is megérett arra, hogy 
a számvetésen túl helyet adjon 
az új szemléletnek. Hasznos kie
gészítőként és egyben a tábor 
munkájának előkészítéseként az 
elmúlt évben a Tanítóképző Főis
kolán is beindult egy tehetség
gondozó kurzus. A szakkör jel
legű foglalkozások hétvégeken al
kalmat adtak a diákoknak arra, 
hogy szervezett keretek között, 
hozzáértő képzőművész tanárok 
támogatásával tudják elsajátítani 
a szakma — rajz, festés, mintá
zás — legalapvetőbb fogásait.

fgv, az idén megnyílt tábor 
lakói között már több olyan diák 
tevékenykedhetett, aki évközben 
bizonyította tehetségét.

Leitner Sándor a Tanítóképző 
Főiskola főigazgatója, a tábor 
szervezője és Ország László nagy
atádi rajztanár úgy döntött, hogy 
a tábor funkcióját megváltoztat 
ja. A tehetséggondozás helyett a 
tehetségkutatást helyezték előtér
be és ennek megfelelően módo
sították a korábbi évek már be
gyakorlott és rutinossá vált mód
szerét.

A jelszó most így hangzott: 
Vigyük be Nagyatádot az alkotó
terembe! Mit is jelentett ez a gya

korlatban? A pályázat útján ki
válogatott gyerekeknek egy olyan 
kötetlen munkastílust kellett el
sajátítaniuk, amely egyéni érzé
kenységünket, sajátos emberi és 
„művészi” arculatukat igyekezett 
kiformálni. Ugyanakkor olyan 
„Osszjátékra” is ösztönözték őket, 
amely az együttgondolkodás és 
alkotás kemény küzdelmébe is 
beavatta az átlagnál talán vala
mivel zárkózottabb fiatalokat. 
Ezért kapott fontos helyet a 
munkában például Tolnai Mária 
a Tanítóképző Főiskola közműve
lődési tanszékének munkatársa, 
aki a drámapedagógia játékos 
jellemformáló és megismerő 
módszerével igyekezett a gyere
kek lelkivilágát egymás szamára 
elérhetőbbé tenni. A fotós Durgó 
Tibor, Tibol László középiskolai 
szaktanácsadó tanár, Takács 
Zoltán főiskolai adjunktus kevés
bé aktív, inkább szemlélő és lát
tatni segítő tevékenysége váltotta 
fel az elmúlt évek kötöttebb 
szekció — munkáját.

A kurzust záró kiállítást is en
nek a tematikának megfelelően 
tervezték meg. A Nagyatádról 
készült fotok, a városi sétákon, 
kirándulásokon szerzett benyo
mások alapján, mindenki kedvé
re és tehetségének megfelelően 
járulhatott hozzá a műtermi vá
roskép kialakításához. A látvány 
ennek megfelelően és eklektikus- 
sága ellenére is izgalmas perce
ket szerzett a közönségnek. Nagy 
Gábor a megyei tanács közmű
velődési irodájának vezetője a 
kiállítás megnyitóján hangsú
lyozta: a tábort meg kell őrizni.

(V. A.)

Tisztelt Szerkesztőség!

Levelünk nem számonkérés, 
vád, csupán megértés, kérés sze
retne lenni.

Elterjedt a hír Nagyatádon, 
folyamatosan szüntetik meg az 
úgynevezett „ház óvodákat”, ami 
évek óta a gyermekek második 
otthona volt, és a szülők köny- 
nvebbsége, hogy nem a város tá
voli óvodájába kell reggel fél 7, 
7 órakor vinni a gyermekeket. 
Bölcsőde után körzetenként kel
lett óvodába Íratni a gyermeke
ket, csupán csak segítséggel, eset 
lég protekcióval lehetett más 
óvodába kerülni ha a szülő jobb 
véleményt hallott az óvodáról 
Most ez nem számit? Igaz az 
anyagi nehézséget mi is érezzük, 
hogy nincs pénz az óvodák fenn
tartására (visszük a papirzseb- 
kendót, a fogkrémet, a fogkefét, 
mossuk az ágyneműt,) de mind 
ezt pótolja az, hogy tudjuk, nyu
godtan kezdhetjük napi munkán
kat, oda érünk munkahelyünkre, 
mert közben nem kell 10—15
perces kitérőt tenni az óvoda el
érése végett.

És ami nem utolsó szempont 
a szaklapok, újságok olvasása 
közben napmint nap a 3-6 éves 
korú gyermekekről olvasunk, 
hogy megviseli egy család válása, 
új családba való kerülése, hát 
akkor most miért a kívül álló 
akarja ezt, akik igyekszünk jó 
családi környezetbe gyermekein
ket nevelni és 1-2 év után he
lyezzük más környezetbe, új óvó
nők, dadusok, gyermekek közé, 
az ő megszokott környezetéből.

A mi gyermekeink megszoktak 
a kis közösségú csoportokat, ahol 
van idő sok játékra, kirándulás
ra, tanulásra Nem mindegy, hogv 
15 gyermeket figyel az óvónő, 
vagy 30-at esetleg még többet. 
Nem mindegy hogy van idő. 
energia megtanulni, és csinálni, 
hogy kerül a földbe a vetőmag, 
hogv lesz belőle termes, hogy 
tesszük el télire, mi az a rebar
bara. a völgy, a domb, mi a ta
nya. a falu, a város közt a kü
lönbség. Ez furcsának hangzik, 
de a gyermek felfogó képessége 
ilyenkor a legfogékonyabb és az 
életben nem lesz módja, hogv 
megtanulja Főleg az iskolába 
menő gyerekeknek fontos az 
alapismeret

A mi gyerekeink mosdója, WC- 
je, étkezője, alvó helye, foglal
koztatója nem olyan korszerű 
mint a nagy óvodákban, de itt a 
gyermek ezt is megtanulja, evés 
után betolja maga után a széket, 
vagy úgy mosson kezet, hogy ne 
legyen vizes a mosdó kézmosás 
után stb.

Tisztelt Szerkesztőség, mind ez 
mellett, észrevételünk csupán 
annyi, ha most bezárjuk az óvo
dákat, és 1-2 év múlva szükség 
lesz újból rá, mert az állami tá
mogatás végett most több család 
vállalja a 3 esetleg 4 gyermek 
nevelését, a GYED lejártával ho
va viszik a gyermekeiket óvodá
ba, vagy újból építünk újakat a 
már meglévők helyére? Netán 
magán óvodákat nyitunk?

Tisztelettel:
Buczkuné Tihanyi Zsuzsanna 

a szülői munkaközösség elnöke
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Egy sikersorozat végnapjai!?

Támogatókat keres a városi ötpróba
Az utánrendelt jutalomtáskák

ból is már csak néhány árválko
dik városunk ifjúsági szövetségé
nek helyiségében. A díjak átadá
sával végleg lezárul a városi öt
próba 1988 89-es akciója. A ren
dezvénysorozaté, amelybe a be
kapcsolódók száma jóval megha
ladta az ezret, a rendszeresen és 
eredményesen teljesítőké az öt
százat

Sokunkat töltenek el jó érzés
sel ezen adatok. Jól emlékszünk 
még az indításra 1984 őszén; a 
kezdeti 40-50 fős részvevői kör 
folyamatos emelkedésére, a közös 
edzésnek induló futások kerékpá
rozások területi szintű esemény- 
nyé, az egészséges sportos életvi
telt hirdető tömegdemonstrációvá 
fejlődésére. S a rendezők sző
kébb stábja azt is nagyon jól 
tudja, hogy az első években még 
majdnem hogy a nevezési díjak
ból is megélő rendezvény hogy
vált — igazán vonzó jutalmazási 
rendszere által — 150 ezer forin
tot is meghaladó kiadássá. S e 
szám leírtával eljutottunk ahhoz 
a ponthoz, amely bizonytalanná 
teszi válaszunkat, midőn a próba 
jövőjét tudakolók kérdésére 
igyekszünk választ adni. Az 
anyagiak előteremtése ez évben 
is nagy nehézséget jelentett. Az 
ifjúsági szövetségnek, az úttörőel
nökségnek szinte biztos, hogy az 
ez évinél is kevesebb lesz a pén
ze (ha egyáltalán lesz még vala
mennyi!) A külső támogatás már 
idén is egyre szűkült. Az eddigi 
megbízható partnerek közül a 
városi tanács igaz hosszas, ideg
tépő tiszteletkörök és bürokrati
kus útvesztők megtétele után — 
még biztosította a minimálisan 
szükséges összeget a városi if
júságpolitikai alapból, a művelő
dési központ a beígérthez képest 
néhány ezer forinttal már meg
kurtította a támogatást. Némi 
segítséget a Hungária Biztosító

A paletta minden színében
Végülis nem egyeztünk meg 

abban, hogy hány ezer — talán 
négynél is több — színárnyalat 
forog kézen-közön, amelyek a 
három alapszín — a piros, sárga 
és kék — kombinációjaként hoz
hatók létre. Igen, létre kell hozni, 
mert minden árnyalatnak külön 
„élete” van. És aki nehezebben 
barátkozik a palettafogalmával, 
akkor az a szivárvány színeivel 
is társíthat.

A megrendelőnek,__a vevőnek
itthon és határainkon túl — igen 
széles színskálán van cérnaigé
nye. Ehhez szerény „kirakatul" 
szolgál a cérnaüzlet maga is.

De ennél is többet tudhatunk 
meg Greller Gyula a Cérnagyár 
kikészítő-üzem vezetőjétől. Már 
az sem mindegy, hogy a világ 
melyik éghajlati zónájából szár
mazik a gyapot.

A fonalat cérnázzák, perzselik 
és motringolják, majd lúghatás
nak vetik alá. Ha valahol, hát itt 
a vizes technológiájú üzemben 
nagy a fegyelem és a tervszerű
ség; a műszakok egymásra épül
nek. A színezésnek két nagy ka
tegóriája van: a drágább a szín
tartó változat, a kézimunka-cér

10 ezer forintja, az ÁFÉSZ és a 
Volán anyagi hozzájárulása je
lentett. Természetesen nem tel
jes a felsorolás, de ez most nem 
is volt célunk. E rövid kis medi- 
tálás kapcsán azt reméljük, hogy 
a Nagyatád újság olvasói közt 
akadnak olyanok: üzemek, válla
latok, intézmények, szervezetek, 
vállalkozók, stb. akik jó befekte
tésnek vélik a városi ötpróba 
sponzorálását, kellő reklámlehe
tőséget látnak ezres nagyságú 
rendezvényeinkben, a trikókra, 
táskákra nyomtatható szövegben, 
emblémákban. S várjuk minden 
jó érzésű polgártársunk együtt
működő segítését, azokét akik el
hiszik, hogy a leghumánusabb 
befektetés az emberi egészség, 
gyermekeink, a felnövekvő ifjú 
generáció jellembeli és testi fej
lődésének felkarolása. Az idő 
sürget. Tétlenkedésre e téren 
sincs lehetőség. A Városi ötpróba 
újabb — immáron hatodik — 
meghirdetésre csak lakóterüle
tünk széleskörű összefogásával 
kerülhet sor. Minden felajánlást 
örömmel fogadunk a Nagyatádi 
Demoktratikus Ifjúsági Szövetség 
és a Városi Üttörőelnökség szék
helyén, a Széchenyi tér 3 szám 
a,att' Gosztolya József 

na, amellyel nagy értékeket hoz
nak létre, így készül.

A nem színtartó cérna az 
igénytelenebb felhasználásra
szánt termék, amely pl. együtt 
veszítheti színét az anyaggal. 
Ezért az sem mindegy, hogy mi
lyen minőségű a színezék, a fes
ték, noha a gyártók is nagyon 
igényesek. A vegykonyha recep- 
túrája meghatározó. (Nem bo
szorkánykonyha). A valódiság — 
érték főbb meghatározói: a mo
sásállóság, a napfényállóság, a 
dörzsállóság.

A „festődinasztia" megállapí
tást akkor sem tartja helyénva
lónak, ha közben megtudjuk, 
hogy édesapja —Metzéket is szol
gálva — 13 éves korától dolgo
zott itt és 62 évesen ment innen 
nyugdíjba. Közel fél évszázaddal 
mögötte a tapasztalat hitelével 
hangzott a fiának szánt tanács: 
„tanulj meg dolgozni, hogy tudj 
dolgoztatni”. Egy hijján persze 
mindenki itt dolgozik a famíliá
ból, Greller Gyula pedig — aki
nek a szakirányú középiskolás 
évek szüneteiben ivódott a véré
be a szakma szeretete.

Hubay Sándor

Kyokushin karate
Két évtizede a karate még szin

te teljesen ismeretlen fogalom 
volt Magyarországon. 1972-ben 
azonban két elszánt ember elha
tározta, hogy életét e távolkeleti 
küzdőmúvészet legkeményebb 
ágának, a kyokushin karaténak 
szenteli. Hosszú évek nagyon ke
mény munkája után ök ketten 
Adámy István és Furkó Kálmán 
ma a magyar kyokushin karate 
vezéregyéniségei, 5. dános mes
terek. Az ő érdemük az a nyolc
van kyokushin karate klub, ame- 
van kyokushin karate klub, 
amelyben több mint hétezer ..ka- 
ratéka,, gyakorol és amely klubok 
egyike a városunkban működő 
Nagyatádi Kyokushinkai Karate 
Klub is. 1987-ben, amikor tanul
mányaimat befejezve Nagyatádra 
kerültem, legfőbb vágyaim egyike 
volt, hogy tovább folytathassam 
a kyokushin karate tanulását és 
hogy eddig megszerzett tudáso
mat arra érdemes emberekkel 
megosszam. Elképzeléseim való- 
raváltásában nagy segítséget kap
tam Ludán Imrétől, a Művelődési 
Ház igazgatójától és Tamás La
jostól, a Babay József Általános 
Iskola igazgatójától. 1987. novem
ber elsején tíz tanítványommal 
kezdtük el a kyokushin karate — 
mint már említettem — a legke
ményebb ága a karaténak, alap
elve, hogy igazi „harcosokat” csak 
valós körülmények között lehet 
nevelni. így kizárólag a teljes 
erővel és hatékonysággal végre
hajtott technikákat ismeri el. Egy 
ilyen feltételek mellett zajló küz
delemben azonban csak sok év 
fokozatos és egyre keményebb 
munkája után vehet részt az em
ber. Az edzéseken megtanuljuk a 
karate technikáit, az ütéseket, rú
gásokat, ugyanakkor felkészítjük 
magunkat arra, hogy képesek le
gyünk elviselni az ütéseket és 

(A rajzot nem mi találtuk ki, a Siófoki Hírektől kaptuk.)

rúgásokat. Acélossá válnak iz
maink, korábban elképzelhetet
len teljesítményekre leszünk ké
pesek. A karate, mint mozgásfor
ma, nagyon sokrétűen mozgatja 
meg az embert, a test minden 
izma dolgozik. Ennek eredménye
ként a szorgalmas karatéka képes 
megcsinálni a spárgát, akár száz 
fekvőtámaszt, többszáz hasizom 
gyakorlatot, le tudja győzni az 
ellenfelét. A karate gyakorlása 
közben az izmoknál is jobban 
edződik az akaraterő, formálódik 
a tudat. Társadalmunkban a ka
ratéka szerencsére nem kerül 
szembe igazi ellenfelekkel, leg
nagyobb ellenfele a vele szemben 
támasztott követelmény. Aki ön
magát le tudja győzni, az nem
csak az edzéseken állja meg a he
lyét, hanem nagyobb akarata lesz 
a tanulásban, a hétköznapi mun
kában, könnyebben illeszkedik be 
környezetébe. Ebben áll a karate 
legfőbb jelentősége is: fegyelme
zettségre, céltudatosságra nevel, 
kidomborítja az emberi értéket.

Ma Nagyatádon közel harmin
cán mondhatják magukat kyokus
hin karatékának. Közülük a leg
fiatalabb egy 7 éves kislány, a 
legidősebb 35 éves. Fennállásunk 
két éve alatt többször vettünk 
részt övvizsgákon, sikerrel telje
sítve azokat és az országos edző
táborokban is megálltuk helyün
ket. A heti három edzés karaté- 
káink életének részévé vált. Az 
edzéseken barátok találkoznak, 
akik együtt fejlesztve képességü
ket, egyre ügyesebbek, erősebbek 
lesznek. A kyokushin karate min
denkinek lehetőséget nyújt arra, 
hogy megismerkedjen vele, ha 
kedvet érez hozzá. Mi is várjuk 
a jelentkezőket, legközelebb szep
temberben.

Horváth Mihály
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Kastély a levegőben Uszóverseny még a régi strandon

Amikor telefonon kerestem 
Takács Lászlót, a Sefag vezér
igazgatóját, s elmondtam hogy 
miután szeretnék érdeklődni, ja
vasolta találkozzunk személye
sen. mert a nagyatádi Mándy 
kastély ügye hosszú ügy. Hogy 
mennyire az az több órás beszél
getésünk során -.is kiderült. A 
Mándy kúria valaha az erdőgaz
daságé volt, amit eladtak a vá
rosnak, aztán a város eladta a 
Sefagnak. A somogyi erdészek 
örültek neki mindaddig, amíg ki
nem derült, hogy az épület fel-

balgát tata 3 ?
Távol áll tőlem az a szándék, 

hogy általános következtetést 
vonjak le a nagyatádi szolgáltatá
sokkal kapcsolatban, de türel
mem fogytán van, ezért gondom 
nyilvánosságra hozatala mellett 
döntöttem.

A „minap", azaz pontosan 1988. 
szeptemberében öregecske sze
mélygépkocsimat elvittem Szabó 
József autószerelő mesterhez. 
Megbíztam ót azzal, hogy tegye 
rendbe a kocsit, készítse fel a 
műszaki vizsgára. A cserélnivaló 
alkatrészek helyett újakat vittem 
hozzá. A szerelő a munkát elvál
lalta. bár más dolga is volt bő
ven: például elvégzett egy hathó
napos tanfolyamot, más kocsi
kat is javítgatott. Eközben az én 
félig szétszedett autómat aztatta 
az októberi eső, belepte a novem
beri hó. Szaporodtak rajta a rozs
dafoltok. Elmúlt a tél, a tavasz, 
félig-meddig a nyár is. Másodál
lásom gyakorlásához nélkülöz
hetetlen a gépkocsi, tehát nem 
láthattam el azt a munkát. Arra 
gondolok, ha orvos lennék, hánv 
beteghez nem tudtam volna eljut
ni. . .

Nem vagyok orvos, így csak 
személyes veszteségem van, alig 
30—40 ezer forinttól estem el. És 
a kocsit most már festetni is 
kell ... A mester nem rám harag
szik (most még). Nemcsak engem 
tüntet ki a tartós autótárolás föl
vállalásával. Van olyan isme
rősöm, akinek a kocsija két hó
nappal régebben van nála, mint 
az enyém. A számla összegét, té
teleit éppúgy nem ismerjük, 
mint a javítás elkészültének 

újítása mai áron legkevesebb 
százmillió forintba kerülne. De 
történt közben más is, nemcsak 
a kastély' lóg a levegőben, hanem 
a HM kaszói erdészetének a sor
sa is. A Sefag vezérigazgatója nem 
titkolja, hogy szeretnék megsze
rezni. Ha megkapják — márpedig 
úgytünik, hogy a honvédelmi mi
nisztérium megválik tőle, s lo
gikusan a Sefag tulajdonába ke
rülhet — akkor nem kell már va
dászháznak. hiszen Kaszóban 
bőven van hely. A Sefag éppen- 
ezért tárgyal egy olasz milliomos
sal, aki lányának szeretné meg
vásárolni az épületet, s itt egy 
kisebb idegenforgalmi központot 
kialakítani, ugyanakkor tárgyal
nak egy nyugat-német társaság
gal is. Az ígéret szerint heteken 
belül eldől, hogy mi lesz a kas
télyból. Egy biztos; mindenkép
pen bekapcsolódik a város ide
genforgalmába. Szó van az egy
kori vasút mentén kialakítandó 
lóvasútról, nem elképzelhetetlen, 
hogy a Sefag „beszállna" egy 
vadaspark létesítésébe, s tovább 
fejlesztené a vadász turizmust is. 
A tárgyalások után visszatérünk 
a témára. Addig is egy jó hír: 
a kastélyparkot változatlanul 
gondozza az erdészet, mert sze
rintük is meg kell őrizni a ritka 
szép körnvezetet.

(Nagy)

a napjat. Lehet, hogy par
kolási díjat is kell fizetnünk? 
Vagy épp fordítva: a mester any- 
nvi havi részletben kéri a munka
dijat, ahány hónapig javítja a 
kocsikat? Rövidesen megtudjuk: 
talán már ebben az évben!

Dani József 
Nagyatád. 

Napfény u. 10.

(Lapzártakor újabb hírt kap
tunk levélírónktól, örömhírt. A 
mester befejezte a munkát. A 
műszaki vizsgán ugyan nem fe
lelt meg a jármű, de tulajdonosa 
ideiglenes engedéllyel 2 hónapig 
használhatja. Majd az utómun
kálatok elvégzésére ismét szere
lőhöz kerül, de most máshoz s 
reméljük rövidebb időre)

Tisztelt Ü^\ffelünk !
TAKARÉKSZÖVETKEZETI BETÉTTEL

2 X NYERHET!
1. A kirendeltségeinknél december 31-ig elhelyezett minden 

10.000 Ft betét kedvező kamata mellé sorsjegyet adunk 
mellyel az 1990. február havi megyei sorsoláson

MARUTI vagy DACIA 
személygépkocsit nyerhet.

2. Amennyiben betétjét augusztus 31-e előtt helyezi el nálunk, 
úgy az 1989. október 31-i helyi sorsoláson is résztvesz. ahol 
fagyasztóládát és sok más értékes használati tárgyat nyerhet, 
melyek jegyzéke kirendeltségeinken megtekinthető.

3. Minden betételhelyezőnek apró ajándékkal kedveskedünk. 
Pénzének gyarapodását befektetési tanáccsal és diszkrét, pon
tos ügyintézéssel segítjük.
Vállalkozásához segítséget nyújtunk, magunk is vállalkozunk! 

Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet

Ragyogó napsütés, harsány ze
ne, kellemes víz. vidám fiatalok. 
Majdnem minden együtt volt ah
hoz, hogy július 8-án igazán jó 
úszóverseny legyen a nagyatádi 
strandon. A NADISZ szervezői 
sok éves hagyományt folytatva 
hirdették meg a rendezvényt. 
Meg is érkeztek jó néhányan a 
felhívásra, de a strandolok közül 
is többen beneveztek a versenyre. 
Sajnos az igazán jó úszók távol 
maradtak, igv nem indult Gosz- 
tolya József. Ludan János es Herr 
Gyula sem. de biztos sokan van
nak még mások is akik az el
sők között érhettek volna célba 
Na nem baj majd jövőre! Leg
jobban azonban a lányok hi
ányoztak . . A tavalyi győztes 
Gáspár Gyöngyi sem tudott el
jönni. Mindezek ellenere jó han
gulatú, izgalmas versenyek vol
tak. Mell- és gyorsúszásban a sok 
rajthoz álló miatt két előfutamot 
kellett indítani, a fiatalabbak 
így fárasztottak a súlvfelesleggel 
küzdőket. Kiderült, hogy pillan- 
gózni csak kevesen tudnak, vi
szont Dani Attila víz alatt oda- 
vissza átússza a medencét, ter
mészetesen hosszában.

Kutyauszásban a teljes mezőny 
indult, csak úg> pezsgett a víz. 
miközben a szám örökös bajnoka

íl

Kombájnok az utakon
Peter-Pál napja hagyományo

san az aratás ünnepe Több so
mogyi termelőszövetkezet, így a 
nagvatád-háromfai tsz. tagjai is 
úgy döntöttek, hogy ezen a napon 
tiltakoznak a mezőgazdaság ko

az idén is elsőként jutott a túlsó 
partra. Volt akinek túl rövidek, 
másoknak túl hosszúak voltak az 
50- és 25 méteres távok. Legna
gyobb küzdelmet az 50 méter mell 
és hát hozott, a győztes csak haj
szállal tudott nyerni. Látványos 
és izgalmas volt a vegyesváltó, 
amelyet a Béres, Buvári, Keszi. 
Ormai összetételű csapat nyert. A 
rendezők a különböző verseny
számokban elért eredmények ösz- 
szesitése alapján hirdették ki a 
győzteseket. A fiúk vetélkedését 
Vajda Zsolt nyerte Keresztúri 
Gábor és Horváth Tamás előtt. 
Minden elismerést megérdemel
nek a 8—10 éves gyerekek — 
díjként búvárszemüveget, labdá
kat és üditőt kaptak.
A férfiaknál Dani Attila lett a 
győztes 24 ponttal. Ormai István 
(19 pont) és Buvári Ottó (18 pont) 
előtt

Valami csekélységet mindenki 
kapott, de legtöbbet a részvétel, 
a verseny izgalma, egymás ugra
tása, maga az úszás öröme ért 
Sütött a nap, fürödtünk, bámul
tunk, beszélgettünk, nevettünk. 
Jó játék, vetélkedés volt az egész 
Persze voltak ott olyanok is. akik 
terveztek, hogy átússzak a Bala
tont .

rul kialakult mar-mar elviselhe
tetlen helyzet ellen. Egy ekevas 
például 2.5 mázsa búza árába ke
rül. Az országos demonstrációt 
éppen a búza átvételi árának ala
csony volta miatt hirdették meg. 
de Péter-Pálra más gondok is 
előtérbe kerültek; nőtt a vegy
szerek ara. a gépeké, nincs fej
lesztési lehetőség, a húzóágazatot, 
ameh az egyetlen exportképes — 
legalább is annak vélt — terme
lőnk lehetetlen helyzetbe került

Sok környékbeli gazdaság nem 
csatlakozott a demonstrációhoz 
Egyikük elnöke elmondta. hogx 
semmi értelmét sem látta annak, 
hogy kivonja a termelésből a gé
péit Szerinte ettől az akciótól 
semmi sem fog megváltozni. Iga
za lett! De akkor mitől várjuk, 
hogv az agrárgazdaságban ne le
gyenek anomáliák? Hogy a kis
termelőnek megérjen sertést tar
tani, a méhésznek méhészkednie 
a tojás ne ünnepi étek legyen, 
hanem olcsó, rántottának való, 
hogy a nagyatádi piacra ne csak 
fizetés után merjen kimenni az 
ember? (Nagy)
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(^■ibtuzu'iház. mihűrd
Hagyatod

VÉRBELI HAJSZA

Tuck Pendelton hadnagy nem 
tartozik a símulékony fickók kö
zé. Megveti feletteseit, idegenke
dik a társadalmi együttélés szo
kott formáitól és a legrosszabb 
pillanatokban önt föl a garatra 
Barátnője. Lvdia Maxwell, a csi

Sakk
Az 5. fordulót június 3-án ren 

deztek meg Háromfán. A 10 já
tékos körmérkőzésének eredmé
nye: 1. Kiss Attila, 2. Fejér Zol
tán. 3. Fekete Lajos.

A 6. fordulót július 16-án a 
Városi művelődési központban 
tartották meg. 11 versenyző 7 
fordulós svájci jellegű játékában 
a következő sorrend alakult ki az 
élen 

az OrszáqosTakarckpcnztar 
Sportfogadási és Lottóigazgatosaga, 

valamint a TV 2 műsorának
közös számsorsjateka

7000, 
1000 Ft-OS 

nyeremények 

és 7 millió Ft-os 
főnyeremény!

Sorsolás:
minden hónap utolsó szombatján

nos újsagirónö végül is megelé
geli a sok botrányt, s faképnél 
hagvja. Bánatában a fiatalember 
önként jelentkezik egy igencsak 
veszélyes kísérletre. Mikroszko
pikus méretűvé zsugorítják kü
lönleges úszó járművével együtt, 
(Nagyatádon a moziban augusz
tus 3-án).

A következő játékot augusztus 
20-án, 9 órától rendezik a Gábor 
Andor Művelődési Központ ta
nácstermében. Nevezni a helyszí
nen lehet 8,30 órától.

1 Horváth Miklós 46 pont
2. Fejér Zoltán 43 pont
3. Kiss Attila 39 pont
4 Fekete Lajos 38 pont
5 Talos László 37 pont
6 Krivarics Róbert 28 pont
7 Gobecs József 17 pont
8 Cserti László 17 pont
9 Dcbor István 10 pont

10 Veres Győző 9 pont

Augusztus 3.
Délután 5 órakor:
Piedone Hong-Kongban
Színes, szinkronizált olasz film 
Felemelt helyár I.
Este fél 8 órakor:
Vérbeli hajsza
Színes amerikai tudománvos- 
fantasztikus film 
Felemelt helyár III.
4
Vérbeli hajsza
Színes amerikai tudományos
fantasztikus film 
Felemelt helvár III.
6.
Kain Mán — Esőember
Színes, szinkronizált amerikai 
film
Felemelt helyár I.
7.
Minden a paradicsom bűne
Színes, szinkronizált olasz 
filmvígjáték 
Felemelt helyár I 
10
Délután 5 órakor
Amerikába jöttem
Színes amerikai film
Főszereplő: Eddie Murphy 
Felemelt helvár III 
Este lel 8 órakor:
Angyalpor
Színes, szinkronizált francia 
bűnügyi film 
Felemelt helvár I
11
Amerikába jöttem
Színes amerikai film
Főszereplő: Eddie Murphy 
Felemelt helvár III 
13.
Vörös zsaru
Színes amerikai akciófilm
Főszereplő:

A rnőid Schwarzenegger
16 éven felülieknek!
Felemelt helvár III.
14
A bosszú színe
Színes, szinkronizált brazil film 
Alaphelyár II.
17.
Délután 5 órakor:
Vasmadarak
Színes amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár III.
Este fél 8 órakor:
Az évszázad csütörtökig tart
Színes magyar film
Alaphelyár II.
18
Vasmadarak
Színes amerikai kalandfilm 
Felemelt helvár III.

Hirdetés
Nagyatádon az Ámor utcában 

üdülőtelek eladó. Érdeklődni a 
Dózsa György utca 70. szám alatt 
lehet.

ÚJBÓL HIRDETHETŐ
Az Atád áruház és a csobogó 

diszkót előtt elhelyezett rajszö
gezhető hirdetőberendezések na
gyon közkedveltté váltak Azon
ban mára már sok idejet múlt 
hirdetés van. amelyek gátoljak az 
újabb kihelyezést. Ezért 1989. 
augusztus hó 14-én mindkét be
rendezés teljesen meg lesz tisz
títva, helyet biztosítva az új a 
frissebb anyagoknak.

20.
A Cápa bosszúja
Színes amerikai film
Felemelt helyár II.
21.
A kantoni futár
Színes, szinkronizált kínai 
kalandfilm 
Felemelt helyár I.

24—25
Délután 5 órakor:
Rendörakadémia 2.
Színes amerikai film
Felemelt helyár II.
Este fél 8 órakor:
Másnap reggel
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
Főszereplő: Jane Fonda 
Felemelt helvár II.
27.
A Sárga folyó harcosa
Színes honkongi kalandfilm 
Felemelt helvár II.
28
A Hekus
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
16 éven felülieknek!
F'elemelt helvár II
31 Szeptember 1
Beverly Hills-i zsaru 2.
Színes, szinkronizált amerikai 
krimi
Föszreplő: Eddie Murphy 
Kiemelt helvár I
3
Szuperhekusok
Színes, szinkicnizált olasz, film 
Főszereplő: Búd Spencer és 

Terence Hill 
Kiemelt helvár I
4
Figyelem
Színes, szinkronizált olasz, film
16 éven felülieknek'
F'elemelt helvár II

Előadások kezdete, du. 5 es este fél H 
orakor. kétrészes film esetén du. 5 
orakoi
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Kitüntetettek

Augusztus 20 alkamából az 
idén ismét átadták a megyei ta
nács művészeti és közművelődési 
díját. A Somogy megyei Tanács 
közművelődési diját kapta meg 
a Berzsenyi Dániel Irodalmi 
és Művészeti Társaság, Merész 
Emese, a Gábor Andor Művelő
dési Központ népművelője és 
Turbék Károly a nagyatádi váro
si könyvtár vezetője. Szocialista 
kultúráért kitüntetést kapott 
Horváth Ferenc nagyatádi klub
könyvtáros. Kiváló munkáért ki
tüntetésben részesült Kenedi Ti- 
borné, nagyatádi zenetanár és 
Horváth Istvánné könyvtáros. 
Gratulálunk valamennyiüknek.

Megszegték 
az új kenyeret

(írásunk a 4—5. oldalon.)

Egy kép Leninakanból
1988 decemberében megmozdult a föld Leninakanban Az utóbbi 

évek egyik legnagyobb természeti katasztrófájáról szóltak a híradá
sok. A világ valamennyi országa összefogott, hogy segítsenek az áldo
zatokon. Iskolák, óvodák dőltek halomba, gyerekek ezrei maradtak 
árván. Közülük néhánvan két hetet Nagyatádon töltöttek a Pannonia- 
ntourist Kft. vendégeként a Pannónia Solár Hotelben. Amikor a vá
ros lakói, vezetői megtudtak, hogy jóformán ruha nélkül jöttek ezek 
a gyerekek, a könyvtár munkatársai ruhagyűjtést szerveztek, s amikor 
kiderült, hogy az ingyenes fürdóbelépőt azért nem használják, mert 
fürdőruhájuk sincs, az Afész nemes gesztussal segített Mert az Afé- 
szesek is látták a megdöbbentő képsorokat

Demonstráció 
Ötvöskónyi bán

Augusztus 11-én az ötvöskónyi- 
ak elzárták a Nagyatád felé ve
zető utat, mert féltik iskolájukat 
Régóta tart a huzavona, de vég
leges döntés még nem született. 
Szeptembertől az alsósok egy át
alakított szolgálati lakásban ta
nulnak. nem kell bejárniuk a 
városközpontba. Am még nem 
tudni, hogy felújítják-e a régi 
ötvöskónyi iskolát, vagy sem A 
döntés még várat magára.

Tanácsülés után
Egyre élenkebb érdeklődés kíséri a testületi üléseket ezt bizo

nyítja az augusztusi nagyatádi tanácsülés is, amelyre ugyan több ta
nácstag nem jött el, viszont meglepően sok volt az érdeklődő meghí
vott. Valószínűleg azért is mert olyan közérdekű témák kerültek na
pirendre, mint az ötvöskónyi demonstráció, az új lakásrendelet, vagy 
a törvényesség helyzete. Ezúttal jelentette be Hamvas János tanács
elnök. hogy január elsejétől nyugdíjba kíván vonulni. Hogy a követ
kező választásokig biztosítani lehessen a tanácsi munka folyamatos
ságát, javasolta, hogy az ellenkezések ellenére is válasszanak társa
dalmi tanácselnök-helyettest. A jelölő bizottság rostáján egyetlen név 
maradt fönn. Czipóth Dezsőé, akit a testület megválasztott új poszt
jára. Czipóth 003X0 1038-ban született Taranvban. A tanárképző fő
iskolát. majd a politikai főiskolát végezte el.

Vitaanyag az MSZMP-ről
A 6. OLDALON KÖZÖLJÜK AZ MSZMP NAGYATÁDI VÁROSI 

bizottságának vitaanyagát a szervezeti működési 
RENDRŐL

A tolmács szól 
a telepről

A 3. oldalon

0 Rinyától a Dráváig
Múltunk már-már alig fellelhe

tő emlékeit összegyűjteni! — ez
zel a szándékkal hirdették meg 
a Rinyától a Dráváig című hon
ismereti pályázatot. A tapaszta
latokkal és az eredményeket 
Halmosi Józsefné mutatja be a 
harmadik oldalon olvasható írá
sában.

liukéja ni ti d 
rá rostiak

„Voltam szép városukban és 
gyönyörködtem". így kezdi, a 
tanács elnökének írt levelét Réf- 
fv Zoltán Nagykanizsáról. A ré
gi nagyatádi szemével nézett kö
rül, merthogy — mint írja — la
kott itt. — Többektől hallhattuk 
már, hogy a város fejlődését egy 
sajátos hangulat, — atmoszféra 
kísérte, egyénisége van, ami Iga
zából a városra, erre a városra 
jellemző, ö most azt írja váloga
tott, szépszavú megemlékező so
raiban, hogy bukéja van a vá
rosnak. Majd a levélhez mellé
kelt színes fénykép hátoldalán, 
— amely Kucs Béla Szomjúság 
c. szobrát ábrázolja, — ezeket a 
ráncba szedett vers-sorokat ok- 
vashatjuk:

„Szobor Szobrot öleltünk én és 
a nap ívó kút volt — egy nőalak, 
ki összetartva két kezét ívásra 
adta szép fejét".

A fenti gondolatok önmagukért 
beszélnek, amelyeket azért is szí
vesen adunk közre, mivel ritkán 
fordul elő, hogy aki nálunk jár. 
fontosnak tartja megírni vélemé
nyét. Mi, akik itt élünk, bizo
nyára olyan dolgokat is termé
szetesnek veszünk, amelyek ta
lán nem is azok. Jó a kontroll, 
persze a jó szó is, — aminek 
manapság igencsak híjján va
gyunk, — a tárgyilagos, a pár
tatlan vélemény legfőképpen.

Ezúton is köszönjük.



Nagyolod 1989. szeptember

Tesfületi ülések POSTÁNKBÓL

Az igaz szó
TANÁCSÜLÉSEK

Görgeteg:

Szeptember 21.
1 Beszámoló az elöljáróság mun 

kájáról, valamint a társközsé
gek helyzetéről.

2. Tájékoztató a természet- és 
környezetvédelmi helyzetéről.

Háromfa:

Szeptember 7.
1. Beszámoló a mezőgazdasági 

kistermelés helyzetéről és a 
háztáji gazdaságok alakulásá
ról.

2 Beszámoló a községek népes
ségmegtartó képességének 
megtartásáról, további 
feladatok.

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK

Görgeteg:

Szeptember 13.

1 Tanácsülési előterjesztések 
megtárgyalása.

2 Tájékoztató a görgetegi óvo
dában folyó munkáról, a gyér 
mekvédelem helyzetéről és fe 
ládátokról

Háromfa:

Szeptember 21

1 Tanácsi napok, falugyűlések 
előkészítése, a falugyülési be
számoló megtárgyalása.

2 Beszámoló a tanácselnök szak- 
igazgatási szerv felett gyako
rolt általános felügyeleti tevé
kenységéről.

Kutas:

Szeptember 21.

1 Kereskedelmi ellenőrzések ta
pasztalatai, a kereskedelmi 
ügyintézés helyzete.

2. Könyvtárak működése, szemé
lyi és tárgyi feltételei

Kutas:

Szeptember 7.

1 Ifjúságpolitikai tevékenység, 
az ifjúsági törvény végrehaj
tásának tapasztalatai.

2 A lakosság egészségügyi hely
zete, a körzeti egészségügyi 
szolgálat munkája.

3. Beszámoló az elöljáróságok 
munkájáról.

Bábod:

Szeptember 7.
1 Beszámoló Rinyabesenyó köz

ség lakosságának életkörülmé
nyeiről.

2 Beszámoló a tanácselnök he
lyettes tevékenységéről

Bábod:

Szeptember 21
1. Beszámoló a hatósági csoport 

munkájáról

Nagyatád:
Szeptember 14.
1 Tájékoztató a vízügyi agazat 

feladatainak végrehajtásáról a 
varosban.

2. Tájékoztató az ÉSZKV ipari 
tevékenységéről

Segesd:

Szeptember 7
1 Tájékoztató az árellenőrzési és 

intézményi revíziós feladatok 
ellátásásáról

2. Szóbeli tájékoztatás a falu 
gyűlés előkészítéséről.

Somogyszob:

Szeptember 14
1 Beszámoló az 1989 I félévi 

gazdálkodás helyzetéről.
2. Anyakönyvi feladatok, népes- 

ségnvilvántartás, társadalmi 
szertartások helyzete.

Felháborodott ismerőseim hív
tak fel figyelmemet a hitelemet 
rontó cikkre.

Dani József igazat írt .... va
lóban 10 hónap alatt készült el 
az autója. Ez idő alatt természe
tesen az időjárás viszontagságai
nak is ki volt téve. Arról azonban 
megfeledkezett, hogy tárgyilago
san nézze a dolgokat.

r\z 1988. szeptemberi szóbeli 
megállapodásunk az UK 37-97 
frsz-u személygépkocsi műszaki 
vizsgára való felkészítését, teljes 
fényezését és motorfelújítást tar
talmazott A tulajdonos tájékoz
tatva lett arról, hogy rövid időn 
belül nem tudom elkészíteni au
tóját, tekintettel a 3 (és nem 6) 
hónapos tanfolyamra, továbbá 
arra a tényre, hogv nem főállású 
kisiparos vagyok és végül, hogv 
az Ö „öregecske" autója szem
mel láthatóan nagyon rossz álla
potban van.

A cikkben lévő — ,.A cserélni- 
való alkatrészek helyett újakat 
vittem hozzá.” — csak annyiban 
fedi a valóságot, hogy 2 db kü
szöböt és 1 db ajtóborílást szer
zett be.

A javítás közben felmerüli 
karosszéria gondokról értesítet
tem Dani Józsefet, ö csak hóna
pok múltán reagált. Nem járult 
hozzá a karosszéria szakszerű ki
javításához szűkös anyagi helyze
tére hivatkozva.

Tőlem — a megállapodásunk 
értelmében — az autófényező kis
iparoshoz került az autó, ahol 
ugyancsak hasonló gondok adód
tak A fényezésre ö sem tud 
jótállást vállalni. Ennek ellenére 
Dani József elvégeztette a mun
kát, de mar akkor több alkalom

A Gála-Faktor
Új üzletet nyitott a Faktor is a 

Kossuth utcában a Gála Keres
kedelmi Vállalattal közösen. A 
miskolci székhelyű cég 60 szá
zalékban részes. A 70 m2 alapte
rületű üzletet egy millió forintos 
árukészlet „táplálja”. A konfek
ció áruk mellett alsó, felső gyér- 

mal jelenetet rendezett mindket
tőnknél a javítás elhúzódása mi
att

A műszaki vizsgán az autó 
1989. július 6-án csak 2 hónapos 
ideiglenes engedélyt kapott. In
doklást az előző cikk nem közölt 
Ez igen: a hibajegyzéken a ka
rosszéria állapotát kifogásolták 
Ez nem az általam végzett mun
ka minőségéből ered, hiszen csak 
a karosszéria egyes részeinek ja
vítását végeztette el.

Dani József vádol személyes 
vesztesege miatt, amit 30-40 ezer 
forintban határoz meg. Tudomá
som szerint az ATI-nál gépjár
művezetést oktat — nem saját 
autóval Így érthetetlen számom
ra .hogy miből ered ez a veszte
ség

Az autószerelő néni kér sem 
parkolási dijat, sem a részletfize
tést nem fogad-ja el. Dani József
fel mégis kénytelen volt kivételt 
tenni. A javítási díjat ugyanis 
nem tudta kifizetni, csak egy hó
nap késéssel. Abból is a „nincs 
vacsoránk című panaszáradat 
meghallgatása után 500 Ft vissza
került Dani Józsefhez.

Vajon, ha nem 10 hónap alatt 
történik mindez, akkor a régi 
cimboraságra való tekintettel in
gyen kellett volna elvégeznem a 
munkát?

A cikket kiegészítő megjegy
zésre. — miszerint az autó most 
máshoz kerül — felhívom kisipa
ros társaim figyelmét volt ügyfe
lemre. aki fizetésképtelensége 
ellenere követelődző és őszintet- 
lenségével hitelrontást végez

Ezzel részemről az ügy lezárult

Szabó József 
autószerelő mester 

Nagyatád. Eperjesi u 16.

közös üzlete
mekruházati, női. férfi alsóruhá
zati termékekből lehet választa
ni. Rendszeresen kínálnak áren
gedményes áruféleségeket is.

— Azt tervezik, hogy az év 
kezdetén lakástextiliák bővítik 
kínálatukat

(y - r)

Nagyatád tegnap és ma; a Hunyadi utca 1945-ben és 1989-ben. (Posta József felvételei.)
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„Rinyától a Dráváig”
A nyolcvanas évek helytörténeti pályázatának eredménye

Negyedik fordulójához érkezett 
el a városi művelődési központ 
áltál meghirdetett „Rinyától a 
Dráváig” című helytörténeti pá
lyázat. 1982. tavaszán dolgoztuk 
ki ezt a pályázati rendszert, az 
akkori járási, városi MSZMP és 
KISZ bizottságok, valamint a já
rási és városi művelődésügyi 
osztályok erkölcsi támogatásával, 
a nagy járás községeiben műkö
dő honismereti szakkörök és 
egvéni gyűjtők foglalkoztatására. 
Az volt a célunk, hogy kollektív 
munkára serkentsük a községek 
lakosságát, így hármas feladatot 
határoztunk meg a résztvevők 
számára. Elsőként az adott köz
ség életének, múltjának egy tör
ténetét kellett írásban megörökí
teni, másodikként egy helytörté
neti kiállítást rendezni a község
ben. és végül a járási művészeti 
szemlén egy helyi népszokást be
mutatni. Felhívásunkra öt község 
jelentkezett, és maradéktalanul 
teljesítették is a feltételeleket 
Őszinte lelkesedéssel gyűjtötték 
össze községük szellemi és tárgyi 
hagyományait, és büszkén mu
tattak be azokat, lgv készültek 
el az első dolgozatok, megteremt
ve gyűjteményünk alapjait:
Három fa község táplálkozási kul
túrája (Készítette: Györkös Já
nosnál

Népi táplálkozás Pogányszent 
peteren és Iharosberényben (Ké
szítette Pintér József).
Berzence község kihalóban lévő 
népviseletének változásai (Készí
tette Szőke József)

Egy zakányi parasztcsalád éle
te három generáción keresztül 
(Készítette Hegyiné Szörcsök 
Ilona)
Egy kutasi parasztcsalád elete 
három generáción keresztül (Ké
szítője nem nevezte meg magát) 
Csurgó és vonzáskörzete külön
válásával a berzencei. zákány) 
es pogánvszentpéteri dolgozatok 
a csurgói művelődésügyi osz
tályra kerültek.

A következő fordulót 1984-ben 
hirdettük meg, de ezt már rész
ben a helyi üzemek, gyárak rész
vett lére alapozva. A megyei szak- 
lektorátus a következő dolgozato
kat javasolta díjazásra:

A Délsomogyi AG-Kombinát 
története 1949-1984. (Nagy Jenőné 
is Csomós Árpád írta) Halmosi Józsefné

A Nagyatádi Konzervgyár törté
nete 1939-1985. (Készítette Jégéi 
Ferenc).
A Pamutfonóipari Vállalat Na
gyatádi Cérnagyárának történe
tét a gyár egyik kollektívája irta 
meg.
A Rinya- és Dombócsatorna-men- 
ti Vízgazdálkodási és Talajvé
delmi Társulat történetét Ko- 
pecsni Vince készítette el.
Kutas község történetét Horváth 
Ferencné irta meg.
Tarany község története (Fisli 
Lászlóné készítette).
Beleg község története (Horváth 
Sándor munkája).
Szabás község története (Rozina 
Zoltán írta).
A háromfai termelőszövetkezet 
története (Györkös Jánosné írta).

Az 1986-os pályázatra csak egy 
dolgozat érkezett be (Györkös 
Jánosné: A kendermegmunkálás 
folyamatai Háromfán). A siker
telenség ellenére nem adtuk fel. 
és 1988-ban újabb felhívást tet
tünk közzé a nagyatádi műsorfü
zetben. Egy helytörténeti téma 
feldolgozásit adtuk meg felada
tul.
Kiváló pályamunkák készültek: 
Horváth Ferenc Bodvica törté
netét írta meg az emlékek és a 
fellelhető dokumentumok tükré
ben. Csirke Józsefné Szombatfal
vi Emese „Történetek és recens 
adatok Nagyatád művelődésé
hez".

A művelődési központunkban 
levő tizennégy értékes dolgozatot 
nem öncélúan őrizzük, az érdek
lődőknek szívesen bocsájtjuk a 
rendelkezésére, helyben olvasás
ra.

Az eredmenvek bemutatása 
mellett, ezúton tesszük közzé 
újabb felhívásunkat:

Felhívjuk figyelmét mindazok
nak, akik szeretik településüket, 
értékes emlékek vannak birto
kukban, és azokat szívesen rög
zítenek írásban is. hogv jelent
kezzenek a városi művelődési 
központban Szívesen vesszük a 
környező községekben élők csat
lakozását. hiszen nem mondha
tunk le a faluközösségek törté
netének felgyűjtéséről. A jelent
kezőknek szakmai segítséget 
adunk a gyűjtőmunkához, fel
dolgozáshoz

Vendégünk

Idén négy külföldi szobrász 
volt a Nagyatádi Művészeti Alko
tótelep vendége: Charlie Brouwer 
az Egyesült Államokból. Kari 
Ciesluk es Mario Merola Kanadá
ból. és Róbert Jakes Angliából 
Közülük Charlie érkezett első
ként, junius végén

Charlie egv virginiai kisváros
ban, Rád ford bán el családjával. 
Művésztanárnak vallja magát, 
azaz a művészeti tevékenysége 
mellett a Radford Univertsity 
Képző nűvészét i Karán tanít 
Munkainak egyedi vonásai —val 
lomasa szerint — különböző erős 
hatások következtében alakultak 
ki a kisvárosi, polgári környe
zet, ahol nevelkedett, a család
ja, az ötvenes évek Amerikája es 
keresztény hite

Munkai két fő csoportot alkot
nak: kisplasztikák vagy közepes 
meretű faszobrok, es az úgyneve
zett instalációk, azaz egész termet 
betöltő művek Jellemzőik az 
egyszerű, könnven felismerhető 
szimbólumok és a tréfás elemek 
Témái jelenetek a mindenna
pokból (Charlie mindennapjai 
ból), történetek romantikus ki
rándulásokról. emlékek a gyer
mekkorból

Műveit nqm szivesen kommen
tálja, csak kedvenc szimbólumai
ról nyilatkozik A létra számára 
a felemelkedést, a világnak egy 
magasabb világgal való összekap
csolását jelenti. A ház a bizton

volt Charlie

ság. az ablak a kitekintés, az op 
timizmus jelképe, míg a madár 
alakja a Szentlélek szimbóluma 
Müveit mélven áthatja a vallá
sosság. a család és a természet 
szeretete, és a béke

Nagyatádon felállított szobra 
nak címe ..Merev", azaz Kegye
lem. A cím utal egv ószövetségi 
bibliai gondolatra (Isten a Ke
gyelem Trónján ülve kormányoz
za a világot), de egyben magába 
sűríti Charlie egész munkássá
gának mondanivalóját

Charlie, mint művészeti tanai, 
élénkén érdeklődött a városi mű
velődési központ nyári kepzömű- 
vés'zeti tehetséggondozó táborá
nak idei munkája iránt Sok 
jegyzetet készített, es egv teli 
videokazettánvi felvételt vitt ha
za, amiről majd előadásokat tart, 
cikkeket ír.

Végül egy idézet Charlie Brou
wer nyilatkozatából; ..A metafora 
a megismerés eg\ módja ... A 
művészetben a metaforán ke- 
iésztül kapcsolatot tudok terem
teni a világ, a szellem és a lélek 
kozott — a tapasztalat, a képze
let és a hit között .A művészet 
közlekedési eszköz Olyan helyre 
juthatok el vele, ahová másho
gyan nem lehet

Csonka Pál
tolmács
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Békességben kellene már élnünk
A vélemények természetesen ütköznek 
Bemutatkozott az ellenzék is Megszegtük az

Augusztus 20. újkori történe
tünkben ezúttal vált először de
mokratikus platformmá. A leg
különbözőbb világnézetű embe
rek szólaltak föl ezen a napon 
a Széchenyi-tér parkjában fel
állított tribünön. Megszegtük az 
új kenyeret, remélem nemcsak 
jelképesen. Ezúttal — mert csak 
néhányszázan voltak kíváncsiak 
arra, hogy mi is történik — sze
retnénk felidézni néhány beszé
det. Hitünk szerint egyetlen mon
datot sem változtattunk rajtuk.

Az ünneplőket Kreisz György, 
a Hazafias Népfront városi bi

zottságának titkára köszöntötte.

„Kedves honfitársaink, Bará
taink, Tisztelt jelenlevők!
Mint eddig mindig, ünnepeink 
ezévben is sorjáznak. Zaklatott 
történelmünk során ünnepeinket 
többször átrendeztük.
Az egyetlen biztos pont augusztus
20.-a volt és ma is az. Kiállta 
az évszázadok próbáját! Ezen a 
napon tisztelettel hajtunk fejet 
megtermelőik, és Nagyatád dol
gos népe előtt. A mai ünnep 
nemzetünk maradandóságát, né
pünk tehetségét és életrevalósá
gát, kitartását és humanizmusát 
együttesen szimbolizálja. Több 
mint ezeréves államiságunk olyan 
érték, amely nem vitatható és 
főként el nem vitatható. Meggyő
ződésem, hog> határainkon in
nen és túl egyaránt, a gondola
tokban és szívekben minden ma
gyarnak hasonlóak az érzései. 
Hölgyeim és Uraim! Tudom, hogy 
sokan vívódnak a mai ünnep 
kapcsán. Am azt is tudom, hogy 
valamennyiünket összeköt a ha
za szeretete Hasonlóan Szent 
Istvánhoz, ma ismét nehézségek
kel és keservekkel tűzdelt utat 
kell végig járnunk Ami össze
tart bennünket — s a mai ren
dezvény is ezt tükrözi — az az, 
hogy magyarul beszélünk, ma
gyarul gondolkodunk, magyarok 
a szüléink és a testvéreink. Ma
gyarország az a tér, ahol léte
zünk, magyarok vagyunk! Kérem 
Önöket, hogy ezt az érzést és tu
datot ne illessük a nacionalizmus 
bélyegével. Mert nem lehet em
beriségben gondolkodni konkrét 
hazánk helyett. Mert az általá
noshoz csak az egyenesen vezet 
át az út. A Kárpát-medencében 
élő emberek szivét megdobogtat
ja a szó: Magyarország. Több 
millió visszhang azonos hullám
hossza biztosíthatja népünk bol
dogulását, gyermekeink jövőjét. 
Tisztelt Mindnyájuk! Kérem önö
ket, hogy fogadják közös ünne
pünket egyetértéssel. A napi vi
ták és ütközések közepette a mai 
napon álljunk meg egy szóra! 
Hazánk sorsa és jövője az a ka
pocs, amely összeköt bennünket 
Nagyatádon is. Ezért a Hazafias 
Népfront városi bizottsága nevé
ben tisztelettel megköszönöm va- 
lamennyiük részvételét és közre
működését, politikai és felekeze
ti hovatartozas nélküli tisztelgé
süket nemzeti ünnepünkön. Ké
rem, nézzék el nekünk azt, hogy 

ez évben nem kívántunk majá
lis-szerű, lacikonyhás, könnyed 
ünnepséget rendezni. Mert nincs 
okunk rá! Arra van okunk és le
hetőségünk, hogy tisztességes 
szándékot, akaratot adjunk ösz- 
sze. Hazánkért. Népünkért a 
Nemzetért! Ady Endre felkiáltá
sát idézem: „Mit ér az ember, ha 
magyar!” Mai válaszunk: Sokat! 
Van hazánk, múltunk, s bízunk 
benne, hogy európai jövőnk is.”

A Magyar Demokrata Fórum 
nevében Turner Ferdinánd kért 
szót az ünnepségen:

„1989 nem kerek évszám, je
lentősége mégis nagyobb az utób
bi évek bármelyikénél, az ünnep
napok szempontjából. Hosszú idő 
óta először az idén március 15-e 
újra a legrangosabb nemzeti ün
nepünk lehetett. Rendőreink a 
tavalyi gumibot helyett kokárdá
val mutatkoztak. Június 16. az 
október 6-i gyásznap rangján is 
túlnőve emelkedett ünnepjeink 
sorába. Minden bizonnyal nagy
nemzeti ünneppé válik október 
23-a is. Augusztus húszadikánál
— igaz, ez már tavalyi gyakorlat
— nem az idejét múlt alkot
mányról, hanem az államalapító 
Szent István királyról emléke
zünk meg Szent István napján 
ünnepli az ország fennállásának 
közel 1100 éves évfordulóját A 
honfoglalás óta népünket a bal- 
sors sújtotta, holott talán a föl
dön nincs még egy olyan ország, 
ahol ennyire törekedtek volna 
arra, hogy a nemzetiségek békes
ségben. egyenlőségben éljenek 
velünk. Az elmúlt negyven év
politikája sok mindent lerombolt 
az évszázadok eredményeiből.

A közép-európai országból egy 
ázsiai „csatlóssá” váltunk. A 
normális emberi értékrend meg 
változott. Nem az alkotó emberi 
munkát értékelték, hanem a de
magóg kommunista politikát. 
Hogy ezzel hová jutottunk, azt 
mindenki láthatja.

Vezető politikusaink, gazdasági 
vezetőink dollármilliárdokat her
dáltak el. ókét az ország gazda
sági csődje nem érinti, számukra 
a gondtalan jövő biztosított, több 
milliós vagyonra tettek szert 
Nem a jó gazda gondosságával 
forgatták vagyonúnkat, a kocká
zatviselés számukra nem létezett. 
Kapitalista módon élvezték a 
„szocializmust' A társadalmi 
problémák ezt a réteget nem 
érintették.

Eljött az idő, hogy újra kezd
jük. A történelem bizonyította 
azt is, hogy a magyar nemzet 
nem búnösebb a II. világháborús 
szerepéért, mint a Szovjetunió. 
Mégis ez az ország lett megsar
colva, megcsonkítva — jogtala
nul.

Első királyunk mai napig ható 
életművéből ki kell hangsúlyoz
ni, hogy a kereszténység elfoga
dásával Magyarországot Nyugat- 
Európához csatolta. Természete
sen nem földrajzilag. Kultúránk
— és ezt Illyés is vallotta — 
Nvugat-Európához köt minket. 

Irodalmi nagyjaink a németen 
kívül beszélték a francia nyelvet 
és többen az angolt is. Az elmúlt 
40 év károkozásánál talán még 
nem kapott elég hangsúlyt, hogy 
ezt az európaiságunkat akartak 
megtagadtatni velünk.

Az orosz nyelv tanításának 
erőltetésével el akartak szakítani 
minket kultúránk európai forrá
saitól. Ennek felismerése részben 
megtörtént, hogy ezt a cselekvést 
mikor és milyen formában köve
ti, függ minden magyar állam
polgártól, így a nagyatádiaktól is. 
Sok helyen elhangzik a közmege
gyezés szükségessége. A Magyar 
Demokrata Fórum is hajlandó 
erre, de nem azokkal, akik idáig 
juttatták az oszágot. Együttmű
ködni kívánunk viszont minden
kivel. akiknek érdekük a demok
ratikus független Magyarország 
megteremtése. Az MDF nem akar 
feszültséget teremteni, nem kí
ván „fejeket”, csak erkölcsileg 
ítélkezni a szabad szó jogán. Az 
MDF felkívánja ébreszteni a 
szendergő értelmiséget, a közöm
bös munkást, a politikailag kö
zömbös polgárságot.

Az MDF nagyatádi szervezete 
viszonylag kis létszámú, de az 
országban lefolytatott időszaki 
választások bizonyították, hog\ 
jóval többen vannak, akik a ba
jokból való kilábalásnál számíta
nak a jelenlegi ellenzék legje
lentősebb csoportjával Mivel 
többen gyanakvással figyelik te
vékenységünket, ismételten kije
lentjük. hogy csak békés eszkö
zökkel kívánunk élni és ezt el
várjuk politikai ellenfeleinktől is. 
Ugyanakkor várjuk az érdeklő
dők. szimpatizánsok megkeresé
sét.

Tisztelt hallgatóság! Az az 
MDF kérése, hogx nemzeti ünne
pünk tiszteletére fogadjuk meg. 
hogy újra összefogunk és becsü
lettel együtt próbálunk mély 
pontunkból feljutni a felszínre. 
Legyen értéke újra a tisztességes 
emberi munkának! Végezetül 
annyi lenne a kérésünk, hogx 
Szent István napján együttesen 
követeljük a Magyar Koronás Cí
mer visszaállítását! Köszönöm fi
gyelmüket !"

A városi tanács nevében Hoff- 
manné dr. Németh Ildikó vb-tit- 
kár mondotta:

„Kedves Ünneplők, Kedves 
Honfitársaim!

Állami létünk jeles ünnepéhez 
érkeztünk el a mai napon. Ál
lamalapító Szent István királlyá 
koronázásától számítva 989 éves 
állami létünket, államiságunkat 
ünnepeljük a mai napon. Hosszú, 
vérzivatarokkal, dicsőséggel és 
kudarcokkal is tűzdelt küzdel
mes évszázadokat élt már meg 
népünk, nemzetünk.

E nap és ünnep kapcsán ilyen
kor mindig az ember emlékeze
tében felidéződnek elődeink ál
lamalapító Szent István, az 
Aranybullás II. Endre, az orszá
got a tatárjárás után helyreállító
IV. Béla. A középkori Magyaror
szág gazdaságát, hírnevét felvi
rágoztató Károly Róbert, Nagy 
Lajos és a törökverő, hazának 
tudományos, művészeti eredmé
nyeit pártoló, de országunk szu
verenitását a töröktől védő és 
óvó Hunyadi Mátyás királyainak 
emléke, akik a középkorban szá
mos belvillongással és külső ha
talmi háborúval terhes idősza
kokban is országunkat es annak 
népét a bajokon erős kézzel átse
gítették és a békés korszakokban 
országunkat felvirágoztatták.

Országunk történelmében azon
ban nem volt mindig hivatalos 
ünnep ez a mai nap Volt, mikor 
egyenesen felségáruló volt, es 
életével játszott az, aki önálló 
magyar államiságunk létét, szűk 
ségességét hangoztatta és harcolt 
érte. Emlékezzünk e mai napon 
a Magyarország függetlenségéért, 
szabadságáért életét áldozó sok- 
sok névtelen és történelmileg hí
res szabadságharcosra. Gondol
junk es emlékezzünk Thökölyre, 
az egész népet maga mellé állító 
Rákóczira, az 1848-as szabadság
harc egész népet maga mellé ál 
lító vezetőire, egyszerű emberek
ből álló hőseire, és közkatonáira 
Az önállósodást, ónálló állami 
létet fegyveresen is követelő sza
badságharcaink után legtöbbször
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új kenyeret

a terror, az abszurdizmus, né
pünk elnyomása volt a válasz, 
amikor még a magyar szó hasz
nálata is sokszor bűnnek bizo
nyult.
Kedves Ünneplők, Honfitársaim!

A ma. és a tény, hogy 1945-től 
háború nélkül ünnepelhetjük e 
mai napot, megnyugtathat min
den magyar honfitársunkat. A 
szocialista, sajátosan magyar, 
másokat nem másoló, demokrati
kus Magyarország alakításának 
útját járó nemzetünk összefogás
ra. tetterős egységre szorul. A 
nagy katasztrófákból, bajokból 
népünket történelmünk is ezt bi
zonyította — az összefogás, az 
együtt cselekvés segítette ki.
Ennek az összefogásnak köszön
hetjük. hogy állampolgáraink 
rossz életkörülmények között 
megfeszített munkával, országunk 
ti. világháborús házait helyre
állították, és amellyel megtettek 
mindent, a nekqm és hozzám ha
sonlóan 1945. után született fiatal 
nemzedékeknek a jobb létéért és 
biztonságáért.

Az utóbbi néhány, és várható
an a további eljövendő néhány 
évünk sem a csendes és passzív 
szemlélődések kora lesz, összefo
gásunkra tetterős konszenzuson 
alapuló. gyors cselekvésünkre 
építő munkánkra nemzetünk gaz

dasági és társadalmi bajainak 
orvoslására nagy szükség van. 
Nehéz és sok feladat áll népünk 
előtt, és a város lakossága előtt. 
Eddig lendületesen fejlődő lakó
helyünknek és országunk gazda
sági helyzetének romlásával. Sú
lyos és nehezen megoldható prob
lémákra kell felkészülni.

E város polgárai eddig is hely
zetének szúkebb hazájának épí
tése, életkörülményeinek javítása 
érdekében összefogással, közös 
érdekeinkben a hegyeket is meg
mozgatta. Nehezedő. súlvosodó 
gazdasági viszonyok között — so
ha még nem volt ilyen szükség rá 
— a viták során kialakuló, meg
állapodáson alapuló valamennyi
ünk életkörülményeit javító tár
sadalmi összefogásra és együtt
működésre van szükség ahhoz, 
hogv fejlődésünk töretlen marad
jon
Kedves Ünneplők, Polgártársaim!

Legfőbb népképviseleti szer
vünknek, az Országgyűlésnek né
pünk akaratán, nemzeti megegye
zésén alapuló, bajainkat orvosló, 
minden állampolgárunknak de
mokratikus, szabadságot, jogálla
miság feltételeit biztosító alkot
mányt kell létrehoznia. A helyi 
népképviseleti szervet, a taná
csot, lakosságunknak a közeljö
vőben szintén megegyezésen ala
pulva újjá kell választania

A demokratikus szabadságot 
biztosító jogállam feltételeinek 
megteremtése mellett gyors or
voslást, előrehaladást kell elér
nünk országunk gazdasági gond
jainak megoldásában is. hogv 
életkörülményeink tovább ne ro
moljanak, mindennapjaink könv- 
nyebbé váljanak.

Elemi érdekünk gazdasági ba
jaink gyors megoldása, mely min
den magyar állampolgártól aktív 
az eddigieknél is lényegesen ha
tékonyabb munkát vár. Nemze
tünk közös feladata, iparunk, me
zőgazdaságunk gazdaságosságá
nak. fejlesztésének biztosítása.

Az 1945-ös állapothoz képest 
fejlődött, de ma már súlyos gon
dokkal küzdő mezőgazdasági ter
melési technikai feltételek mel
lett is ma már a régmúlté az az 
egész országot, annak apraját- 
-nagyját ímegizzasztó, elfárasztó, 
kaszával, sarlóval végzett ara
tási munka, melynek befejez
tével és az őszi betakarítás előtt 
egy pillanatra népünk min
dig megállt állami létét, állam
alapító Szent István királyunkat 
és az ez évben megérdemelt új 
kenyeret ünnepelni.

Hosszú emberöltők óta izgatot
tan és ünnepélyesen várta min
den magyar család azt a pillana
tot. amikor az azévben megter
melt búzából készült „életet" 
megszeghette, ízét, zamatát, fris
sességét érezhette.

Kedves Ünneplők, Honfitársa
im!

E gondolatok jegyében az előt
tünk álló feladatok elvégzéséhez 
tetterősen, vitákon alapuló, és 
azok egységében formálódott 
munkával kívánok mindenkinek 
békés, boldog, kiegyensúlyozott, 
erőben, egészségben teli életet.

Dergez László, a szociáldemok
rata párt országos választmányá
nak tagja is ünnepi beszédet 
mondott.

„Tisztelt Honfitársaim. Hon
társnőim, Magyarok! Én a szoci
áldemokrata párt nevében kívá
nok hozzátok szólni, mint orszá
gos választmányi tag, Sjimogy 
megye képviseleteben. Mivel nem 
sokan ismernek, Dergez László 
vagyok, berzencei születésű, 
nagyatádi lakos, öreg, rokkant 
nyugdíjas, de szeretném még ha
zám javát szolgálni, mert a 35 év 
emigráció megtanított igazi ma
gyarnak lenni. Ma, amikor az or
szágalapító Szent István királyra 
emlékezünk, a történelmünkből 
tudnunk kell, milyen hatalmas 
küzdelmet kellett, hogy megvív
jon. testvérháború, széthúzás, és 
önéki volt ereje egységet, alkot
mányos országot összekovácsolni. 
Most, 1989. augusztus 20-án mi is 
hasonló helyzetben vagyunk. Az 
ország válságban, ráadásul — 
Petőfit idézve — most megint 
sok a sehonnani bitang ember, 
ki most, ha kell, csak a saját ha
sát tömi. Pedig most nem kell az 
eletét áldozni, csak részt vállal
ni a közös erőfeszítésben, hogy 
a saját maga, a gyereke, az uno
kája jövőjét építse. Nem mer, 
nem akar egy szervezethez, egy 
párthoz, egy közösséghez tar
tozni, hogy hazája közös ügyét, 
baját segítsen megoldani. Várja 
hogy más kaparja ki az ő geszte
nyéjét is. Sajnos, most nincs egy 
István királyunk, aki most ezt a 
nemzetet összefogja és a helyes 
útra vezesse Én már öreg rok
kant vagyok, a 35 évi idegenbeli 
élet megrokkantott, de mindent 
megteszek, amit még megtehetek 
a hazámért, a magyar nemzetért. 
Mert ez az öt-hat év, amióta újra 
itthon élek, az itthoni levegő ki
fújta szememből az én porszem- 
nyi tragédiámat, mert most, egy 
országban, egv nemzetben kell 
gondolkoznunk. De sajnos, na
gyon eluralkodott az egvénieske- 
dés, önzés. Pedig ha nincs val
lásunk, nincs hitünk, ha nincs 

meggyőződésünk, nem tartozunk 
egy közösséghez, szervezethez, 
ha nincs állampolgári öntuda
tunk, nincs nemzeti érzésünk, 
akkor úgy hívnak bennünket, 
hogy senki, akkor elveszett nem
zet vagyunk. István király szelle
mében fogjunk össze, és épít
sünk egy igazi, demokratikus, 
független Magyarországot. Éljen 
a szabad, független Magyaror
szág. Gyáva népnek nincs hazá
ja!

A református egyház lelkésze. 
Cseke László is szót kért.

Tisztelt Ünneplők!
Ünnepeink, legyenek azok nem

zetiek vagy bárki hite szerint 
pártosak — üzenetet hordoznak 
számunkra. „Az ünnepek min
dig a jelennek szólnak, ha a múl
tat idézik is.”

Mondják sokan: A mai nehéz 
időkben a nemzet jobban teszi, 
ha előre tekint és nem a múlt 
igazságainak kérdésével köti le 
erejét. Van igaza az ílv módon 
szólóknak, de egy nemzet tarto
zik a múltnak és önmagának is 
annyival, hogy időnként megáll
va, számbavegve történelmének 
tanulságait.

Ezért állunk ma itt mi is — ta
lán nemcsak jelképesen együtt 
— 1989. augusztus 20.-án, nehéz 
időszakában hazánknak.

Számomra ez az ünnep ma 
Szent István korának sorskérdé
sét idézi. Akkor a túlélés, a nem
zet fennmaradása volt a tét. Al
kalmazkodni vagy eltűnni a ke
leti nomád népek tengerében 
Ma, Szent István korához hason
ló válaszút előtt áll a nemzet. A 
jelen közelsége azonban szá
munkra hétköznapibb kérdések
kel teszi megfoghatóvá e törté
nelmi szituációt: Mit hoz a jövő?
Lesz-e munka? Lesz-e kenyér?
Szent István útja az európai 
nemzetté válás volt, 
erős központosított 
diktatúrán keresztül 

Európához 
hatalmon, 

vezetett ez
az út Szent István történelmi 
nagysága abban állt, hogy végig
vezette „nyakas, délceg fajta 
nemzetét" ezen az úton.

A mi útunk Európához ma a 
demokrácia. A gazdasági-társa
dalmi válságból való kilábalás
nak eleddig nem próbált útja. 
Én abban hiszek, hogy ez a he
lyes és ma az egyetlen járható 
út. Ez is elvezethet egy nemzeti 
sajátosságait, múltbéli értékeit és 
a nép által elfogadott elveit meg- 
megőrző nemzet európaiságához. 
Ez az út azonban nehezebb. Mert 
nem végrehajtó, gondolatnélkü
li embereket, hanem saját dolga
ikról felelősséggel véleményt al
kotó, tudatosan cselekvő polgá
rokat kíván. Felelősségünk ebben 
közös. Az ország sorsát tekintve 
is nagv, de még nagyobb szá
munkra helyi dolgainkban, vá
rosunkban, községeinkben. Itt is 
el kell indulnunk ezen az úton. 
Egymással, egymásért, mindnyá
junkért

Az ünnep ürügyén mit kíván
hatnék mást, mint azt, hogy a jö
vőben leljük meg belső békénk, 
legyen természetes közös dolga
inkról, a közös gondolkodás, s le
gyen kenyér mindannyiunk asz
talán."
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Vitaanyag
Az MSZMP Nagyatádi Városi Bizottságának az 1989. évi vá

rosi pártértekezlet utáni szervezeti működési rendjéről

„A" Egytestületes pártbizottság

Legfőbb döntéshozó szerve a pártértekezlet, mely az alapszerve
zetek küldötteiből áll (100—120 fős). Szükség szerint, de legalább 
évente egy alkalommal ülésezik.
Operatív döntéshozó szerve az egytestületes pártbizottság (lét
száma 15—21 fő).
a. alternatíva: Minden tagját a pártértekezlet választja.
b. alternatíva: Minden tagját az alapszervezetek delegálják
c. alternatíva: Kétharmadát az alapszervezetek delegálják.

Egyharmadát a pártértekezlet választja.
Megfontolandó, hogy a pártbizottság egészüljön ki a fentieken 
kívül a NAD1SZ delegáltjával és a társadalmi szervezetek kom
munista csoportjainak vezetőivel.
A partbizottság tisztségviselői: a. első titkár és titkai

b. titkár

„B” Pártválasztmány és egytestületes pártbizottság
Legfőbb döntéshozó szerve a pártértekezlet, mely az alapszer
vezetek küldötteiből áll. (100—120 fős).
Két pártértekezlet között a pártbizottság és a tisztségviselők 
munkáját, a pártértekezlet döntéseinek végrehajtását pártvá
lasztmány ellenőrzi. Tagjai az alapszervezetek delegált képvise
lői (1 — 1 fő) a NADISZ delegáltja, társadalmi szervezetek kom
munista csoportjainak vezetői (mindösszesen kb. 80—90 fő). A 
delegálási jog biztosításában a pártértekezlet dönt. A választ
mány saját soraiból társadalmi elnököt választ, szükség szerint 
de legalább félévente ülésezik.
Operatív döntéshozó szerve az egytestületes pártbizottság. Tag 
jait a pártértekezlet választja (15—21 fős). A pb tagja nem le
het egyben pártválasztmányi tag.
Tisztségviselői: a. első titkár és titkár

b. titkár

Pártelnökség
Egy testület, a pártelnökség vezeti a testület pártmunkájat. Te 
vékenységéről a kétévente összeülő városi pártértekezletnek 
tartozik beszámolni. A pártértekezlet a tagság 10 százalékának 
illetve a pártszervezetek egvharmadának kérésére soron kívül 
is összehívható. Létszáma 11—21 fő.
Megválasztásának módja;
a. alternatíva: Valamennyi tagját a pártértekezlet választja.
b. alternatíva: Tagjait a városi pártértekezlet döntése alapján

a párt alapszervezetek delegálják
c. alternatíva: Az a. és a b. kombinációja.
d. alternatíva: Mindhárom javaslat lehetővé teszi hogy az el

nökség tagja legyen.
a városi tanácstagok MSZMP csoportjának vezetője,

— a NADISZ vezető testületé MSZMP tag fiataljainak vezetője,
— hasonlóképpen kiegészíthető
A pártelnökség tisztségviselői: a. elnök, titkár

b. elnök, alelnök. titkai

„D" Küldöttcsoportok, pártelnökség

Az alapszervezetek által választott küldöttek két városi pártér
tekezlet között megtartják mandátumukat. A pártértekezletek 
között munkájukat küldöttcsoportokban végzik.

A küldöttcsoportok kialakítása:
— Az azonos érdeklődésű, helyzetű alapszervezetek küldöttei

ből áll (pld. pedagógus alapszervezetek, községi alapszerve
zetek, nyugdíjas alapszervezetek stb.).

— Megszervezésükre a pártértekezletig bezárólag kerülne sói 
egyrészt öntevékenyen, másrészt a pártértekezleten

— A küldottesoport lehetséges száma: 10—15 fő.
— Minden alapszervezet egy küldöttet delegálhat a csoportba 

akit bármikor visszahívhat.
— Az egyes alapszervezetek átmehetnek (átkerülhetnek) a má

sik küldöttcsoport alapszervezeteihez szabályozott módon
A küldöttcsoportok (alapszervezeteik tagsága) küldöttképviselőt 
választanak maguk közül, akik ezáltal a városi pártclnökség 
tagjai lesznek. A küldöttképviselőket a küldöttcsoport visszahív
hatja.

A küldöttképviselőkön túl az elnökség tagjai:
— a tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár).
— más szervezetekben működő kommunista csoport vezetői

Az elnökség létszáma 15—21 fő
A városi pártertekezlet 2 évente ul össze es ekkor minden vá
lasztott tisztségviselőt, küldöttet újra választ. A pártértekezle
tek között az elnökség irányítja a terület pártmunkáját.
A küldöttcsoportok tagjainak összessége egyben pártválaszt
mányként is funkcionál, amely ellenőrzi az elnökség tévéként 
ségét, évente két alkalommal ülésezik.
E szervezeti modell a korábban felvázöltaktól annyiban külön
bözik. hogy szabad választási lehetőséget biztosít a párttagok
nak az alapszervezeteknek a nekik megfelelő szerveződésekhez 
Teret enged az alapszervezetek közötti horizontális szerveződé 
sének, és a pártszervezetek közös véleményalkotásának. Módo
sítja a delegálási rendszer azon helytelen gyakorlatát, méh 
előnybe részesítette a nagyobb létszámú alapszervezeteket.
A megválasztott testületek valamennyi variációban alkalmi 
munkabizottságokat és döntőbizottságot működtethetnek. Dön
tőbizottság elnökét a tisztségviselőkhöz hasonlóan választják

Tisztségviselők:

— Megválasztásuk a városi partértekezleten vag\ partszavazas 
útján történhet.

— Függetlenitésükben a városi partértekezlet döntsön Közülük 
egy mindenképpen függetlenítve legyen megbízva az appa
rátus vezetésével. Ennek hiányában irodavezetőt kell meg
bízni.

Függetlenített apparátus.
— politikai állomány létszámát 3—5 főben célszerű megszabni
— az ügyviteli és technikai személyzet 3—4 fővel dolgozzon

Nagyatad, 1989 augusztus 18

Rövidtávon
— A nagyatádi MEISO sportegyesú- 

tcli elnöki értekezletet tartott, me
lyen tájékoztatás hangzott el az ez 
évben megjelent jogszabályokról, va
lamint az. ősszel beinduló bajnoksá
gokkal kapcsolatban. Sor került az 
elmúlt bajnoki év helyezett csapatai
nak díjazására is.

— A nagyatádi városi labdarugó 
szövetség irányítja ősztől a megyei 
II. o. labdarúgó bajnokság déli cso
portját. A csoportot 6 Nagyatád 
5 Kaposvár, és 3 Barcs környéki csa
pat alkotja. A körzeti I. o. bajnok
ságot a Csurgói Városi Labdarugó 
Szövetség működteti. A játékvezető
ket mindkét bajnokságban az atadi 
szövetség biztosítja.

— Nagyatádon kivül a környező 
községekben is egyre népszerűbbé 
vált a gyermekek úszás oktatása 
idén bábodon. Taranyban és Három
fán sztrveztek az általános iskolások
nak tanfolyamot, s összesen 130 gyer
mek sajátította el 2 úszásnem alap
jait.

— A kistelepüléseken élő fiatalok 
sportolási lehetőségeit elősegítő sport
létesítmények felújítására területünk

ről 5 .sportegyesület nyújtotta be pá
lyázatát a Somogy Megyei Tanács
hoz. Az elbírálás során a bizottság a 
Tarany. Szabás. Kisbajom. Görgeteg 
sportegyesületének 30—30 ezer, a Bol
hás sportegycsülete részére 10 ezei 
forintot szavazott meg, mely össze
geket az öltözők bővítésére, felújítá
sára fordítják.

— Az Országos Sporthivatal pályá
zatot írt ki a sportegyesületek után
pótlás nevelési tevékenységének fej
lesztésére. Szeptember 15-ig kell meg
küldeni a pályázatot a megyei sport- 
szakigazgatási szerv részére, s elbí
rálás után 50—250 ezer forint közötti 
díjazásban részesülhetnek a pályázó 
sportegyesületek.

— A városi kispályás labdarugó
bainokság tavaszi fordulójának vég-
eredménye:

1. Flamingó 12 pont
2. Platán 12 pont
3. CSKCS 11 pont
4. Konzervgyár 8 pont
5. Autószerviz 8 pom
6. öregfiúk 7 pont
7. Cérnagyár 6 pont
8. MN 3335 4 pont
9. Gimnázium 3 pont
Az őszi forduló szeptember 18-án

kezdődik.

— bábodon ötödik alkalommal ren
dezték meg a falusi kispályás labda
rugó csapatok utcabajnokságát. 8 
csapattal. A tavaszi forduló után az
alábbi sorrend alakult ki a csapatok 
között:

1. Bercsényi 12 pont
2. Ady 12 pont
3. Kossuth 9 pont
4. Telep 6 pont
5. Nagykorpád 6 pont
6. Centrum 6 pont
7. Hosszúfalu 4 pont
8 Kislábod 1 pont
— Az AISH elnöke Kiváló Munká

ért kitüntetésben részesítette Szakálj 
Gyula testnevelőt, a Babay iskola 
diáksportköre sportcsoport vezetőjét.

— Megyei tehetséggondozó tábor 
nyílt augusztus végén Fonyódligeten. 
ahol a nagyatádi iskolákból 27 tanu
ló vett részt. A 2. sz. iskolából 7 fiú 
és 3 leány, a Babai iskolából 7 fiú és 
10 leány (4. és 5. osztályosok) ismer
kedett meg több sportággal, ezen kí
vül sportversenyekről filmeket, vala
mint helyi sportbemutatókat tekin
tettek meg, szélesítve sportbeli isme
reteiket a tehetséges gyerekek

Fekete Lajosné

Sportműsor
ML II. férfi kézilabda bajnokság
Szeptember 2. 16 óra VSE sporttelep

Nagyatádi VSE — Keszthely
Szepte mber 9. 16 óra Tata

Tata — Nagyatádi VSE
Szeptember 16. 16 óra VSE sporttelep

Nagyatádi VSE — Pilisvörösvár 
Szeptember 23. 16 óra Pécs

PEAC — Nagyatádi VSE
Szeptember 29. 16 óra VSE sporttelep 

NVSE — MÁV Előre Szfvár
•Megyei I. o. labdarúgó bajnokság
Szeptember 3. 15.30 óra
VSE sporttelep

NVSE — K. Vasas
Szeptember 10. 15.30 óra 
VSE sporttelep

NVSE — H. Somogyi MSE 
Szeptember 17. 15 óra 
VSE sporttelep

NVSE — Fonyod
Szeptember 23. 14 óra
VSE sporttelep

H. Somogyi BSE — K Vörös Lob

Tömegsport:
Megyei olimpiai napok futóverse

nye 1989 szeptember 23. szombat 
9.00 óra
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Körzeti mozik műsora

Szeptember
7—8. csütörtök .péntek
Délután 5 órakor:
\ medve
Felemelt helyár II

Este fél 8 órakor
Krokodil Dundee 2.
Színes, szinkronizált ausztrál kaland
film
Felemelt helyár III.

10 vasárnap
Recsk I—II.
Magyar dokumentumfilm
Felemelt helynr I

11 hétfő
Krízis
Színes jugoszláv film
Maphelyár II.

14—15. csütörtök, péntek
Délután 5 és este fél 8 órakoi 
Coctail
Színes, szinkronizált amerikai film 
Főszereplő; Tóm Cruise
Felemelt helyár II.

14. csütörtök
Este fél 8 órakor:
Balladák filmje
Színes magyar film
Maphelyár II.

17 vasárnap
Végzetes vonzerő
Színes amerikai film
16 éven felülieknek?
Felemelt helyár II

18 hétfő
A legényanya
Magyar film
'••lemelt helyár II

21—22. csütörtök, petitek
Robotzsaru
Színes, szinkronizált amerikai 
fantasztikus fiim
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

MIKRO-SÜTELLIT
PROGRAM

KEDVEZŐ AJÁNLAT A MŰHOLDAS 
MŰSORVÉTELHEZ
— EGYEDI MŰHOLDVEVŐ, telepítéssel, kb. 10 

műholdas program vételéhez:
80.000 Ft.

— KÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ, az igényelt 
programok számától függően:
2.500 — 6.000 Ft lakás.

A programválaszték megtekinthető, bővebb 
felvilágosítás:

MIKRO Elektromos Javító és Szolgáltató Vállalat 
Nagyatád, Hild-sétány.

OTTHONÁBA HOZZUK A NAGYVILÁGOT

21. csütörtök
Délután 5 órakor:
A süni legyőzi a tigrist
Színes csehszlovák mesefilm
Maphelyár II

24 vasárnap
A légy
Színes amerikai horror film
16 évi ’ felülieknek !
Feli • helyár III

25. hétfő
James Bond. a magányos ügynök
Színes amerikai film
16 éven felülieknek!
Kiemelt helyár II.

28—29. csütörtök, péntek
Délután 5 órakor:
Gondos borsok
F ••lemelt helvár I

Este fél 8 orakor
Rembetiko
Színes görög film
.Maphelyár II

Október
1. vasárnap
Dirty Dancing — Piszkos tánc
Színes, zenés amerikai film
Felemelt helvár II

2. hétfő
Nem látni és megszeretni
Színes, szinkronizált amerikai film
Főszereplő:

Kim Basinger és Bru<-< Willes 
Kiemelt helvár I

l’enztárnyitás:
előadások kezdete előtt egy oraval. 
Jegyek csak az aznapi es a követke
ző játszási napi előadásokra kapha
tók.

Elővételi pénztar minden szerdán H 
órától 17 óráig
Elővételben egy hétre dóri váltha
tok jegyek.
A musorváltoztatas jogát fenntartjuk!

BELEG

Szeptember 10.
Az eastwicki boszorkányok
Színes, szinkronizált amerikai 
horror-paródia
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II

17
Tanmesék a szexről
Magyar filmvígjáték
Felemelt helyár I.

24
Piszkos tánc
Színes, zenés amerikai film
Felemelt helyár II.

Október 1.
A kém, aki szeretett engem
Színes angol kémfilm
Főszereplő: Roger Moore
Felemelt helyár III

TARANY

Szeptember 7.
A magányos farkas
Szinkronizált amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár III.

14.
Krokodil Dundee 2.
Színes, szinkronizált ausztrál kaianü 
film
Felemelt helyár III.

21
Az embervadász
Színes, szinkronizált am< rikai krimi 
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II.

28
Az utolsó asszony
Szinkronizált francia-olasz film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

KUTAS

Szeptember 10.
Három férfi és egy bébi
Szinkronizált amerikai filmvigjatek 
Felemelt helyár II.

1.3
A légy
Színes amerikai horror
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III

17
Aladdin
Szinkronizált olasz film
Felemelt helyár II

20.
Szuperhekusok
Színes, szinkronizált olasz 
kalandfilm
Főszereplő:

Búd Spencer és Terence Hill
Kiemelt helyár I.

24.
''öltámad a vadnyugat
Szinkronizált amerikai kalandfilm 
Felemelt helyár I.

27.
Robotzsaru
Színes, szinkronizált amerikai 
fantasztikus film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

Október 1.
Az ördög jobb és bal keze
Színes, szinkronizált olasz —NSZK 
western
Felemelt helyár II

4.
A legényanya
Magyar filmvígjáték
Felemelt helyár II.

NAGYKORPÁD

Szeptember 5.

Piszkos tánc
Színes, zenés amerikai film 
Felemelt helyár II.

i 2.

Bünvad ászok
Színes, szinkronizált olasz 
filmvígjáték 
Főszereplő:

Búd Spencer és Terence Hí 
Kiemelt helyár I.

19

Mielőtt befejezi röptét a denevér
Színes magyar krimi
16 éven felülieknek!
Alaphelyár II.

28.

Vérbeli hajsza
Színes amerikai tudományos
fantasztikus film 
Felemelt helyár III.

SEGESD

Szeptember 9.
Zsoldoskatona
Színes, szinkronizált olasz film 
Főszereplő: Búd Spencer 
Felemelt helyár II.

16

Vliss Arizona
Színes magyar film 
Felemelt helyár 1.

23.

Búnvadászok
Színes, szinkronizált olasz 
ftlmvígjáték
Főszereplő:

Búd Spencer és Terence Ildi 
Kiemelt helyár I.

.30.

Az embervadász
Színes, szinkronizált amerikai krimi 
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II.

HAROMFA

Szeptember 8.

Vörös zsaru
Színes amerikai akciófilm
Főszereplő: Arnold Schwaizenegger 
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

15

Figyelem
Színes, szinkronizált olasz film
16 éven felülieknek! 
Felemelt helyár II.

22.

Tanmesék a szexről
Magyar ftlmvígjáték 
Felemelt helyár I.

29.

Commandó
Színes, szinkronizált amerikai 
akciofilm
Főszereplő: Arnold Schwarzenegg 
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III
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70,700, 7000,
70 000,700 000 Ft-os 

nyeremények 

és 7 millió Ft -os

Programajánló
KIÁLLÍTÁS
Szeptember 15-től október 4-ig
SZATYOR GY’ÖZÖ szobrászmű
vész kiállítása
RENDEZVÉNYEK
6-án 18 órától:
NAGYATÁD havilap szerkesztő
ségi ankétja
13-án 18 órától:
HELYZET hetilap szerkesztőségi 
ankétja
20-án 18 órától:
DÁTUM napilap szerkesztőségi 
ankétja
23-án 16 órától:
DIÁKTANYA utána DISCÖ 
SZÍNHÁZ
Moliere: SCAPIN FURFANGJAI 
című vígjáték
Zalaegerszegi Színház előadása

Az 1988 89-es évad bérletei erve- 
nvesek. (az elmaradt előadás) 
Helyárak: 60— 70, Ft

A játszás időpontját plakáton 
közöljük
HEK
17- én 19-23 óráig:
SANSZ buli
Belépőjegyek ára: 100 Ft
18- án 19 órától:
MODELL TRIÓ
Belépőjegyek ára: 100 Ft
ELŐZETES
Október 2-án 19 órától
POKOLGÉP KONCERT
Jegyek 120 Ft-ert előre válthatók
NADISZ
1-2-3-án
Balatonfenyvesen aktivá tábor 
Városi küldöttértekezlet
29-én: 
ünnepélyes IG állománygyűlés

főnyeremény!

Sorsolás: 
minden hónap utolsószombatján

Lj szolgáltatás
A Nagyatádi Városi Tanács 

VB. Költségvetési üzeme a szent
lőrinci üzemmel közösen autó
kereskedést létesített központi 
telephelyén, a Szabadság utca 17 
szám alatt.

Szeptember 1-től nyugati és szo
cialista személygépkocsik adás
vételét szervezik.

Osztrák vállalkozó szállít új és 
hasznait járműveket, amelyeket 
ma még devizáért lehet megvá
sárolni, de terveink között sze
repel a forintért történő értéke

sítés is.Elsősorban korszerű japán 
kiskocsikkal találkozik a vásárló 
a bemutató területen Konkrét 
igénylés esetén bármilyen típusú 
nyugati márkájú autó leszállítá
sát vállaljuk rövid határidővel. 
A kocsik szerviz és alkatrészellá
tása is biztosított.

Szocialista gyártmányú használt 
autók forgalmazása két módon 
lehetséges: műszaki állapottól
függően készpénzért vásárol és 
aa el az üzem, illetve bizomány
ba átvesz járműveket.

Bízunk abban, hogy új szolgál
tatásunk a lakosság autóvásárlá
si szándékaival találkozik.

„Dolláros" bolt

Tisztelt Ügyfelünk !
TAKARÉKSZÖVETKEZETI BETÉTTEL

2 X NYERHET!
1. A kirendeltségeinknél december 31-ig elhelyezett minden 

10.000 Ft betét kedvező kamata mellé sorsjegyet adunk, 
mellyel az 1990. február havi megyei sorsoláson

MARUTI vagy DACIA 
személygépkocsit nyerhet.

2. Amennyiben betétjét augusztus 31-e előtt helyezi el nálunk, 
úgy az 1989. október 31-i helyi sorsoláson is résztvesz, ahol 
fagyasztóládát és sok más értékes használati tárgyat nyerhet, 
melyek jegyzéke kirendeltségeinken megtekinthető.

3. Minden betételhelyezőnek apró ajándékkal kedveskedünk. 
Pénzének gyarapodását befektetési tanáccsal és diszkrét, pon
tos ügyintézéssel segítjük.
Vállalkozásához segítséget nyújtunk, magunk is vállalkozunk!

Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet

Akaii a Balaton-felvideken. 
KA-LI Nagyatádon (is) van 
Ilyen fantázia néven üzemel 
ugyanis a Kaposker Kossuth La
jos utcai boltja, ahol konvertibi
lis valutáért lehet vásárolni, most 
már Nagyatádon is. Az átlagosan 
20 ezer dolláros átlagkészlettel 
árusító bolt egvre népszerűbb. 
Augusztus hó felénél már annyit 
árusítottak, mint az előző hónap
ban.

A LIGNIMPEX-szel osztrák, 
francia, olasz, NSZK beszerzési 
piacokat alakítottak ki kurens 
műszaki cikkek, a márkás koz
metikumok,- italok és édességek 
beszerzésére, amit tovább bőví
tenék, hisz a játékok egv jelen
tős részét dán partnereiktől 
szerzik be. Áraik kialakításánál 
a hasonló jelegű boltok áraira

Elköszönünk
Amikor lapunkat a decemberi 

mutatványszámot követően ez év 
februárjában elindítottuk még 
nem sejtettük, hogv szerkesztősé
günk tiszavirágéletű lesz. A lap
alapítók tanácsa anyagi gondokra 
hivatkozva úgy döntött, hogy 
megköszöni munkánkat. Ezzel az 
utolsó lapszámmal tehát búcsú
zunk. Az alapítók kifejezték kö- 
izönetüket eddigi tevékenységün
kért, majd döntöttek arról, hogy 
i jövőben Kovács Géza szerkesz
tésével jelenik meg. ö egyébként 
másodállásban a tanács tájékoz
tatásért felelős munkatársa is.

A bennünket követő stábnak 
sok sikert és sok jó sztorit kívá
nunk. (A szerk.) 

tekintettel vannak, de a nem 
ÁFA-köteles árucikkek körében 
leértékelt, kedvezményes eladást 
is folytatnak.

Amint Kerénvi Ákos igazgató
helyettestől megtudtuk, az ide
genforgalom mellett a törzs la
kosságot is szeretnék gyakori 
vevőiknek megnverni. Ezért to
vább bővítik a kínálatot és újabb 
beszerzési forrásokat keresnek.

(Hubay)

Várót és környéke 
közéleti lapja

Főszerkesztő: 
Nagy Jenő

Szerkesztő helyettes: 
Kovács Géza 

Í Technikai szerkesztő: 
Takács Ferenc

Szervezési ügyintéző:
Szabó Miklósné

Szerkesztőség:
Városi Tanács 

Nagyatád. Április 4. u. ».

Kiadja: 
Nagyatádi Városi Tanács VH 

Nagyatád 
7M1 Pí. 74. Telelőn: 17-220 12-000

Felelős kiadó: 
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Készült: 
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Kalandozások Európában egy húszasán

OFOTERT FOTO: cM. Soós György

TARTALOM:

3. oldalon

4. oldalon

5. oldalon

Aki beér Taranyba, és nem 
balra fordul, a templom fe
lé. hanem jobbra, amerre a 
termálfürdő van. az Duhaj
ban találja magát. Ott lakik 
például a nyolcvanéves Sza
bó György is. Katonaévei
ről mesél.

— A 18 hónapos katonai
dőt 1932-33-ban szolgáltam 
le. öt hónapra hívtak be, de 
aztán mégis meghosszabbí
tották. Amikor a hadsereg 
bevonult Erdélybe, az 1909- 
eseket újra elvitték. Atádra 
kellett menni, onnét vezé
nyeltek Pécsre. Aztán Szová- 
tán is jártunk, fürödtünk a 
meleg vízben. Onnét a Don
hoz vezényeltek, váltani a 
sereget. Éjjel kellett vinni a 
parancsokat a frontvonalra. 
Borítékban. Sízve. 11 órakor 
fölköltöttek, hogy az ezredes 
úr parancsát a szakaszpa
rancsnokhoz vigyem, a bun
kerba. Három hétig, minden 
éjjel. 1943. január 12-én sze
rencsére — így mondja — 
áttörtek az oroszok. Minket 
már nem küldtek frontharc

ra! Keserű alezredes kiadta 
a parancsot, hogy nem lehet 
hátrálni, de az áttörés olyan 
erős volt, hogy végül együtt 
menekültek a bakák az alez
redesei. Egy hétig egyfolytá
ban menekültünk. Ekkor az 
alezredes lovat, szánt szer
zett, és otthagyott bennün
ket . . .

— Mit ettek az úton?
— Ellátmány nem volt. 

Egy tanyán elkötöttük az 
üszőt, megfőztük, megsütöt
tük. Az országút melletti fal
vak már elhagyottak voltak. 
Még a télen összefogdostak 
bennünket a tisztek. Rajvo
nalba állították a bakákat, 
mint a hajtóvadászaton szo
kás. Kiképzést is tartottak. 
Aztán mégis „hazakerül
tünk” 1944-ben. Enying — 
Mezökomárom — Pusztavám 
térségében átképeztek ben
nünket aknavetőknek. Ami
re a visszavonulási parancsot 
kiadták, az oroszok már be
kerítettek bennünket. Letar
tóztattak, mindenünket el
vettek. Bajára, majd Szeged

ié vittek a Csillag börtönbe. 
Ott fejtifuszt kaptam. Orvo
sok az Anna iskolában vol
tak. a betegek oda támogat
ták egymást. Az orvosok, 
nővérek rendesek voltak ve
lünk. Azt tanácsolták, hogy 
ne menjünk vissza a gyógyu
lás után se a börtönbe. En
gem betegmosónak marasz
taltak.

— Miért nem maradt ott?
— Hogyan? nem akartam 

én az asszonyok szolgája len
ni! 1945. tavaszán el is vittek 
a többi fogollyal együtt 
Oroszországba. Konstancáig 
vonattal, onnét hajóval utaz
tunk a Fekete-tengeren, öt
ezren voltunk a hajón. Ode- 
szában szálltunk ki, onnét 
autóval vittek a Kuracece lá
gerbe, a Kaukázusba, az olaj
kutakhoz. Az első évben uta
kat építettünk: az erdőben 
kézifürésszel kellett kivágni 
a fákat, azokat lefektették, 
az volt az út.

— Hogyan éltek a láger
ban?

— 80 deka kenyér volt a 
fejadag anak, aki legalább 
102 %-ra teljesítette a nor
mát. Általában nem sikerült 
annyit kivágni senkinek sem 
így legtöbbször 60 deka tég- 
(Folytatás a 4 oldalon )

OFOTÉRT FOTO: cM. Soós György
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TANÁCSI 
TESTÜLETEKRŐL

Tanácsülés októberben nem 
lesz. A végrehajtó bizottsá
gok napirendjeiből:
Görgetegen október 11-én a 
köztisztasággal és a közmű
velődéssel foglalkoznak.
Háromfán az oktatási intéz
mények helyzetét tekintik át. 
majd a télre való felkészülés 
tervét vitatják meg október 
19-én. Az utóbbi témát, 
ugyanezen a napon a kutasi 
vb is tárgyalja (ők a falu
gyűlés elé kerülő tanácsi je
lentést is megvitatják). A lá- 
bodi vb is október 19-én ül 
össze azért, hogy a diákok 
szociális juttatásairól döntse- 
'nek. Segesden a vb október 
5-én felülvizsgálja a téli in
tézkedési tervet, és meghall
gatja a mezőőri feladatok el
látásáról szóló beszámolót. A 
somogyszobi vb október 
12-én a háztáji és kisegítő 
gazdaságok helyzetéről és 
fejlesztésük lehetőségeiről 
tárgyal, majd megismerkedik 
az általános iskola gazdálko
dásával. A városi tanács vég
rehajtó bizottsága október 
12-én tekinti át a közegész
ségügy helyzetét és a sport
egyesület munkáját.

GÖRGETEG HÁZA

Balogh Józsefné a görge- 
tegi tanács végrehajtó bizott
ságának titkára előtt a nagy
atádi Tervező és Lebonyolító 
GMK által készített tervraj
zok. Azokról mondja:
— Szeptember 10. után kez
dődtek a munkálatok a mű
velődési háznál. Faluház lesz 
az elhanyagolt. leromlott 
épületből. Számítunk a la
kosság közreműködésére a 
két szép, műemlék jellegű 
templom közötti epület és 
és környezete újjáalakításá
ban... Szeptemberi felada
tunk volt még a rinvaszent- 
királyi vízmű építéséhez a 
fővezeték lefektetése. Mind
két nagy munka lebonyolító
ja a ,,Búzakalász” tsz. A tsz 
főkönyvelőjének irodájában 
Kovács Istvánná tanácselnök, 
a szövetkezet üzemgazdásza 
ad tájékoztatást e munkák
ról: —A faluháznál a terep
rendezést 7-8. osztályos gye
rekek kezdik, az alapozásokat 
a tsz végzi. Dicséri a görge- 
tegi, szentkirályi népet a köz
munkára való hajlandósá
gért. — A rinyaszentkirályi 
vízmű fővezetékéhez az 
árokásásban dolgozott sokat 
a lakosság. 1987. óta dolgo
zunk a szentkirályi , vízért.

Többször úgy nézett ki, hogy 
nem lesz belőle semmi. Sose 
vállaltam volna a tanácsel
nökséget, ha nincs ez a víz
műépítés. Elöljáró voltam ott, 
úgy éreztem, ha tanácselnök 
vagyok, többet tehetek a cé
lért. 1990-ben készen leszünk. 
Utána már nem akarok ta
nácselnök lenni. Nem lehet 
azt a munkát másodállásban 
ellátni!

MI LEGYEN A SZOBIAK 
TEHÓJÁNAK SORSA?

Somogyszobon a köztisz
taságról alkottak tanácsren
deletet augusztusban. Szer
vezett szeméthordás lesz rö
videsen minden utcában, és 
minden héten egy alkalom
mal Helybéli fuvarost már 
talált a tanács. Felmerült a 
teho sorsa is. Friedrich Jó
zsef tanácselnök mondja:
— Eredetileg az iskolai tor
naterem építésére szántuk a 
hozzájárulást. U alakban, az 
iskolához akartuk hozzáépí
teni. A terv elkészült, < 23 
millió kellene a megvalósí
táshoz. Ennyi pénzünk nem 
lesz. A nagyatádi Költség ve
tési Üzemtől 17 miliós ár
ajánlatot kaptunk ennél le- 
jebb a falunkbéli igazgatójuk 
sem mert menni. Bankhitelre 
is gondoltunk már, de annak 
visszafizetésére nincs forrá
sunk.
— Tehát tornaterem nem 
lesz.
— Az nem. Most felmérjük, 
hogy akik fizetik a tehot. be
leegyeznek-e abba, hogy új 
célt jelöljünk meg. A reális 
terv: óvodabővítés, iskolafel
újítás, új kézilabda-pálya. 
Erre elég lenne a pénzünk. 
A döntést a novemberi ta
nácsülés hozza majd, a szobi
ak véleménye alapján.
— A bolhásiakat nem kérde
zik meg?
— Az ö tehojukat a kuria- 
kultúrház felújításánál fel
használtuk. Tőlük nem ké
rünk véleményt sem, pénzt 
sem a szobi feladatokkal kap
csolatban

A MEGÁLLÓN TÚL 
VAN BESENYŐ

A lábodi tanács szeptem
ber 7-i ülése Rinvabesenyőbe 
ment. A besenyőiek pedig a 
tanácsülésre, hiszen az nyil
vános volt. Elmondták a be
senyőiek a tanácstagoknak, 
hogy rendes dolognak tart
ják azt, hogy a kevés gyerek
nek is fönntartja, működteti 
az iskolát a lábodi tanács a 
pici faluban. És azt is el
mondták. hogy bezártságér

zetük van. Ugyanis rossz a 
buszközlekedése a falunak.. 
Még egvmüszakos üzembe 
sem tudnak eljárni az embe
rek.

Vagy munkaalkalom kell, 
vagy az utazás lehetősége! 
A tanácsiak megígérték, hogy 
a KAPOSVOLAN-hoz is for
dulnak majd kérelemmel, 
de azt is felmérik a társköz
ségben, hogy hányán nem 
dolgoznak sem az erdészet
ben, sem másutt, és azoknak 
milyen a végzettségük, mire 
van képességük. Tehát: mi
lyen munkát lehetne számuk
ra szervezni Besenyőben.

LÁBODRA NEM JÜN 
MÉG A SÁTÁN

A lábodi tanács 167 háztu
lajdonost keresett meg azzal 
a kéréssel, hogy áldozna-e 
pénzt a műholdas tévéadások 
közösségi antennarendszeré
re.

A 21 „igen” még kevés a 
vállalkozáshoz. így a mi vi
dékünkön még csak a városi 
művelődési központon van 
SATellit ANtenna. Vagyis: 
aki a SATAN-nal akarja tel
jesebbé tenni életét, az a 
Hotel Solar, vagy az atádi 
„művház” televíziói elé ül
jön!

?! Az igények változnak, 
normális körülmények kö
zött: növekednek. Ha ön pél
dául szívesen áldozna pénzt 
egy műholdas adást vevő 
íendszer kiépítéséhez, jelent
kezzen szerkesztőségünkben 
kedden délelőtt vagy délu
tán! A már szerveződő kö
zösségek jelentkezését is vár
juk! A MIKRO felmérte 380 
lakástulajdonos esetleges igé
nyeit. Közöttük 180 vállal
kozó akadt. Most mi lehet a 
helyzet?!.

BABAHÁZ 
NÁDTETŐVEL

A nagyatádi Aradi utcai 
óvodában babaház épült. 
Nádtetővel szerettük volna 
befedni. De hát hol van itt 
annyi nád? És milyen is kell, 
ki tudja? Két aranyos ember 
segítségével megoldódik a 
gondunk hamarosan.

A balatonboglári állami 
gazdaság nádüzemének veze
tője küldött 300 kéve nádat, 
alá elegendő nádszövetet. 
Búzási József, Lábod. Hosz- 
szúfalvi utcai bácsi pedig 
elvállalta a nádfedél elkészí
tését. Köszönik a szülök, gye
rekek, óvónők és

Bakos Józsefné 
vezető óvónő

OLVASÓI 
LEVELEKBŐL

„Nem lett igazi zászlóbon
tása a Szociáldemokrata 
Pártnak szeptember 10-én a 
nagyatádi művelődési ház
ban” — írja Dergez László 
az MSZDP országos választ
mányának tagja, majd meg
állapítja, hogy „a harminc 
ember részvétele azt mutatja, 
hogy ez is egy lépés volt elő
re”, tehát bízik a bizalmat
lanság feloldódásában.

Újabb tagtoborzó gyűlést 
október 8-án 9 órakor tarta
nak a TIT klubban.

„Két éve végigjártam a vá
ros minden olyan irodáját, 
ahol a köztéri játékok állapo
tát javíttató, vagy felügyelő 
hatóság, ügyintéző van Vé- 
gülis eredménnyel, mert rö
videsen minden játékot meg
javítottak. felújítottak. Idén 
tavasztól újra áldatlan álla
pot van a házunk mögött 
a garázssornál tanyázó szi- 
posok zacskóit, üvegeit egyre 
ritkábban takarítják el; a 
nyáron bűzlő mocsár mellet
ti hajóhinta állványzata is
mét szétesőben van. A játé
kokról lekopott most is a fes
ték. Nyikorog, visít a rozs
dás vas, talán jelzi előre a 
gyermektragédiát? ”

Papp Károly
Nagyatád. Aradi u. 13 f. 2

NADISZ A 
LAKÓHELYÉRT!

Lakókörnyezetünk, közté
ri gyermekjátékaink váro
sunkban és a városkörnyékén 
sok helyütt felújításra szo
rulnak. Állaguk megóvása, 
fejlesztésük mindannyiunk 
ügye.

A Nagyatádi Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség felhívás
sal fordul tagjaihoz, közössé
geihez a javítási, karbantar
tási munkálatok elvégzése 
céljából.

Vegyünk részt mind töb
ben községünk, városrészünk 
köztéri játékainak felújítá
sában, játszótereink rendbe
hozásában !

Dolgozzunk együtt október 
21 -én, szombaton!

HÍR a NADISZ-RÓL

Szeptember 2-án a N/XDISZ 
közgyűlésén a szervezet alap
közösségei új szövetséget kö
töttek, amelynek alapszabá
lyát es programját is kiala
kítottak és elfogadták. A 
szervezet elnökévé Fejér Zol
tánt. ügyvezető titkárává 
Keszi Lászlót választották.



1989. október HLflTfl

SCGESDI 
BÚCSÚ 

1989.
Ferencrendi szerzetesek jöttek 

vissza Segesdre. Augusztus 1-től 
ók foglalkoznak a katolikusokkal: 
Emmáiméi atya és Árpád atya, 
aki visszatért. hiszen 1951-től 
1953-ig itt élt. A templom épüle
tében kialakított cellákban lak
nak. Októbertől még 2-3 szerze
test xarnak Jubileumra készül
nek: a közel lövőben lesz 700 éve 
hogy idetelepült rendjük. A fe
rencesekről a következő szá
munkban részletesen írunk.

()K)Ti.liT 1OTO: CM. Soós György
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A .Jókai utcai lakás szobá
ja telistele van dísznövé
nyekkel. A konyhából bekú
szik közénk a sülő sajtospo
gácsa illata. Már elénk is 
teszi Anikó asszony az ellen
állhatatlan melegségével fel- 
kinálkozó, omlós aprósüte
ményt. Tamás zöldessárga 
bort tölt poharainkba. Kiskő
rösit. Az ottani gyülekezet 
egyik-másik tagjától szokott 
vásárolni Állítja, hogy ilyen 
jóízűt meg nem szerzett az
óta. hogv édesapja eljött 
onnét. Nagybocskai Vilmos, 
az evangélikus lelkész hamis
kásan mosolyog: a körösiek 
mustjának igencsak jót tesz 
a szirup, ö maga nem iszik 
velünk, csak rábólint a felkö
szöntésre, hogy az Isten az 
egészségünkre adja az italt.

A pilisiek választottja

472 évvel ezelőtt, 1517. ok
tóber 31-én szögezte ki a 
wittenbergi templomra 95 té
telét Luther, vitára szólítva 
ezzel az akkori romai pápát. 
Október vége azóta a refor
máció emléknapja, a keresz
ténység „többpárt-rendsze- 
rének” nyitányát jelölve. Na
gyatádon alig ötven evangé
likust tartanak számon, több
ségük nem aktív hívő. A vá

ros és kornyéke evangéliku
sai a barcsi gyülekezethez, 
tartoztak régebben is. Szeke
res Elemér csurgói lelkész 
tart itt a városi templomban 
istentiszteletet minden hó 
harmadik vasárnapján. Ne
hány hónapja városunkban 
is el evangélikus pap: Nagy
bocskai Vilmos, akit hívei 
tisztelendő úrnak, akik köze
lebbről is megismerték. Vil
mos bácsinak szólítanak 
Gyermekei közelébe költö
zött. nyugdíjas éveire: leánya 
Böhönyén gyógyszerész. Ta
más fia az újkutpusztai labo
ratórium vezetője. 1920-ban 
született, a világháború éve
iben kezdte a szolgálatot a 
a szlovákok lakta pilisi gyü
lekezetben. ötezren válasz
tották lelkipásztoruknak, 
mert kitartott a gyülekezet 
mellett és nem menekült el 
az orosz katonák elől, ezért 
sokáig azt is beszélték róla, 
hogy kommunista pap . . .

Hiába van aranyam — a 
süllyedő hajon

1958-ban a pesti egyház
megyei lelkészi munkaközös
ség elnöke volt. A bizalmat
lanság átfonta akkoriban az 
egész társadalmat, a papok 
világát is. Nagybocskai Vil

mos azt javasolta, hogy vé
gezzenek a papság körében 
teljeskörű véleménykutatást 
arról, hogy melyik püspök
nek van hitele a lelkészek 
előtt, és miért. Nyilvánosan, 
demokratikusan.

A hatalmasságok nyílt 
megméretésének a felvetése 
is félévi szobafogságot ered
ményezett, majd önkéntes 
száműzetés következett az 
Alföld túlsó végébe, 1974-ig. 
Végül a tízezer lelkes kiskő
rösi gyülekezetei szolgálta 
nyugdíjazásig. Tipikus értel
miségi sors a 20. század és 
Európa közepén.
.,Hiába van aranyam a süly- 
lyedő hajón! Az értékeket 
fel kell ismerni és mobilizál
ni” — vallja a nagytisztele
tű úr. Igenám, de milyen le
hetőség van mostanság, és 
milyen igény az érték felmu
tatására? Különösen az ö 
munkássága lényegére, a tu
dományos igényű hitvitákra 
milyen a kereslet ma, ami
kor, mint mondja, minden a 
gazdaság körül forog? Ami
kor az Ember a javakat maga 
akarja önmagának biztosíta
ni, és el is hiszi, hogy ő te
remti elő mindazokat? „For
mális dolgokat követelünk, 
tartalmak nélkül” summáz
za, s hozzáfűzi: ,.a normális 
tájékozódáshoz az a hit kell, 
hogy van Isten és van erköl
csi rend”. A hit szerepéről 
állítja: „minden ember hívő, 
de sokszor nem egyházak 
szerinti értelemben (saját 
képességeinkben, babonák
ban hiszünk)”. Ügy látja, 
hogy a híveket inkább a meg
tapasztalható valóságra fi
gyelés jellemzi. Érzi, hogy 
a hívekhez közelebb áll az 
ökumenikus gondolkodás, 
mint a papsághoz. Luthert 
idézi: „minden embernek a 
szívébe van írva a tízparan
csolat

A parancsolatok lelkiek, én 
azonban testi ember vagyok

..Azért, hogy letegyek az 
önmegváltásról, és eljussak 
a Megváltóig a tízparancso
lat betartásával kell útra kel
ni. A tízparancsolat magyar 
fordítása néhol lényegesen 
eltér az eredeti héber szö
veg értelmétől. A hatodik 
például nem Ne paráznál
kodjál, hanem Ne légy há- 
zasságtörö, tehát családot 
romboló. Az embert a teste 
bűnre csábítja. A társ a kí
sértő, de társ nélkül nehe
zebb az ellenállás is... Az 
élethez hozzátartozik az, 
hogy a ránkbízottakról gon
doskodjunk”. És, hogy kik a 
ránkbízottak? Például min
den kedden 17 órakor pro

testáns istentisztelet van az 
atádi kórházban. Felváltva 
tartják: ő és a helyi reformá
tus lelkész, Cseke László. 
Szolgálat. ellenszolgáltatás 
nélkül, a rájuk bízottaknak: 
híveknek, de nemcsak „egy
házak szerinti értelemben”...

Mindig szeretett volna du
nántúli lelkész lenni. Von
zotta a pannon táj szépsége. 
Szeret kirándulni a környé
ken, fia családjával. Berzen- 
ce, Csurgó, Segesd vidéke az 
ő számára is gyönyörű táj, és 
Nagyatádot nagyon szép vá
rosnak látja. Kovács Géza

Kalandozások Európában 
egy húszasért

(Folytatás az 1. oldalról.) 
laféle, nehéz kenyeret kap
tunk egy napra. Reggel, dél
ben leves is volt. Krumplile
ves vagy korpaleves (ez volt 
a jobb, mert sűrű volt, csak 
ilyent nagyon ritkán kap
tunk).

— Minden nap dolgoztak?
— A vasárnap munkaszü

neti nap volt. Csallánt szed
tünk, sózott vízben megfőz
tük. Kőműves hadifoglyok 
lacikonyhát építettek az ün
nepi főzőcskéhez. Az erdőben 
együtt dolgoztunk a helybéli 
erdészekkel. Azok ellátása 
szegényesebb volt a miénk
nél is. Sokszor csak fűrész
port ehettek. „Száz szeren
cse”, hogy sok volt az erdő
ben a vadkörte. Az avarból 
fölszedtük, ruha alatt megpu- 
hitottuk. Ez volt az egyetlen 
gyümölcsünk. Jó volt, de az 
igaz, hogy a fogakat tövig 
marta.

— Az oroszokkal tudtak-e 
beszélgetni?

— Sok szót megtanultunk. 
Salekovics János jól beszélt 
a nyelvükön. Magyarország
ról azok akkor hallottak elő
ször.

— Kosztról volt szó. mi
lyen volt a kvártély?

— Egy év elteltével adtak 
Szalmazsákot is mindenkinek 
az örök. Addig köpenyen, 
deszkán aludtunk. Nem fáz
tunk, mert fa volt bőven, 
tüzelhettünk télen is.

— És a fizetség?
— Három és fél évig él

tünk ebben a táborban. Egy
szer felolvasták a nevem, 
hogy készülődjek a hazauta
záshoz. A végső felolvasás
kor, a sorakozónál mégsem 
Szabót olvastak föl, hanem 
Saltnert. Többezer hadifo
gollyal együtt végül az 1948. 
évi aratásra értem haza. 
Debrecenben kaptunk elő
ször meleg ebédet. A negy
venkéthavi bért is megkap
tam: összesen húsz forintot.

Kovács Géza
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A szerző felv.

A Képes Üjság borítóján ott volt a fotoja Rajki László 
szentendrei szobrának. Az „EMLÉKMŰ A TŰLÉLÖKNEK" 
pályázatra készült a szobor. A pályaművekből rendezett kiál
lításon választotta ki az itt látható alkotást a lábodi emlék- 
mübizottság: Tóth Sándor, Végh Magdolna, Turnár György 
és Léber Gyuláné. A háborúban megholtakra emlékezni aka
ró lábodi nép közadakozásából fölállítandó memóriái 600.000 
Ft-ba kerül, mészkőből készíti el a mester, és az óvoda park
jában helyezik el. A kegyelet szobra 1990. június közepére 
készül el, hogy emlékeztesse a második világháborúban meg
meghalt lábodi katonákra és polgárokra az élőket.

Örmény óvónők 
az Aradi úti óvodában

Városunk vendégül látott a 
nyáron egy csoport árván 
maradt örmény gyereket. 
Az őket kísérő felnőttek óvó
nők voltak. Meghívtuk a gye
rekeket óvodánkba játszani, 
de kiderült, hogy a legkiseb
bek is elmúltak már hétéve
sek. Az óvónők viszont szíve
sen vették az invitálást, hisz 
kiváncsiak voltak milyen egy 
magyar óvoda. Tolmácsunk 
Katika volt, nagycsoportos 
óvodásunk, ö orosz anya
nyelvű. Az intézmény bemu
tatását követő beszélgetés 
során érdekes dolgok derül
tek ki. Náluk még fokozot
tabb gondot fordítanak a 
gyerekek egészséges testi 
fejlődésére. Télen is módjuk 
van az úszásra. Korcsolyapá
lyájuk is van. Változatosabb 
az eszközfelszereltségük, 
mint amit nálunk láttak. A 
gimnasztikái gyakorlatokat

OKTÓBER 
HUSZONHARMADIKA

A NADISZ ezen a napon 
vitafórumot rendez azzal a 
céllal, hogy az 1956. október 
23-án és azt követő hetekben 
történtekről kialakított kü
lönböző véleményeket képvi
selők a nézeteiket nyíltan 
megfogalmazzák, egymással 
megvitassák. Azt szeretné a 
NADISZ, ha a vita során 
tisztázódnának és közeledné

JCettí- 
luulMt

Lá/iQ

zenére végzik; az óvónők 
játszanak. A legtöbb óvodá
ban zongora is van, a gyere
kek 2 éves koruktól része
sülnek zenei nevelésben.

Eddig Katika általában is
merte a szavakat, jól le tudta 
fordítani a vendégek monda
tait. A földrengés szót azon
ban nem ismerte, vagy talán 
nem tudta megérteni, vagy 
fölfogni, amit arról meséltek. 
Az arcán is látszott a döbbe
net, amikor arról beszéltek, 
hogy mindez a szép világ 
1988. december 8-án 12 óra
kor véget ért. Leninakan a 
földdel lett egyenlő. Eltűntek 
az óvodák ugyanúgy mint a 
többi ház. Katika nem értette 
miért alszanak az utcán, az 
autókban, a fákon az embe
rek. Furcsa dolog történt, az 
örmény és magyar óvónők 
most az egyszer annak örül
tek, hogy nem érti az óvodás 
a szavak jelentését.

Aradi utcai óvoda 
dolgozói

nek az álláspontok, lehetősé
get adva arra, hogy e törté
nelmi eseménysor néhány 
elemének és folyamatának 
megítélésében konszenzus 
alakulhasson ki. A beszélge
tésre a politikai szervezetek 
képviselőit, a történelmet ok
tatókat és minden más érdek
lődőt várják a szervezők.

A program este 6 órakor 
kezdődik a Gábor Andor Vá
rosi Művelődési Központ ta
nácstermében.

Vezetők - választás előtt
Léber Gyu

láné nem je
lölteti ma
gát a lábo
di tanácsvá
lasztásokon. 
Be is jelen
tette ezt a 

legutóbbi tanácsülésen. Irma 
asszonyt fáradhatatlannak 
ismeri a falu, a megye. Most 
mégis így beszél a szerkesz
tőnek: 

— Fáradtnak érzem ma
gam, és megnőttek családi 
gondjaim is.

— Kisgyerekek vagy szü
lők?

— Idős szülőkről kell gon
doskodni. Külön laknak, te
hát külön gondozásra szorul
hatnak.

— így van ez. Az idősödő 
ember szeret megmaradni sa
ját birtokán... És gondolt-e 
arra, hogy ki lehetne tanács
elnök Lábodon?

— Szerettem volna utódról 
gondoskodni. Egy fiatalem
berrel „foglalkoztam” emiatt 
régóta. Akire én gondoltam, 
annak itt volt bíró a nagyap
ja is, köztiszteletben álló, jó 
kereskedő volt mindig az 
édesapja. Sok lábodi ember
rel beszéltem róla. Nem egy
nek még nosztalgia miatt is 
szimpatikus volt az elgondo
lásom...

- Jelölteti-e 
magát újra 
segesdi ta
nácselnök
nek? - kér
dezi* a szer
kesztő Ben- 
cze Imrét. A 

tanácselnök a válaszban in
kább tömören fölvázolja fa- 
luvezetö múltjának sikereit 
és konfliktusait. Az 1971-es 
tanácstörvényt tartja vízvá
lasztónak:

— Szó szerint akartuk vég
rehajtani, magunkévá tettük 
a szellemiségét. Ezért attól 
kezdve csak a lakosság igé
nyeit tartottuk fő szempont
nak, a tanácstagok közvetítő
munkáját eligazítónak. Emi
att vállaltam az összeütkö
zéseket is a járási pártbizott
ság, a járási hivatal vezetői
vel is. A segesdi tanács kima
radt az „összefonódásokból”.

— Pedig a park, a fahá
zak... Sokan jártak ide azért, 
hogy kijárjanak valamit 
munkahelyüknek. maguk
nak...

— Lehet, hogy könnyebb 
lett volna. A lényeg: van egy 
határozott falufejlesztési kon
cepciónk. Ehhez még egy vá

lasztási ciklusra volna szük
ségem. A mezővárosi múze
um létesüléséhez az ásatáso
kat be kellene fejezni a ki
rálynéi birtokon! Alkalmat 
ad a múlthoz és Dr Magyar 
Kálmán ásatásainak jelentő
ségéhez méltó hírveréshez, 
hogy 1991-ben 700 éves lesz 
Segesd.

— Ha szóba jött a falu tör
ténete, hadd tudjuk meg: 
Tartják még a kapcsolatot 
monsieur Paul Bozsokival?

— Hogyne! Az abbé úr Se
gesd történetét 1848-ig mái 
megírta. Jelenleg az 1848- 
1945. közötti időszak histó
riáját gépelteti Párizsban. 
Számítunk a Sorbonne egy
kori német-történelem-teo- 
lógia professzorának munká
jára!

— A falufejlesztési kon
cepciónak bizonyára vannak 
hétköznapibb részei is.

— Ma már minden út jól 
járható Segesden, jövőre jár
da is lesz az egész faluban, 
ahol nem építették a kerí
tést az úttestig. A „teho” ab
ban segít, hogy az áremelke
dést kompenzálja. A telektu
lajdonos változatlanul évi 
2000.-Ft-ot fizet a járdához, 
4000.-Ft-ot az úthoz... Egyéb
ként október 23-án falugyű
lést tartunk a művelődési 
házban, este 6 órakor. Azt 
akarjuk megtudni, hogy mit 
akar a jövő évre elérni a la
kosság. Ahhoz igazítjuk az 
éves tervet.

HÁZHELY ELADÓ

A Nagyatádi Városi Tanács
V. B. építési telkeket hirdet 
eladásra:

1. a Gyár utcában az 1612. 
hrsz.-ú. 1431 m* 1 2 területű te
lek (a sorompó közelében) 
minimális eladási ár 140,— 
Ft m2;

2. a kivadári városrészben, 
a Szentkirályi utcában a 
3056 1. hrsz-ú, 800 m2 és a 
3056 2. hrsz-ú. 640 m2 te
rületű telek, minimális el
adási ár 100,— Ft m2.

A telkek vevőjéül a v. b. 
azokat jelölik ki. akik a leg
magasabb vételi árajánlatot 
teszik.
Az érdeklődők 1989. október 
20-ig jelentkezhetnek a Váro
si Tanács V. B. Hatósági 
Osztályán, ahol bővebb tájé
koztatást kapnak a jelentke
zés feltételeiről, a telkek be
építésének előírásairól.
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Vendégünk volt:

Róbert

OFOTERT FOTO: eM Soos György

A nagyatádi művészeti al
kotótelep szobrászai között 
az idei évadban Róbert Jakes 
képviselte Angliát. Dolgairól 
kezdtem laggatni, amikor a 
perzselő nap elől bemene- 
kültunk a pihenóház ebédlő
jébe egy sörre.

— Hogy kerültél Magyar
országra, Róbert?

— Érdeklődve olvastam 
volt óraadó tanárom. Colin 
Foster cikkét az Artists' 
Newsletter magazin hasábja
in. A magyarországi szimpo- 
zionokról írt tapasztalatairól, 
élményeiről a lehetőségek és 
a címek megadásával. Colin 
öt éve került Magyarország
ra. Dolgozott a villányi és a 
lenti szimpozion, részt vett a 
11. országos faszobrászati tri- 
ennálén (Nagyatádon), a XI. 
országos kisplasztikái bienná- 
len, számos egyéni kiállítása 

hrt«> Durgo Tibor

volt itt, sőt meg is nosült, és 
Palkonyán telepedett le. Azt 
hiszem, meg tudom érteni.

— Miért?
— Magyarországon egé

szen más az emberek viszo
nya a művészethez, mint 
Angliában. Ez abból követke
zik, hogy a művészet sokkal 
jobban kötődik az emberek
hez. Alkalmam volt — rövid 
kirándulásaim során — látni 
Makovecz Imre faluházát Ba
kon, és a lenti, no meg a 
nagyatádi közgyűjteményt. 
Csodálatos faragásokat lát
tam a templomokban is. Az 
a véleményem, hogy az itteni 
művészek az emberek valós 
igényeit elégítik ki: szüksé- 
gÜK van rá. Ezt meg is hálál
ják: a vandalizmusnak semmi 
nyomát nem láttam sem a 
szoborparkban, sem a város
ban elhelyezett szobrokon. 
A műveket megbecsülik, mél
tó helyre: iskolába, könyvtár
ba, kórházba kerülnek, mint 
Mario Merola, kanadai kollé
gám ,.Kapu”-ja, amely az 
Ady Endre Gimnáziumban 
látható. Van egy hasonló 
mozgalom Angliában, de csak 
kibontakozóban. Célja hogy 
találkoztassa a művészetet és 
a nagy közönséget úgy a mü
vek jelentése, mint ára tekin
tetében.

— Volt alkalmad más 
szimpozionban is dolgozni?

— Angliában részt vettem 
két szimpozionon. de egészen 
más keretek között. Ott nem 
volt ennyire megoldott a 
technikai háttér. A gépek a 
,,környéken” voltak, nem egy 
helyen, és a saját szerszáma
inkat kellett használnunk. 
Pénzügyileg meg például el
képzelhetetlen (megfizethe

tetlen) lett volna egy olyan 
daru használata, mint itt. És 
nem volt ennyire nemzetkö
zi a gárda. Itt rengeteg kü
lönböző művész dolgozhat 
és dolgozik együtt. Lehetőség 
van véleménycserére, vitára.

— Végül pár szót, ha szól
nál az itt elkészült müvedről!

— A kompozíció címe: 
ÜVEG —VÁRAK. Tulajdon
képpen öt hatalmas fatörzs
ből áll, melyeknek a tetején 
öt és fél üvegház van kifa
ragva. Ez sok mindent jelké
pezhet. Utal például a ma
gyar várakra, de mint a kör
nyezetből kiemelkedő szige
tek, a kontinenseket is szim
bolizálhatják. A szigetek egy
mással és környezetükkel is 
kapcsolatban állnak, mert az 
ajtókon, mint távcsöveken 
keresztülnézve mást-mást 
láthatunk. Az üvegházak vi
szont tükörrel borítottak, me
lyekbe belenézve mit lát az 
ember? Azt, amit a szigetre 
épített. Vagy magát, vagy a 
tájat, vagy egy másik szige
tet. Azt sem szabad azonban 
elfelejteni, hogy az üveg tö
rékeny, így ez a kép is mú
landó lehet. . .

Csonka Pál tolmács 

(A Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus szeptember 14-én 
Róbert művét ítélte az 1989. 
évi idény legjelentősebb al
kotásának.)

Kertészeti Ágnes üvegszobrai
Vannak megfordíthatat

lan folyamatok. Egy marék 
homokból lehet üveget csi
nálni; üvegből újra homokot 
már soha többé. A moleku
lák végérvényesen átrende
ződnek, a kötés stabil. Egye
dül a forma változhat, az 
anyag az marad, ami. De me
lyik az ideális forma? Az iga
zi, a túlhaladhatatlan?

,, . . .A szobrok jelek, me
lyekből kultúremberek olvas
ni tudnak. Mint nyitott 
könyvből, vagy csak mint fá
tyolos homályban tapogatóz
va. . .” — mondja Kertészfi 
Ágnes a kiállítás előtt. Az 
üvegszobrokat október 7-töl 
30-ig láthatják Nagyatádon, 

TISZTELT OLVASÓ!
Lapunkkal kapcsolatos igényeire, kívánságaira, vé

leményére kiváncsi vagyok. Várom önt szerkesztősé
günk irodájában, a Nagyatádi Városi Tanács második 
emeletén, a 214. számú szobában, bármely keddi mun
kanapon 9-11 és 13-16 óra között.

Telefonszám: 83 12-666. mellék: 28.
Levélcím: 7501 Nagyatád, Pf. 74.
Egyéb napokon a városi művelődési központ telefon
számán talál meg, vagy hagyhat üzenetet: 83 11-497. 
Köszönöm érdeklődését, közreműködését:

Kovács Géza
felelős szerkesztő

a városi művelődési központ
ban, a jelekből olvasni akaró 
kultúremberek.
A HELYZET c. hetilap nyo
mán

Pogány Gábor Szatyor Győ
zőről

Szatyor Győző a régmúlt, 
isi, népművészeti elemeihez 

nyúl vissza, és a mai, az olva
só ember számára tárja fel 
az emberi lét mélységeit. . . 
Ahogy Picassora hatottak az 
afrikai szobrok, úgy ő is vál
lalja az egyszerűbb formák
hoz ragaszkodást, a népi fa
faragás tiszteletét.

Művészetét a végletekig le
egyszerűsödött, de konkrét 
formák és nem absztrakciók 
jellemzik. Szándékolt népi 
íhletettséggel vállalta föl a 
Kalevala szobrászi kifejezé
sét — gyönyörű fák mesteri 
megmunkálásával és grafiká
ival.

Nem illusztrációkat készí
tett, hanem a népi eposz 
hangulatát, fejezi ki. A finn 
nép költői lelkivilágának lé
nyegéig jut, népet fejez ki. 
hitét, históriáját, , anélkül, 
hogy eseményeket ábrázolna.

(elhangzott, sok szakszerű 
és gyönyörű gondolat között, 
a kaposvári művészettörté
nész szájából, a kiállítás meg
nyitóján. A taps után odalé
pett a fekete atillában, kar
csún, az 1989-ig bennünk élő 
Petőfihez hasonló, büszke 
tartással álló szobrászhoz az 
egyik atádi lapkihordó mű
kedvelő, és föltette a nagy 
kérdést:

— Meg tudná-e jeleníteni 
a mai valóságot, a nehéz gaz
dasági helyzetünket is? Mert 
arra volna szükségünk ám!

— Most ezen dolgozom — 
felelte a szobrász.— A tanyá
ink, házaink, a magyar falu 
elpusztulását mutatom be.

— Igen, értem. A buldóze
rek Romániáját. . .

— Nem kérem. A pusztu
lást itt nálunk, Magyaror
szágon.)

Szatyor Győző grafikái 
2000 Ft-ért vásárolhatók a 
helyszínen. K G
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PROGRAMOK

ZRÍNYI filmszínház 
NAGYATÁD

Október
5—6. csütörtök, péntek
X Cápa bosszúja
Színes amerikai kalandfilm

5. csütörtök
Du. 5 órakor:
Gyönyörű őzek halála
Sr.ínes. szinkronizált csehszlovák 
film

8. vasárnap
Halálos fegyver
Színes amerikai krimi

9. hétfő

A sötétség fejedelme
Színes, szinkronizált amerikai sei-fi 
Ifi éven felülieknek!

12—13. csütörtök péntek
Halálos mánia
Színes, szinkronizált amerikai 
horrorfilm
18 éven felülieknek!

12. csütörtök
Du. 5 órakor:
Chatran kalandjai
Színes, szinkronizált Japán termé
szetfilm

15. vasárnap
Kémény fickók
Színes, szinkronizált amerikai film- 
vtgjáték
Főszereplők: Búrt Lancester és
Kirk Douglas

16 hétfő
Veled akarok járni
(Forró rágógumi)
Színes amerikai film

19—20. csütörtök, pentek
Roger Rabbyt
(Roger nyuszi lépre megy)
Színes amerikai film

19. csütörtök

Este fél 8 órakor:
A földesúr
Színes török film

22. vasárnap
Rendőrakadémia 3.
Színes amerikai filmvigjátek

23. hét lő
Angyalszív
Színes amerikai film

26—27. csütörtök, péntek

Du. 5 órakor:
Godzilla a Mechagodzilla ellen
Színes, szinkronizált japán fantasz
tikus film

Este lel 8 órakor:
Aki legyőzte Al Caponét
Színes, szinkronizált amerikai film 
16 evei! felülieknek !

29. vasárnap
Csupasz pisztoly
Színes, szinkronizált amerikai film 
Főszereplők: Leslie Nlelscn és 
Priscilla Presley

30. hétfő
Ökölharcos
Színes, szinkronizált amerikai akció
film

Előadások kezdete:
Du. 5 es este fél B órakor.

HÁROMFA

Október 6.

Bünvadászok
Színes, szinkronizált olasz filmvig- 
Játék
Főszereplők:
fiúd Spencer és Tcrence Hill 
Kiemelt helyár I.

13.

A kém. aki szeretett engem
Színes angol kémfilm
Főszereplő: Roger Moorc 
Felemelt helyár III.

20.

Szörnyecskék
Színes, szinkronizált fantasztikus 
film
Felemelt helyár II.

27.

Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája
Színes, szinkronizált francia-olasz- 
kolumbiai film 
Felemelt helyár II.

Előadások kezdete:

KUTAS

Október 8.

Nem látni és megszeretni
Szinkronizált amerikai fllmvígjáték
Főszereplő:
Kim Basinger és Bruce Willes 
Kiemelt helyár I.

11
Halálos fegyver
Színes amerikai krimi
Felemelt helyár III.

15.
A Sötétség Fejedelme
Színes, szinkronizált amerikai sei-fi
16 éven felülieknek!
Kiemelt helyár I.

18.

Leszámolás Hong-Kongban
Szinkronizált amerikai krimi 
Felemelt helyár II.

22.
Iskolakerülők
Színes magyar film
Felemelt helyár I.

25.
Aki legyőzte Al Caponét
Színes, szinkronizált amerikai film 
lt> éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

29.
Rendőrakadémia 3.
Amerikai filmvígjáték 
Felemelt helyár II.

November 1.

Szellemírtók
Amerikai horror-paródia 
Felemelt helyár III.

Előadások kezdete:

SEGESD

Október 7.
Halálos fegyver
Színes, amerikai krimi 
Felemelt helyár III.

14.
A kém, aki szeretett engem
Színes angol kémfilm
Főszereplő: Roger Moore
Felemelt helyár III.

21.
Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája
Színes, szinkronizált francia-olasz- 
kolumbiai film
Felemelt helyár II.

28 
’ic ■'dőrakadémia 2. 
Amerikai filmvígjáték 
Felemelt helyár H.
Előadások kezdete:

SPORTHÍREK - 
RÖVIDTÁVON

Magyar Ifjúsági Centrum Kupa 
néven országos kispályás labda
rúgó akció indul október 15-től, 
amelyen serdülő, ifjúsági és fel
nőtt korosztályúak vehetnek részt. 
A korosztályonként első helyezett 
csapatok elutaznak az 1990 évi 
olaszországi labdarúgó világbaj
nokságra. Körzetünk döntőjére 
még ősszel kerül sor.

A Nagyatádi Városi Sportegye
sület elnökségi ülése a labdarúgó 
szakosztállyal foglalkozott legu- 
»obh. A csapat részére a megyei 
bajnokság 1-3. helyezés valame
lyikének elérését tűzte ki célul

Október 8-án 16 órakor barát
ságos labdarúgó mérkőzés lesz 
Segesden:
SEGESDI MEDOSZ —

SIÓFOKI OLAJBÁNYÁSZ

A Megyei Olimpiai Napok tö
megsport-akció kerékpáros ver
senye október 21-én lesz Nagya
tádon

Október 9-12 között tovább
képzésen vesznek részt a megye- 
■ és vámsi sDortirányításban dol
gozó szakemberek Balatonföld- 
váron.

NB. II. férfi kézilabda bajnokság

Október 7. 15 óra Alap
Alap — Nagyatádi VSE

Október 14. 15 óra Nagyatád
Nagyatádi VSE — Környe

Október 21. 15 óra Ajka
Ajka — Nagyatádi VSE

Megyei I. o. labdarúgó bajnokság
Október 1. 14 óra

Nagyatádi VSE — Nagybajom

Október 7. 14 óra
H. Somogyi B. SE — H. szentgyörgy

Október 15. 14 óra
Nagyatádi VSE — Somogyszob

Nagyatád, Művelődési Központ
Szeptember 14-től október 5-ig.
SZATYOR GYŐZŐ faszobrainak 
és grafikáinak kiállítása
Október 5-én 17 órakor
— NÉPI FAFARAGÁS
— IPARMŰVÉSZET
— FASZOBRASZAT
Filmbemutató és beszélgetés 
Szatyor Győző szobrászművésszel. 
Faragók, szobrászok, képzőművé
szet iránt érdeklődők szakmai 
találkozója.
Október 7-től 30-ig
KERTÉSZFI ÁGNES üvegszob
rainak kiállítása
Október 25-én 12 és 14,30 órakor
Filharmóniai hangverseny 
diákoknak

Október 25-én 19 órakor
— PRESSZÓ ROCK
— LAKODALMAS ROCK
— MULATÓS NÓTÁK
A „1341” aranylemezes zenekar 
műsora
Belépődíj: 100,—Ft

Október 14-én 17 órától
DlAKTANYA. DISCO
Műsorvezető: Szabó Gyula

< iktóber 21. 13.30 óra
H. Somogyi B. SE — K. Vasas 

október 29. 13.30 óra
Nagyatádi VSE — Barcs

Városi kisp. labdarugó bajnokság 
— sorsolás szerint

Október 2— 5-ig 16.15 órától
Október 9—12-ig 17.00 órától
Október 16—19-ig 16.30 órától
Október 23—25-ig 16.30 órától 
a szakmunkásképző pályáján.

A nagyatádi egyéni sakkver
senyről.

Nyolc forduló után a verseny 
állása:

1. Fejér Zoltán
2. Horváth Miklós
3. Kiss Attila

Eddig 22 versenyző szerzetl 
pontot. A küzdelembe bárki be
kapcsolódhat. A következő ver
senyre október 8-án délelőtt 9 
órakor kerül sor a városi művelő
dési központban.

Aranykalász 
Segesdről Klagenfurtba

Augusztus 18-án beborult az ég 
a segesdi kézilabdapálya fölött, 
amikor megkezdődtek a körmér
kőzések a Nagyatádi öregfiúk, a 
Marcali Honvéd, a Segesdi 
MEDOSZ Sportkör és a Klagen- 
furtiak kézilabdásai között. A 
szépszámú közönség a kupaküz
delmek végére a játékosokkal 
együtt ázott, de jószívvel örült 
a legtávolabbi vendégek, az orvo
sokból, munkásokból alkalmazot
takból verbúválódott osztrákok 
sikerének: Klagenfurt nyerte az 
Aranykalász Kupát.

Nyáron a segesdi kézisek náluk 
jártak Karinthiába, és most vi
szonozták a vendéglátást: segesdi 
magánházakban laktak a sógorok, 
étkeztetésükről a szociális otthon, 
a tsz, a sportkör közösen gondos
kodott.
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Mottó:
..Már egyre több dolog van, 
ami még nincs”

(Bob szövegeiből)

Nyolcvankilencedik 
januárban

Ez azért van Tanárnő, mert 
ilyen vagyok:

„Felfogóképességem jó, ál
talában mindent gyorsan 
megértek. Figyelmem tulaj
donképpen csak hangulat 
kérdése. Ha valami nem ér
dekel. arra nehezen tudok 
odafigyelni (Ezekre általá
ban igaz, hogy máskor érde
kelne. csak akkor nem) . . .

. . . Szeretek egy tantárgy
ból egyszerre sokat tanulni, 
mégpedig saját magam rend
szerezése alapján. Persze jó. 
ha azokat előtte* már külön- 
külön tanultuk órákon. De 
most már nem szeretek szecs
kázva tanulni. Ilyen oktatási 
rendszer mellett csak lecké
ket lehet tanulni. (Az más 
kérdés, hogy egységben lehet 
látni, de ez már képesség 
kérdésé.) Legtöbbször nincs 
kedvem azt tanulni. ami 
másnapra kell. Amihez len
ne, azt meg nem kezdem el. 
mert akkor mást se tanulnék. 
Ilyenkor nem tanulok este
7-8  óráig. Akkor kezdem el, 
és ez rendszerint átnyúlik 
reggelre (11 és éjfél között 

Kovács Géza 
Művelődési Ház.

Deák Zoltán 
Gimnázium

cM. Soós György 
OFOTERT

Takács F'erenc 
Nyomda

fekszem, 6-7 között újra ta
nulok). Általában minden 
napra kihagyok 1-2 órát. Ezt 
könnyen megtanulom a kö
vetkező órára vagy témazáró 
előtt.”

„Hogy nézek ki? 180 cm 
magas vagyok, erős, de vi
szonylag sovány. Számomra 
pont ez az ideális. Van egy 
kis látszata annak, hogy sze
retek mozogni. Hogy, hogyan 
viszonyulok önmagamhoz? 
Elfogadom, talán az orrom 
lehetno kicsit normálisabb, 
másba: semmi gondom az 
önnön testi, fizikai valósá
gommal.”

„Egy rideg hangú érteke
zés helyett inkább közvetle
nebb hangvételű levelet írok: 
magamról. Valószínű, hogy 
ennek több hasznát veszi. 
Asszem most nem fogok hu
morizálni, túl fáradt vagyok 
hozzá. Meg a Híradó és a 
Hét is eléggé lehangolt, a 
magyar helyzetről hallván . ..

A témát lehetetlen rende
sen átfogni, úgyhogy csak 
úgy ii k, ami eszembe jut. 
Értelmi tulajdonságaim . . . 
hm. Jó képességű vagyok, jó 
logikái van, hamar meglá
tom az összefüggéseket, ma
gam is Keresem ezeket, jó a 
memóriám, bár lehetne jobb 
is. Inkább csak dolgokra, fo
lyamatokra. logikai sorokra 
emlékezem jól. nem tények
re . .

„Nagyon furcsa az én ese
tem: nagyon jól érzem ma
gam emberek között, ha ott 
vagyok, de ha magam va
gyok. akkor is jól érzem ma
gam. mert soha nem unatko
zom. mindig nyüzsgők 
Ebből jön aztán a képlet: 
olyan vagyok, mint a vasre
szelék: az a mágnes vonz, 
amelyikhez közelebb vagyok. 
És általában a magány-mág
neshez vagyok közelebb .

„Sok minden érdekel, csak 
nem egy időben. Nagyon sze
retek olvasni. Most már nincs 
rá sok időm, de azért mindig 
olvasgatok valamit. Ennek 

borzasztóan sok előnye van. 
szókincs, helyesírás és fantá
zia tekintetében. Érdeklődési 
köröm a legváltozatosabb, azt 
lehet mondani, hogy szinte 
minden érdekel.

Szeretek sportolni is. Leg
jobban bicajozni, úszni, kor
csolyázni. Ezenkívül focizni 
és más labdajátékokat is (ko
sárlabda. röplabda). ”

Konzervgyári finomság
Az évnyitón tudtuk meg a 

hírt. Még egy hétig élvezhet
jük az iskolán kívüli életet. 
Persze ez az élet nem azonos 
a nyári szabadsággal: egy 
hétig a konzervgyárba já
runk dolgozni . . .

Fél 2-kor érkeztünk a gyár 
elé. Hamarosan megkezdő
dött a szokásos egészségügyi 
és munkavédelmi előadás. 
MauJ még egy eligazítás kö
vetkezett, és végre élvezhet
tük a munka szépségeit, örö
meit. Vagy mégsem?

Többségünk a raktárba, 
vonal mellé került. Egyesek 
üvegeket rakodtak a szalag
ra, mások csomagolták az 
árut,vagy éppen címkét ra
gasztottak a dobozokra. De 
volt, akinek egyszerűbb és 
könnyebb munka jutott. Az 
üvegigazgatás, vagy az üveg- 
tetö-törölgetés (amit egyik 
osztálytársam így irt le: „fo
gok egy rongyot, és mennek 
alatta az üvegek") nem nagy 
szakértelmet kívánnak: csak 
unatkozni lehet mellettük.

MIRE VALÓ A 
DIÁKOLDAL?

1. Amire a fiatalság hasz
nálni akarja és tudpi

a) kommunikáció az ifjúság 
különféle Csoportjai kozott 
(általános iskolák tanu
lói, szakmunkás-tanulók, 
gimnazisták, sportot zenét 
és más effélét kedvelő 
ifjak, stb).

b) kordokumentáció arról, 
hogy a mindenkori Írástu
dó fiatalnak mi a vélemé
nye önmagáról és környe

Beszélgetni sem tudtunk, 
mert hallótávolságon kívül 
estünk egymástól.

Így nem csoda, mennyire 
vártuk először az uzsonna
időt, majd a munka befejez- 
tét. Márcsak azért is vártuk, 
mert kipróbálhattuk a kon
zervgyár finom előnyeit. 
Mindenki szívesen fogyasz
totta (kiveve a fogyókúrás 
lányokat) a meggy- és ba- 
rackbefötteket, savanyúsá
gokat. az illegálisan szerzett 
kukoricát és más válogatott 
finomságokat.

így a vacsorára szánt időt 
is megtakarítottuk. A mun
kánkkal is meg lehettek elé
gedve. A normával mindig 
fél órával előbb végeztünk 
Igaz, az első napon kaptunk 
szidást a gondatlan munká
ért, de nem lehet minden a 
kisujjunkban!

A munka befejeztével meg
rohamoztuk a csapot. Perce
ket kellett várni, mire sorra 
kerültünk, majd megint per
cek teltek el, mire lemostuk 
a koszt a kezünkről. En pél
dául könyékig ragasztós vol
tam. A köpenyek is 4 napi 
munka után inkább szürkék, 
mint fehérek voltak.

Most újra iskolába járunk. 
Vidáman elevenítjük fel a 
konzervgyári munkát, a sok 
nevetést, az ott töltött órá
kat, melyek néha keservest k. 
de mégis felejthetetlenek 
voltak.

Orsovai Szilvia
3. A osztályos tanuló

zetéről (beleértve eszmeit, 
vágyait, családi és társa
dalmi helyzetét).

2. §. A diákoldal tartalmat a 
fiatalok maguk alakítják 
ki.

a) a szerkesztőség gyűjti a 
fiatalok véleményét és írá
sait, rajzait, fotoit., hogy 
megjelentethesse.

b) a szerkesztőség ara törek
szik. hogy a diákoldalnak 
mielőbb saját szerkesztői 
legyenek: diákok, akik
kedvükre alakítják e sza
bályokat.

Nagyatád a varos es varoskorn.vék lakosságúnak havilapia. Felelős szerkesztő: 
Kovács Géza. Laptervező eM Soós György. Designét : Deák Zoltán. Technikai 
szerkesztő Takács Ferenc. Szerkesztőség: Varost Tanács Nagyatad. Április 4. 
u. 9. Fogadónap: kedd. Telefon: 83 12-666 mellék 28. Kiadja Nagyatádi Varost 
Tanacs VB. Nagyatád. 7501. Pl.: 74. Telefon: 12-220. Telex 13-430. Felelős kiadó: 
Hoffmanné Dr. Németh Ildikó. Készült: a Somogy megyei Nyomdaipari 
Vállalat Nagyatádi telepen. Felelős vezető- Mike Ferenc igazgató
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TARTALOM:

Fehér ipar a 
Rinya völgyében

2. oldalon

Bála - bontás

OIO1LR1 lüTü: eM Soos György

— A berzencei turki hol 
van?

— Az épülő Makovecz-kul- 
túrház után balra kell befor
dulni, és a harmadik ház. De 
onnét hozzák a bálákat a gör- 
getegiek a művházba is.

— Az is görgeteg i? Nem
csak a szabási?

MSZMP - MSZP -
Dr. Novák 

János, a na
gyatádi re
formkor el
nöke : Az
MSZP meg
alakulásál 
történelmi - 

lég szükséges kompromisz- 
szumnak tartom. Ügy érzem, 
továbbra is szükség van a re- 
formkörökre, hogy az önma
gukat lejáratott, az országot 
tönkretevő és hitelüket vesz
tett vezetőket a hatalomból 
kiszorítsuk, illetve megaka
dályozzuk visszaszivárgásu- 
kat a hatalomba. A reform
körök a jövőben szerintem 
kontrollszerepet tölthetné- 
nek be a politikában.

Dergez 
László, az 
MSZDP 
szervezője: 
Az MSZP 
ellopta ne
vünket, esz
méinket, jel

— Persze, sőt értékesebb 
cuccok vannak ott. mint Gör
getegen. Most vettem életem 
első bőrkabátját ezerért.

— Jó lehet a berzenceiek- 
nek!

— A. ők otthon nem sze
rinek vásárolni. Talán sze- 

szavainkat, programunkat, 
de még messze távol áll a 
gyakorlati szociáldemokráci
ától, és szocialistának sem 
nevezheti jogosan magát. 
Ennek ellenére, ha képes lesz 
megvédeni magát a politikai 
kalandoroktól és karrieris
táktól, talán van jövője.

Lassú István 
az MSZP 

szervezője: 
Az MSZMP 
átalakulásá
val az a lát
szategység 
bomlott fel,

T

mely erő helyett béklyót je
lentett a párt működésében. 
Baloldali szövetségesként 
olyan új politikai erő szüle
tett, mely újszerű módon po
litizálva, új értelmezésű egy
séget teremtve vesz részt a 
politikai életben. Ez a párt 
demokráciát és szocializmust 
akar. Előjogairól lemondva, 
saját jogán, ereje alapján, 
valóságos érdekeket megje

gyelik. Inkább bejárnak 
Atádra.

— Hova? Góczáékhoz vagy 
a Top-Rongy butikba?

— Mindenki jár valahova. 
Vagy nyitás előtt, vagy zárás 
után kell bejutni!

— Olyankor csak a fejese
ket engedik be, nem?

— Nincs már annyi fejes, 
ahány turkáló!

— Akkor ez már demokrá
cia, igaz?

— Sőt! Nyugati. NSZK-s 
meg svéd.

— Micsoda? A demokrá
cia ?

— Dehogy! A bála, amit 
a görgetegi tsz hoz.

— Na viszlát! Rohanok a 
munkahelyemre!

— Ilyen korán kezdődik a 
munkaidőd?

— Dehogy! Csak a cégnél 
is van ma turki. Még nyitás 
előtt kell odaérnem. Meg van 
beszélve.

K.G.

lenítve kíván résztvenni az 
ország, a terület, a város dol
gainak intézésében. Meggyő
ződésem. hogy léte, politikája 
az ország békéjéhez, jobb jö- 
vojéhez nélkülözhetetlen.

Kész* Lász
ló, a NA- 
DISZ vá
lasztmánya 
nevében köz 
li: Az MSZP 
új politiká
jának meg
határozottan 

szakított az MSZMP eddigi 
gyakorlatával, elhatárolta 
magát a régi vezetési mód
szerektől. A helyi szervezet 
első lépéseiből azt látjuk, 
hogy a tekintélyuralom he
lyett a közvéleményre tá
maszkodva kívánja a valós 
érdeket feltárni és képvisel
ni. Nincsenek előítéleteink 
a szocialista párttal szemben. 
Politikai gyakorlatuktól, az 
ifjúsággal való törődésüktől 
függ együttműködésünk le
hetősége.

A város órája

3. oldalon

Emmánuel, a 
ferences barát

4. oldalon

A gimnázium-igazgató 
búcsúzik tanártársaitól

4. oldalon

KEDVES OLVASÓ!

Ha ön előfizet a Nagyatád 
lap 1990. évi teljes évfolya
mára, 20 szavas hirdetését 
ingyen közöljük egy alkalom
mal!
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Lesz-e nálunk fehéripar?
Somogy megye Tanácsá

nak van településfejlesztési 
és környezetvédelmi bizott
sága is. Ez a bizottság az idei 
harmadik ülését Nagyatádon 
tartotta szeptember végén.

Itt említette meg Dr Ats 
Tamás, a megyei tanács ide
genforgalmi referense, hogy 
a madridi világközpont sze
rint a FEHÉRIPAR, vagyis 
az idegenforgalom a legfon
tosabb iparágak közé fog tar
tozni a jövőben. Milyenek a 
kilátásaink? Egy csokor a 
megállapításokból:

Hazai pénzforrásra kevés 
• a kilátás. A somogyi termál

fürdők közül csak az igali 
kap a fejlesztéshez központi 
pénzt. A vendéglátóipari fő
iskola viszont Siófokon ide
gennyelvi kart létesíthet, to
vábbá egy hazánkban 
ható képzés indulhat 
mogyban: „gazda- és 
asszonyképző” iskola
Mernyén és talán még két so
mogyi településen. Ez utóbbi

újnak 
el So- 
gazda- 
létesül

Lopás történt az atádi 
művelődési házban

VATA
Át S2.0OA*

Kertészfi Ágnes iparmű
vész szép kiállításának itt 
látható darabjáról valaki le
lopta a kehely fülére erősí
tett, világoskék gömböcskék- 
ből összeállított fülbevalót, 
október 5-én, pénteken. A 
rendezők kérik azt a sze
mélyt, akinél van az ékszer, 
juttassa el a művelődési köz
pontba!

Megrendelem a „Nagya
tád” lap 1990. évi évfolya
mát ......... példányban. A be
fizetési csekket az alábbi 
címre kérem:

név:

postacím: ................................
(Ezt a lapot juttassa el a 
szerkesztőséghez, vidéken a 
tanácshoz.) 

célja, hogy a falujában ma
radó fiatal, szakképzett gaz
daként, akár meg is élhessen 
abból, hogy turistákat lat 
vendégül családi birtokán.

A bizottság tagjai remény
kednek abban is, hogy a va
dásztársaságokkal együtt
működő kultúrális program
szervezők a vadászok hozzá
tartozói számára megfelelő 
elfoglaltságot tudnak adni 
szabadidejük eltöltésére.

Lőrincné Dr. Szabó Tünde 
arra hívta föl a bizottság fi
gyelmét, hogy a több mint 
100 somogyi kastély felújí
tásához, hasznosításához kül
földi vállalkozók nyerhetők 
meg. Az a kívánatos szerin
te, ha a külföldi tőkés csak 
vállalkozó partner, nem pe- 
ctig tulajdonos nálunk. Dr. 
Rumszauer János bizottsá
gi tag a gyalogturizmus szer
vezésére ösztönzi a somogyi
akat.

A falusi turizmus kapcsán 
említi: a búcsúkra kisöpri a 
falvakat a lakosság, hazajön
nek a külföldi 
javak központi 
ezt figyelembe 
kellene vinni az 
túrát a búcsujáró helyekre, 
a falvakba.

Az idegenforgalom lehető
ségei Nagyatádon és környé
kén kevésbé ismertek. A kö
vetkező számban ezeket 
vesszük sorba

rokonok. A 
elosztásánál 
véve, oda 
infrastruk-

TUDJA ON?

...hogy a Kaposvári Közúti Építő Vállalat generál
kivitelezőként „KULCSRA KÉSZEN" épít 

mezőgazdasági létesítményeket, ipari csarnokokat, 
üzemanyag-töltő állomásokat?

Kaposvár 82/13-961 Telex: 013-373
Nagyatád 83 11-244 Telex: 013-239

Mit tett Görgeteg 
és Nagyatád megyei 

tanácstagja ?
A Nagyatádi Tanács Vég

rehajtó Bizottsága november 
2-án, a görgetegi november
8-án  tárgyalja a tanácsülési 
előterjesztéseket. Nagyatá
don akkor áttekintik a gyer
mek és ifjúságvédelem hely
zetét. a gyámhatóság munká
ját, valamint a strand, a be
vásárló-központ és a keres
kedelmi szakközépiskola 
építésének helyzetét. A me
gyei tanácstagok munkájáról 
a görgetegi tanács november 
30-i ülésén, a nagyatádi ta
nácsülés pedig november 9-i 
ülésén kap ■ tájékoztatást. E- 
zem kívül Görgetegen az ifjú
sággal, Nagyatádon az 1990. 
évi tanácsi munkatervekkel 
és a kivadári városrész álta
lános helyzetével foglalkozik 
a tanácsülés.

INGYENES ÉTKEZTETÉS 
GYERMEKEKNEK

A Görgeteg 1 Tanács Végre
hajtó Bizottságának október 
11-i ülésén beszéltek arról, 
hogy hány rinyaszentkirályi, 
görgetegi, kuntelepi gyerek 
kaphat ingyenes étkeztetést 
ebben a tanévben. A vb 
döntése alapján a fedezetet 
a tanács átutalja a helyi is
kolához, így 23 gyerek része
sül ebben a kedvezményben.

• •

MIT TERVEZ 1990-RE 
A SEGESDI TANÁCS?

November 2-án a segesdi 
vb meghallgatja az októberi 
falugyűlésen elhangzott lé
nyeges felvetéseket, és annak 
ismeretében készíti el a ta
nács november 16-i ülésének 
anyagát a vb és a tanács jö
vő évi terveit, a szabálysér
tési ügyek intézésének hely
zetét

TERÍTÉKEN AZ 
MN ERDŐ-ÉS 

VADGAZDASAGA

A vb november 16-1 ülésen 
elkészülő előterjesztéseket 
a hónap utolsó napján vitat
ja meg a somogyszobi tanács. 
Szó lesz, az oktató-nevelő 
munkáról, és arról, hogy a 
dolgozók érdekében hozott 
művelődési. egészségügyi, 
szociális és munkaügyi jog
szabályokat hogyan tartják 
be a Magyar Néphadsereg 
Erdő- és Vadgazdaságának 
területén

V B. ÜLÉSEK 
NOVEMBER 16-ÁN

A somogyszobin kívül no
vember' 16-án ülésezik a ta
nács végrehajtó bizottsága 
Kutason. Háromfán és Lábú
don is. A vb-k, tanácsülések 
1990. évi munkatervét állít
ják össze mindenütt. Kuta
son ezen kívül összegezik es 
elemzik a pénzügyi, gazdasá
gi ellenőrzések tapasztalata
it is.

MSZDP NAGYATÁDON

Megalakult a Magyaror
szági Szociáldemokrata Párt 
nagyatádi szervezete. Az ok
tóber 8-án, a TIT-klubban 
tartott alakuló ülésen részt 
vett Dr. Ruttner György, a 
párt ügyvivője is. Az érdek
lődőknek további felvilágo
sítást ad a párt helyi szerve
zője: Dergez László, Nagya
tád, Táncsics u. 29.

Az 524. $z. Kereskedelmi Szak
középiskola, Ipari és Keres

kedelmi Szakmunkásképző Intézet

LAKATOS, KŐMŰVES, FESTŐ, 
VILLANYSZERELŐ. ÜVEGES, 

ASZTALOS ÉS 
VIZVEZETÉKSZERELŐ 

szakmában
VÁLLAL MUNKÁKAT

vállalatoknak, intézményeknek, 
és a lakosságnak. 

VÁRJUK MEGRENDELÉSEIKET! 
Telefon: (83) 12 623 

Ügyintéző: Szalai György
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Málnázók, 
kertészek, 

vegyszerkeresők!
A TIT tanfolyamot indít 

Nagyatádon az Üzemszerűen 
kertészkedő kistermelőknek. 
A szervező agrármérnök, 
Csonka László tájékoztatja 
az olvasókat a részletekről:

— 20 foglalkozási napon 80 
órát tartunk. A növényvédő
szerek felhasználásáról ma
gasszintű ismereteket sze
reznek a hallgatók.

— Miért van erre szüsé- 
gük a kertészkedőknek?

— Jogilag azért, mert egy 
tavalyi miniszteri rendelet új 
forgalmazási és felhasználási 
rendet ír elő a növényvédő
szerekre. Eddig legálisan 
hozzáférhetetlen vegyszerek 
a „feltételes forgalmú nö
vényvédőszerek” kategóriá
jába kerültek. Ez a rendelet 
megköveteli a felhasználók
tól azt a vizsgát amit a tan
folyamunkon lehet Jetenni. 
Tehát a praktikus kertészke
dő elvégzi a tanfolyamot, 
mert így nagyhatású vegy
szerekhez juthat, ugyanis 
csak igazolvánnyal vásárol
hat bizonyos vegyszereket. 
Ez az igazolás 5 évig érvé
nyes, utána újabb vizsgával 
felújítható.

— Bárki járhat a tanfo
lyamra?

— Csak a 18 évesnél idő
sebb férfiak. A nők egész
ségvédelmi okokból nem dol
gozhatnak ilyen nagyhatású 
vegyszerekkel.

—Veszélyesek az emberé
letre ezek az anyagok?

—Némelyiknek 1-2 gram- 
ja halálos lehet. Nem taná
csos tehát „gondolomfor- 
mán” (ez a növényvédöszer- 
-kimérésnek a vidékünkön 
elterjedt mértékegysége) 
adagolni, hanem csakis a tan
folyamon megtanultak sze
rint.
Tehát a TIT Széchenyi tér 
16.sz. alatti irodájában lehet 
jelentkezni mielőbb, Dr. 
Horváth Ferencnénél. (12- 
-109-es telefonszámon)-

FELAVATTUK

FOTO. Durgo I i jói

Nyárközepi lapszámunk
ban, makett-fotó kíséreteben 
hírül adtuk már, hogy új 
színfolttal gazdagodik a vá
ros: óratorony épül a régi 
Barakonyi-sarkon.

Már a hetvenes évek elején 
felvetődött a köztéri óra igé
nye. Ebből kettő telepítésére 

— a Művelődési Ház mel
lett és a piachoz vezető fő
gyalogút mentén — hama
rosan sor került. Rendelteté
sük szerint az lett volna a 
„dolguk”, hogy a pontos időt 
jelezzék, ám ennek csak rö
vid ideig feleltek meg. Pótlá
sukra most kerülhetett sor a 
Városszépitő Egyesület és a

További lehetőség van ma
gánkereskedői, vendéglátói 
és szolgáltatói pavilonok 
megépítésére a nagyatádi be
vásárlóközpontban. A telje
sen közművesített területet 
ingyen biztosítja a városi ta
nács, ezen felül az építési 
költségek 10%-ának vissza
térítését is vállalja. Az ér
deklődőket a városi tanács
házán, a II. emeleti 209.sz. 
irodában várja a városgaz
dálkodási osztály.

A CSALADOK HÍREI

Októberben 
kötöttek házasságot 

Nagyatádon 
Gubasóczi Erika 

és 
Borsos Miklós 

valamint 
Horváth Marianna 

és 
Magyarosi László 

A nagyatádi új strandon 25 m2-es magánkereskedői (lehető
leg zöldség-gyümölcs) pavilon építhető. Telekár: NOO.-Ft m2. 
Az érdeklődőket várja a városi tanács városgazdálkodási osz
tálya.

közös célt támogatók jóvoltá
ból. Kínálta magát a mostani 
hely, amellyel mindéképpen 
kezdeni kellett valamit, hi
szen színes virágtenger pom
pázott itt azelőtt.

Most már tudjuk: helyes 
elhatározás volt e munkával 
a Magyar Iparművészeti Fő
iskolát megbízni. Polgár At
tila iparművész örült a fela
datnak; belevetette magát e 
sajátos, nagyon is egyedi 
program tanulmányozásába. 
A tervek mellett makettek 
színes választéka állt ren
delkezésre a végleges meg
oldás kiválasztásához.

Varga József somogyszobi 
kőművesmester igényesen 
megmunkált oszlopot emelt, 
miközben sokrétű műhely
munkával készült a Főisko
lán a további 4 m magas 
szerkezet. 1989. október 4-én, 
felavatásán működőképesen 
állhatott a Horváth 'Valéria 
és Bodzái Jenő által terve
zett, környezetben a köztéri 
óra.

Lehet, hogy van akit meg
hökkentett a látvány, van 
aki tan kissé bizarnak találta 
első látásra. Mégis bízunk 
benne, hogy mindnyájunk ö- 
römére; az itt élők és a vá 
rost támogatók akaratából 
ismét gazdagodott Nagyatád.

Hubay Sándor

KUTASI PV-SIKERE

Október 7-én Kaposváron 
rendezték meg a polgári vé
delmi egészségügyi szaka
szok versenyét. A kutasi ta
nács csapata a 11-es me
zőnyben negyedik lett. A 
tesztláp kitöltése jól sikerült 
a Horváth Istvánné 'tanács
elnök vezette együttesnek, 
de az ipari katasztrófák okoz
ta kár utáni mentésben nem 
jeleskedtek. Hogy milyen i- 
pari kárt imitáltak a rende
zők? Egy túristákat szállító 
busz nekirohant egy háznak, 
tehát az egészségügyi szaka
szoknak a különféle megé
gett, roncsolt testeket kellett 
elsősegélyben részesíteni. A 
valóságban sajnos nem ritka 
a hasonló katasztrófa, a gya
korlatra szükség lehet.

NÉPSZAVAZÁS 
ÖTVÖSKÓNYIBAN?

Az október 12-i nagyatádi 
vb-ülés döntött: kezdemé
nyezi, hogy a novemberi ta
nácsülés írjon ki népszava
zást abban a kérdésben, hogy 
az Ötvöskónyi városrész ön
álló község kíván-e lenni a 
jövőben

EMLÉKMŰ ATÁDRA

A HNF városi bizottságá
nak és a Városszépitő Egye
sületnek kezdeményezését, 
miszerint a II. világháború
ban elesettek emlékére állít
sanak föl emlékművet, támo
gatja a városi tanács végre
hajtó bizottsága. A támoga
tási összeg mértékéről ké- 
sóhh iniő/k* dn''k

15 SZAVAZÓKOR

Ha az októberi országgyű
lés törvényhozása lehetővé 
teszi, 15 szavazókor lesz Na
gyatádon a jövő évi választá
sokon. Valamennyi társadal
mi és tömegszervezet képvi
selőinek véleménye figye
lembevételével döntött így 
az októberi vb-ülés.

A JÓ IVÓVÍZÉRT

Reményt adó vízforrás a 
„Dráva Kavicsterasz”. Az 
érintett tanácsok elnökei 
(így Nagyatád, Kaposvár is) 
örömmel nyugtázták, hogy a 
zákányi tanács 1,2 millió fo
rintjához a még szükséges 
összeget hozzáadja a Dunán
túli Regionális Vízmű Válla
lat. így a megyei tanács meg- 
icndeíi a VIZITERV-töl a ki
vitelezés terveit. A Gyéké
nyestől Csurgón, Nagyatá
don át Kaposvárig húzódó 
vízvezeték hosszútávra meg
oldja e települések lakossá
gának ivóvíz-gondjait

ELŐADÁSOK 
MINDENKINEK

„A CSALÁDÉRT, A GYER- 
mekért” •

november 6. Családterve
zésről, fogamzásgátlásról

november 13. A gyermek 
fogainak megóvásáról

november 20. A gyermek 
magatartási zavarainak meg
előzéséről
november 27. Kerekasztal- 
beszéleetés orvossal, és más 
szakértőkkel

A programok 17 órakor 
kezdődnek a Rozsnyói utcai 
bölcsödében (a mentőállomás 
mögött).
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BÚCSÚZTATÓ

Két kedves kollégánk no
vember 1-én nyugállomány
ba vonul. Nekem nehéz a bú
csúzás, hiszen Franciskával 
32 évet, Lajossal 26 évet dol
goztunk együtt, egy teljes 
élet aktív munkaidejét. Nem 
felejtem el, amikor Francis
ka édesapjával — na nem ké
zenfogva — jött állást keres
ni. Vékonyka kislány — talán 
48 kilós — határozottan, ma
gabiztosan nézett körül az 
akkori kisiskolánk rendezet
len udvarán . . . Már az első 
év lendületében sok mindent 
megváltoztatott körülöttünk: 
siklókat hozatott, kiscsibéket 
és békákat, sött kutyát bon
colt . .. Tele volt tettvággyal, 
világmegváltó gondolatokkal. 
Nem törődött a szegénysé
günkéi ... A kor oktatási, 
metodikai eljárásait magáévá 
tette: gyártotta a fóliás óra
vázlatokat, összefoglalókat, 
feladatlapokat.

Mi, akkori fiatal házasok, 
minden szilvesztert együtt 
töltöttünk, névnapot ültünk. 
Sokszor voltunk együtt pin
ceszereken, kirándulásokon, 
szakszervezeti napokon . . .

Ciska a 
mindenkin 
segítő szán
dékú kollé
ga. Minden
ki ügyeinek 
intézője. A
jó és a rossz, 

a helyes és helytelen bírája. 
Segítő és itéletalkotó . . . Min
dig tudta, hogy mit akar. Jó 
logikával, kevesebb politikai 
érzékkel... Jó számoló, a 
jég hátán is megélő, de mégis 
sokszor berzenkedő . . .

Légy boldog, örvendj a fo
gyó és növekvő családod kö
zösségében! Jó anya, nagy
anya, leány vagy, de légy jó 
anyós, feleség is!

Kedves Lajos, mi 1963-ban 
találkoztunk, immáron itt, az 
új iskolában. Szerencséd volt 
akkor, mert egy tantermet 
tudtunk biztosítani nektek 
lakás céljára, a mostani
9-est.  Te akkor az Alföld ró- 
naságát kívántad felcserélni 
a lakáshiány miatt, a Dunán
túl nagyobb lehetőségeivel. 
Te itt új életet is kezdhettél: 
hiszen tanár-diák nagy sze
relemmel és Robikával ér
keztetek Atádra. Költöztet
tünk a tágas tanterembe, ki
elégítettük Robika nagy moz
gásigényét ... És ismerked
hettünk az alföldi ember 
gasztronómiájával: a „tiktes
tek” helyett a gyümölcsleve
sek hódítottak. De az Alföld

ről hoztad a jó nedűt is: a 
meggybort. Hány jóízű La- 
jos-napot tartottál belőle!

Az orosz nyelvoktatás 
többszöri virágzása, majd a 
mostani zsákutcája nem adta 
meg számodra a nyugalmat 
árasztó kispolgári élet bizton
ságát. A sors kegyes lett 
Hozzád: jókor mész nyugdíj
ba .. . Mit láttam a 26 év 
alatt? Racionális ember vagy: 
nem szereted a bürokráciát.
Szerény vagy, van akaratod. 
Óvatos vagy, mindent több
szörösen megfontolsz . . . Ért
hető, hiszen mi vagyunk az 
50-es évek emberei. Minket 
most vádolni is lehet! Ne
künk hinnünk kellett ! ! ! 
Nem tudni!

a valóságot

Imre Lajos 
jó kolléga 
volt, ma is 
az. Kivéte
les képessé
ge van a hu
morhoz.
A fanyar, de 

tükröző hu
morhoz. Huncutság ül az ar
cán, a szemén. Hány megka
pó, küllemet és egyéniséget 
tükröző megállapítása jár 
szájról-szájra: „őzike-sze
mű, cipőgomb-szemű, vir
goncka.” stb, stb. A legna
gyobb, amit tehettél: tiszta 
voltál, maradtál, és annak 
akartad tudni tanítványaidat 
is, a sokszor „komisz kölkö- 
ket” . . . Előttem van a mai 
idők Nyúl tanár ura! . . .

Míg Te a nyugalom, a szto
ikus bölcsesség, addig Fran
ciska a mozgás, a lobogás, a 
kiszámíthatatlanság . . . Ked
ves Kartársak! Főleg ti, fia
talok! Reátok vár a Lajos, 
Ciska utáni korosztály útba- 
inditása a nyugdíjas évek fe
lé .. . Nyomaszt az a tény, 
hogy lefelé ívelő életpályát 
kellene vonzóvá tenni. Ho
gyan? „Ki mint vet, úgy 
arat” —• de én a középisko
lát sem vetőnek, sem arató
nak nem tartom. Nektek, 
nekünk a termény növekedé
sére, fejlődésére kellett 
ügyelnünk. Lajos és Ciska, ti 
megtettétek. Mindkettőtök 
mellett, a tanári szobában, 
volt tanítványotok viszi a 
stafétabotot . . .

Az unokák, a kiskert Cis- 
kának nyújtson nyugalmat, 
békességet! Lajosnak a csa
lád békét, méheinek az időjá
rás viszontagságaival dacoló, 
hasznos épitómunkát! Ked
ves búcsúztatók! Nektek a 
realitáson alapuló elgondol
kodást kívánok. (Elhangzott 
a nagyatádi szoborpark pihe
nőházában, 1989-ben.)

Varga József

Ferencesek Segesden
Talán tíz éve, vagy még ré

gebben történt. Laczkó And
rás irodalomtörténészt és 
Takáts Gyula költőt fuva
roztam Segesdre trabantom- 
mal egy író-olvasó találko
zóra. Böhönyét elhagyva ki
tárult előttünk a lebukó nap 
fényében a gyönyörű kép. A 
költő felsóhajtott: provanszi 
táj. Akinek megadta a sors, 
hogy járt Dél-Franciaország- 
ban, az tudja, hogy e hason
lítás elismerés, és nemcsak 
földrajzi értelemben, hanem 
kultúrhistóriai szempontból 
is, egyháztörténetileg is. Hi
szen a segesdi dombon ural
kodó, nemes metszésű temp
lomsziluett évszázadokon át 
a ferencesek által képviselt 
műveltség és hit invitáló je
le is. Kíváncsiságunk tehát 
kézenfekvő: kik is a vissza
költözött fences barátok?

Árpád atya, a plébános 
házfönök. Vele nehéz talál
kozni, hiszen trabantjával 
Bolhás - Somogyszob - Dar
vas térségében ingázva telje
síti lelkipásztori feladatát, 
özséb testvér volt az első 
szerzetes, akit elhurcoltak a 
fényes szellőket is elfújó 
ávósok 1950-ben. és épp 
Nagyatádról. Érdekes a sors: 
ö volt az első ferences az or
szágban, aki visszaköltözhe
tett a ferences rendházba. A 
másik kisegítő lelkész Seges
den Emmánuel atya, ót Esz
tergomból Békéscsabára hur
colták 1950 egyik éjszaká
ján. 26 éves volt.

— Amikor vittek, az Isten 
tenyerén éreztem magam. A- 
zóta gyárban dolgoztam, de 
koldultam is, tanultam is. 

OFOTERT FOTO: eM Soós György

Érettségiztem, teológiát vé
geztem a napi 8 órai gyári 
munka mellett, titokban. 
1961-ben pappá szenteltek

— Mit éreznek feladatuk
nak itt, Segesden?

— Sokat várnak tőlünk az 
emberek. Mi megöregedtünk, 
de hoztuk magunkkal azt, 
amit a világban tapasztal
tunk Elsősorban az -ifjúság
gal kell foglalkoznunk, lgen- 
ám de a szülők sincsenek 
felkészítve a gyermeknevelöi 
kötelességeikre! Ezért a fia
talságnak eligazítást kell ad
nunk a vallási kérdésekben 
Nagy az erkölcsi elnyomoro- 
dottság itt. /X tanácselnökkel 
együttműködve fel kell dob
nunk lelkileg a falut! A fő 
feladatunk Szent Ferenc 
szellemét kisugározni.

— Mit értsünk ! ez alatt?

— Ki kell húzni az anya
giasság szellemét a lelkekbpl' 
Ezáltal, ha anyagilag függet
lennek érzi magát az ember, 
autonóm személyiséggé vál
hat. A gyerekeket pedig nem 
elkényeztetni kell, hanem az 
élet megismerésére nevelni! 
A hittan tanítja meg a helyes 
életvitelre:

— Október 4-én, Assisi 
Szent Ferenc napján felöltöt
te négerbarna habitusát Em
mánuel és ózséb, a két feren
ces barát, övezték derekukat 
fehér kordával, amelyből le
lógott a rózsafüzér, végül tar
kójuk mögé kanyaritották a 
kapuciumot, és letérdeltek a 
Szt. Ferenc oltár elé, a felső- 
segesdi templomban.

K.G.
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Egyre több a szegény em
ber. Szaporodnak körülöt
tünk a segélyre szorulók. A 
lakosságból egyre többen el
várják a tanácstól az idősek 
ellátását. A nagyatádi váro
si tanács felmérte a helyze
tet, tanulmányozta az eleset
tek környezetét. A Vöröske
reszt szervezetével együtt 
különféle akciókat is szer
veztek: kirándulásokat, kül
földi utazásokat, orvosi elő
adásokat, olyan ünnepsége
ket, ahol megalyándékoz- 
ták az időseket, stb. A rend

LÉTHATÁRON
szeres szociális segélyben ré
szesítettek száma az elmúlt 
három évben 56-ról 68-ra 
nőtt Nagyatádon. A nekik a- 
dott pénz évi 18.250 -Ft-ról 
20.400.-Ft-ra nőtt átlagban. 
Az eseti segélyezés is növe
kedőt: 1986-ban alig 500, a 
következő évben 754. tavaly 
több mint 800. idén szeptem
ber végéig 707 esetben, egy- 
-egy alkalommal 2100-2700. 
-Ft, tájékoztatta szerkesztő
ségünket az illetékes tanácsi 
osztály Álláspontjuk szerint 
azonban a tanácsi szociális 
gondoskodásnak elsősorban 

abban kellene megnyilvánul
nia, hogy munkát ajánlhas
son föl a szegényeknek. Erre 
itt kevés esély látszik.

Most 6 személy kap mun
kanélküli segélyt a városban, 
közülük hárman januártól. 
Ebédet 215 rászorulónak jut
tat a tanács. Segít az idősek 
magányosságán valamelyest 
a Bodvicán, ötvöskónyiban 
és a Mártírok utcájában mű
ködő Idősek Klubja. Most 
egy megszűnt böcsődében át
meneti szállás kialakítását 
tervezik a városközpontban.

Ott napi háromszori étkezte
tés lenne- 1990. július 1-től. 
Ennél hosszabbtávú terv: a 
gimnázium és ' egészségügyi 
szakközépiskolában szociá
lis gondozói fakultácó indítá
sa. Ezzel több fiatal hivatást 
találhatna: sok rászorulónak 
adhatna támaszt. Azok, akik 
tisztelik az időseket, akik a 
betegekben, tehetetlen lum
pokban is az Embert látják, 
akik képesek kifejleszteni 
magukban a humánumot, a 
szolidaritást, a toleranciát, 
vagyis az emberséget, az 
együttérzést és a megértést.

OFOTERT FOTO: eM Suós György
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Vendégünk volt:

KARL

OFOTEHT FOTO: eM. Soós György

Kari Ciesluk Kanadából, 
Ottava környékéről jött 
Nagyatádra, a művészeti al
kotótelep meghívására. Szo
katlan művel pályázott: élő 
fákból ' álló kompozícióval. 
Az Alkotótelepi Tanács fan
táziát és újszerűséget látott 
a tervben, ezért minden elő
re látható és nem sejthető 
nehézség ellenére elfogadta 
a művész jelentkezését.

Kanadában kezdte művé
szeti tanulmányait, de ké
sőbb úgy gondolta, Német
országban több és jobb lehe
tősége adódhat a tanulásnak 
és az önkifejezésnek. Ezután 
öt évig Stuttgartban tanult 
bronzöntést, s mivel szinte 
egyedül volt e szakon, iga
zán szabadon és kötetlenül 
tevékenykedhetett. Két évig 
egy görögországi egyetemen 
kapott ösztöndíjat, ahol ismét 
más környezetben és más 
körülmények között tanul
hatott, alkothatott.

Mr. Ciesluk a magyarok 
számára szokatlan művész, 
ugyanis nem festő, nem 
szobrász vagy zenész, amit 

mindenki ismerhetne, hanem 
.,Landscape artist”, azaz táj
művész. Olyan nagyszabású 
szabadtéri kompozíciókat ké
szít, amelyek parkok, terek 
dekoratív és funkcionális cé
lú kitöltésére szolgálnak. Ál
talában pályázatokra nevez 
be, legutóbb repülőtér díszí
tésére. Művei állnak New 
Yorkban, ' Nyugat-Berlinben, 
Jugoszláviában és Alaszká
ban. Részt vett már számos 
nemzetközi szimpozionon is. 
Általában nem lehet besorol
ni az egy profillal rendelke
ző művészeti táborok gárdá
jába, hiszen mindig más és 
más anyagból dolgozik, a fá
tól és akőtöl kezdve a havon, 
a földön át a betonig, a fé
mig, és mindig a helyhez illő, 
a környezet által inspirált 
műveket hoz létre.

Nagyatádon a fő mű egy 
hatalmas szék lesz, élő fák
ból, a szoborpark északi ré
szén. A csemeték ültetésére 
a pontos tervrajz alapján, 
ősszel kerül sor. A kanadai 
művész több alkotást készí

tett a nyár folyamán Nagy
atádon, némelyik állandó, 
némelyik időleges volt csak. 
Két műve látható a buszpá
lyaudvar mellett, az egyik 
címe „Forest Movement”, 
azaz Erdő-mozgás, a másik 
„Embracement”, vagyis öle
lés. E két kompozíció, és a 
majd elkészülő „Szék”, ha 
nem is nagyon intenzíven, 
de mindenképp befolyásolja 
Nagyatád képét. A modern 
és a szokványostól eltérő jel

150 éves a fotográfia

OFOTEKi FOTO; i'M. Sons György „Dokument..

Ezt a fotot a Karlovy Va- 
ry-i nemzetközi fotókiállítás 
zsűrielnöke különdíjban ré
szesítette. A sokoldalú szer
ző nemrég egy reklámfoto- 
pályázaton nyert dijat: né- 
hányezer pályamű közül a 
japán Mazda autógyár az ö 
fotójával hirdeti kényelmes 
személygépkocsiját az 1989. 
novemberi Newsweek ma
gazinban és az 1989. decem
beri National Geographicben.

HÍR 7 ÜKÖR
A Gábor Andor Városi 

Művelődési Központ alapító 
tagja a Magyar Kulturális 
Kamarának — ez egy hír 
1989-ből. A Kamara elnöke, 
Zelnik József vallja: „az in
formáció olyan dolog, ami 
nem lesz kevesebb azáltal, 
ha szétosztjuk”.

Szerkesztőségünk kéri önt 
(kér Téged): működjünk 
együtt azért, hogy a város és 
a városkörnyék életének hí
rei eljussanak a látható és a 
hallható hírközlésen át a kö
zelben és a távolban élő kor
társainkhoz!

A szerkesztőséghez névvel, 
postcímmel juttatott híreket 

legű, köztéri képzőművészet 
tehát teret kapott hazánkban 
is . . .

Kari Ciesluk táj művész 
részvétele a nagyatádi mű
vészeti alkotótelep idei alko
tóidényén mindenképp újító 
erejű és nagy jelentőségű 
volt, s reméljük olyan folya
matot indított el visszafor
díthatatlanul, ami kedvezően 
hat a szoborpark jövőjére.

Csonka Pál 
tolmács

Az évforduló kapcsán szí
vesen rendezhetnénk kiállí
tást a városban azokból a re
gi tárgyakból, amelyeknek 
közük van a fotográfiához 
(pl. régi családi és egyéb 
fényképek, képeslapok, fény
képezőgépek. fotóalbumok). 
A tárgyakat keddi napon a 
szerkesztőségben lehet le
adni.

továbbítjuk a központi és re
gionális hírközlőkhöz azért, 
bogv visszahallhassuk a rá
dióban. tv-ben; hogy olvas
hassuk a kaposvári SOMO
GYI NÉPLAP megyei napi
lapban. a szekszárdi DÁTUM 
országos napilapban, a SO- 
MOGYORSZÁG megyei he
tilapban, a pécsi A HELY
ZET dél-dunántúli hetilap
ban, és a NAGYATÁD havi
lapban.

Kedves Olvasó! A mai saj
tó egyre inkább a mai élet 
tükrévé válik. Nézzünk bele, 
hogy lássuk önmagunkat, 
hogy megismerjük változó 
vonásainkat! Ami önt (Té
ged) érdekel, az a legvalószí
nűbb. hogy az mindenkit ér
dekel! (szerk.) 
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zrínyi filmszínház
NAGYATÁD

November
2—3. csütörtök, péntek
Délután 5 órakor:
Mamba
Színes, szinkronizált amerikai film 
Felemelt helyár II.

Este fél 8 órakor:
Schimansky kelepcében
Színes NSZK film
15 éven felülieknek! 
Felemelt helyár II.

5. vasárnap
Délután 5 órakor:
Huhogok I—II.
Felemelt helyár II.

6. hétfő
Jó reggelt Vietnam!
Színes, szinkronizált amerikai film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár n.

9—10. csütörtök, péntek
Indiana Jones és az utolsó küz
delem
Színes, szinkronizált amerikai film 
Kiemelt helyár II.

12 vasárnap
Gyilkos optika
Színes amerikai film
Felemelt helyár II.

13. hétfő
Ászok ásza
Színes francia film
Felemelt helyár II.

16—17. csütörtök, péntek
Délután 5 órakor:
Commandó
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

Este fél 8 órakor:
Veszedelmes viszonyok
Színes, szinkronizált amerikai film
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár n.

19. vasárnap
A negyedik hatalom
Színes szinkronizált francia film 
Felemelt helyár I.

20. hétfő
Fink Floyd, a fal
Színes, zenés angol film
Felemelt helyár n.

23—24. csütörtök, péntek
Kutyám, Jerry Lee (K—9)
Színes, szinkronizált amerikai film 
Kiemelt helyár I.

26—27. vasánap, hétfő
Emanuelle
Színes amerikai erotikus film
18 éven felülieknek!
Kiemelt helyár I.

30. csütörtök
Délután 5 órakor:
A védelmező
Színes koreai film
Felemelt helyár II.

30—December 1.
csütörtök, péntek
A rémület éjszakája
Színes amerikai film
18 éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

3. vasárnap
Délután 5 órakor:
Az utolsó császár I—II.
F'elemelt helyár II.

(^lUiuzínJiázak nuíi&ra
4. hétfő
A magányos zsaru
Színes francia film 
Felemelt helyár I.
Előadások kezdete:
Du. S és este fél 8 órakor.

HÁROMFA

November 3.
Az eastwlcki boszorkányok
Színes, szinkronizált, amerikai 
horror-paródia 
Felemelt helyár II.
16 éven felülieknek!

10.
A nyolc szamuráj legendája I-II.
Színes, szinkronizált, japán film 
Felemelt helyár II.
16 éven felülieknek!

17.
Az utolsó asszony
Szinkronizált, francia-olasz film 
Felemelt helyár III.

24.
Törvényszék! héják
Színes, szinkronizált, amerikai krimi 
Felemelt helyár III.

December 1.
Vérbeli hajsza
Színes, amerikai sel-fi

KUTAS

November 5.
Az istenek fegyverzete
Hongkongi kalandfilm 
Felemelt helyár II.

12.
Piszkos tánc
Színes, zenés amerikai film 
Felemelt helyár II.

19.
Szökevényvonat
Színes, szinkronizált, amerikai krimi 
Felemelt helyár II.
16 éven felülieknek!

26.
Négybalkezes
Színes, szinkronizált, francia filrn- 
vigjáték 
Felemelt helyár II.

December 3.
Az utolsó csillagharcos
Szinkronizált, amerikai sci-fi 
Felemelt helyár II.

SEGESD

November 4.
A magányos farkas
Színes, szinkronizált, amerikai 
kalandfilm
Felemelt helyár III.

11.
Figyelem
Színes, szinkronizált, olasz film
Felemelt helyár II.
16 éven felülieknek!

18.
teverly Hills-I zsaru 2.
Színes, szinkronizált, amerikai krimi
Felemelt helyár III.

25.
Nincs kegyelem
Felemelt helyár III.
16 éven felülieknek!

December 2.
Három férfi és egy bébi
Felemelt helyár I.

NAGYKORPÁD

November 6.
Szuperhekusok
Színes, szinkronizált, olasz kaland
film
Kiemelt helyár I.

13.
A légy
Színes, amerikai, horrorfilm
Felemelt helyár III.
16 éven felülieknek!

20.
Három férfi és egy bébi
Szines, szinkronizált amerikai film
vígjáték
Felemelt helyár I.

27.
Godzilla a Mechagodzilla ellen 
Szines, szinkronizált japán fantasz
tikus film
Felemelt helyár I.

December 4.
A legényanya
Magyar filmvígjáték
Felemelt helyár II.

TARANY

November 2.
A légy
16 éven felülieknek!

9.
Három férfi és egy bébi
16.
Piszkos tánc
23.
Beverly Hills-i zsaru 2.
30.
Robotzsaru
Színes, szinkronizált, amerikai sci-fi 
Felemelt helyár III.
16 éven felülieknek!

LÁBOD

November 3.
Elszabadult indulatok
Színes, szinkronizált, amerikai film 
Felemelt helyár I.

6.
Az ördög jobb és bal keze
Felemelt helyár II.

10.
Szuperhekusok
13.
ökölharcos
Színes, szinkronizált, amerikai 
akciófilm
Felemelt helyár III.

17.
Szörnyecskék 
Felemelt helyár II.

20.
A legényanya
24.
Kémek a Sasfészekben I-II.
Színes, szinkronizált, angol kaland
film
Felemelt helyár III.
27.
Vámpírok Velencében
Színes, szinkronizált, olasz horror 
film
Felemelt helyár II.

December 1.
Szökevényvonat
4.
Halálos fegyver
Felemelt helyár III.

MŰVELŐDÉSI 
SZÓRAKOZTATÓ 

PROGRAMOK

A Gábor Andor Városi Műve
lődési Központ novemberi prog
ramjából:
8-án 10 órakor, 14 órakor és 17 
órakor
CSILI-CSALA CSODÁI
az Állami Bábszínház előadása
21-én 19 órakor
Schwartz: GODSPELL
musical két részben a BIBLIA 
Máté evangéliuma nyomán a Pé
csi Nemzeti Színház vendégjáté
ka. 60 Ft-os jegyek kaphatók a 
művelődési központ irodájában 
November 10-től december 3-ig 
Ludvig Zoltán festőművész mű
veinek kiállítása
Vegyeskórus lesz felnőtteknek 
Nagyatádon

A karéneklést kedvelők jelent
kezését várja a művelődési köz
pont. Karvezető: Pauker Zoltán, 
a Somogyi Pedagógus Férfikar 
karnagya, a nagyatádi 1. számú 
Általános Iskola tanára.

BÉRLETI FELHÍVÁS!
A nagyatádi művelődési központ 
bérletsorozata az 1989/90-es év
adra:
Schwartz: GODSPELL avagy 
ISTENI JÁTÉK

musical a BIBLIA Máté evan
géliuma nyomán 
a Pécsi Nemzeti Színház elő
adása

Csurka István: HÁZMESTER
SIRATÓ

vígjáték
a Népszínház előadása

Feydeau: BOLHA A FÜLBE 
bohózat
a Pécsi Nemzeti Színház elő
adása

Szép Ernő: LILA AKÁC
színmű
a Zalaegerszegi Színház elő- 

ndáSci
Bródy Sándor: A TANÍTÓNŐ 

színmű, a Népszínház előadása 
Bérletek a művelődési köz

pontban válthatók 300,— Ft-os és 
350—Ft-os árban (két részletben 
is fizethető). Az előadások idő
pontját plakátokon teszi közzé a 
művelődési központ.

SPORTMŰSOR

Megyei labdarúgó bajnokság
November 5. 13 óra, NVSE-pálya

Nagyatádi VSE — Csokonyavisonta
November 19. 13 óra, NVSE-pálya 

Nagyatádi VSE — Kaposgép Vörös 
Lobogó

Megyei asztalitenisz bajnokság
November 4. Babay József Általános 
Iskola

Nagyatádi VSE — Siófoki 
Spartacus II.
Nagyatádi VSE — K.iposplast 
fiúcsapat

FELHÍVÁS GYŰJTŐKHÖZ
A nagyatádi í művelődési köz

pont 1990-ben kiállítást rendez 
gyűjtők részvételével. Jelentkez
zenek az érmék, sörösdobozok, 
szalvéták,. stb.gyűjtői a szerkesz
tőségben !

ORSZÁGOS VÁSÁR 
NAGYATÁDON 

NOVEMBER 26-ÁN!
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Motto:
„Csak egyetlen izmus van, amit lelkiismeret furdalás 
nélkül lehet követni — a turizmus.”

(Bob szövegeiből)

Mit olvasnak a középiskolások?

Sejtések az osztályokban kialakult rangsorról 
és következményekről

A csúcstechnika korszaká
ban élünk. Nálunk nagyon 
elterjedt a videó, a színes té
vé. Sok családban van mind
kettő, az iskolások nagy örö
mére. Ott ül a videó, tévé 
előtt a család apraja-nagyi a 
Nem jut idő a meghitt csalá
di életre, beszélgetésekre a 
szülök és gyerekek között, és 
a legfontosabbra, az olvasás
ra.

A moziban és a videofil
meken tombol az erőszak, az 
agresszivitás, a durvaság. 
Nagyon sok fiatal nézi eze
ket. Két film között vajon 
olvasnak-e és mit?

Megkérdeztem néhány kö
zépiskolás fiút és lányt. A 
válaszokon i meglepődtem: a 
lányok többsége a romanti
kus, érzelemgazdag könyve
ket olvassa: Éjszaka Kairó
ban, Randevú Rómában, El
fújta a szél. A fiúk pedig — 
szinte kivétel nélkül —a fan
tasztikus, kalandos regénye
ket falják Például: ,,Nyolca
dik utas a halál’, ..A bolygó 

DIÁKDLDALDIÁKOLDALD1ÁKOLDALD1ÁKOLDALD1ÁKOLDALDIÁKO1

Kovács Géza
Művelődési Ház

Deák Zoltán 
Gimnázium

eM. Soós György 
OFOTERT

Takács Ferenc 
Nyomda

neve: halál”. Nemere István 
fantasztikus regényei és a 
Galaktika füzetei. Szépiroda
lom elvétve, a Biblia pedig . .

Miért ekkora a különbség 
a lányok és fiúk érdeklődési 
kőre között? Kitűnik, hogy a 
lányok megőrizték anyáink, 
nagyanyaink romantikus lel- 
kületét — mégha nem is mu
tatják.

Na és a fiúk?! Nem tagad
ják meg önmagukat. Szeret
nének kitűnni, mindig győz
ni, ' ugyanúgy, mint hőseik 
Nem baj, ha ilyen és hasonló 
olvasmányaik vannak. Az a 
lényeg, hogy olvasnak!

Kivételek azonban itt is — 
mint mindenhol — vannak. 
Vannak romantikus lelküle
tű fiúk, és vannak mindená
ron érvényesülni vágyó ama
zonok.

Ez mind szép és jó, hogy a 
videó világában akadnak 
akik olvasnak, és remélem, 
egyre többen lesznek, ha ezt 
otthon is látják!

Hadi Henriett

— csak röviden —
Mindannyiunk számára 

trmészetes, hogy a munka
helyeken igazgató, igazgató
helyettes, osztályvezető és 
beosztott van, vagyis egy 
rangsor, amely az egy mun
kakörben dolgozó emberek 
között jön létre, tudás alap
ján. (hm.)

A gyerekek között, az isko
lában vajon milyen rangsor 
jött létre? Ugyancsak tudás
beli rangsor? Sajnos ez nem 
így van. A rangsort a min
dig új ruhát, cipőt viselő 
egyén kezdi, aki aligha áll a 
tudás magaslatán. Legtöbb
ször megjátsza csak a rang
elsőt, és sokszor nem is rosz- 
szul . . . őket követi a „szür
ke tömeg” kiket a mindenna
pi öltözékük és tudásuk nem 
enged érvényesülni. Ömellet- 
tük foglalnak helyet ezen ré

DIÁKOLIMPIA 1989 90

A Nagyatádi Diáksport Bi
zottság elkészítette a város és 
környéke versenynaptárát. 
Legnagyobb a népszerűsége 
az atlétikának (10 iskola ne
vezett), az asztalitenisznek (7 
iskola) és a labdarúgásnak 
(6 iskola).

* * ♦

A Megyei Olimpiai Napok 
szeptemberi futóversenyét 
rendezték meg a nagyatádi 
Babay József Általános Isko
la tanárai, diákjai. 173-an in
dultak az 5 és 10 km-es távo
kon. Legtöbben a rendező 
iskolából vettek részt a fu
tásban. de sokan voltak Ta
lányból is. A versenysorozat 
idei utolsó eseményén, a no
vemberi gyalogtúrán jutal
mazzak a rendezők azokat, 
akik négy próbát teljesítet
tek.

♦ ♦ •

November 29-én 12 órakor 
a városi művelődési házban 
A SZEKSZÁRDI BIG BÁND 
filharmónia hangversenyso
rozat diákoknak. 

teg eszesebb példányai, aki
ket a legfelső réteg képvise
lőitől az a csekély tény kü
lönböztet meg, hogy őket 
vajmi kevéssé érdekli a min
dent legyőzni akaró divat.

Vajon ez a rangsor meg
fordítható? Bizonyára igen, 
csak a „szürkének” kellene 
állást foglalniuk a tudás vagy 
a divat mellett. És sajnos 
még mindig többen vannak 
azok, akik az utóbbit választ
ják. Ennek következménye
ként a majdan megüresedő 
igazgatói székeket azok a fel
nőttek (már felnőttek!) fog
lalják el, akiknek a tudásá
ról mindent el lehet mondani, 
csak azt nem, hogy van.

Kérdésem: Vajon azoknak 
az igazgatóknak kik lesznek 
a beosztottai?

Hadi Henriett

ŐSZI GYALOGTÚRA
A Megyei Olimpiai Napok 

keretében a 10 és 20 km-es 
túra november 18-án 9 óra
kor indul a nagyatádi 2. sz. 
iskolától. A résztvevők kö
zött a városi tanács ajándé
kait sorsolják ki.

ISMÉT! ÚJRA!
SZILVESZTERI DISCO 

az ifjúságnak a nagyatádi 
művelődési házban. Mulat
ság meglepetések. A rész
leteket plakáton hirdeti a 

műsorvezető:
SZABÓ GYULA

D1ÁKOLDADIÁKOLDALD1ÁKOLDALD1ÁKOLDALDIÁKOLDALDIÁKOLD AL
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OFOTÉRT FOTO: eM. Soós György

ADVENTI
GONDOLA TOK

részlet

Az ..adventus" latin szó 
jelentése: jövetel, de tágabb 
értelemben előkészület, Ígé
ret, érkezés. A gyakorlatban 
a Karácsony előtti négy hét 
jelenti az adventét: előkészü
let Jézus, a Megváltó méltó 
fogadására. Ezért a tökélete
sedést, tisztulást, a bűnbána
tit, hibáink kijavítását is ma
gában foglalja. Nem ilyen tö
rekvést kell elismerni a min
dennapi életben9 A politiká
ban, a társadalmi (közössé
gi) vagy gazdasági életben, a 
népek és nemzetek közelebb 
kerülésében . . .

Puskás Lajos 
nyugalmazott plébános

Ara: 8 Ft.

1 1
[nagyatad es kornyékének HAVILAPJA g

Képriport a 9. oldalon 

Van tőkénk?

.J AJDALOMMAL SZÜLSZ MAGZATOKAT”
I. Mózes 3, 16

K 11< íCSŐN Y HOZ 
KÖZELEDVE

A mai Magyarország né
pességének egészségi állapota 
rendkívül súlyos. A vészjel
zések mögött a társadalmi lét
feltételek elégtelensége, az 
emberek teherviselő képes
segének drasztikus romlása 
látszik. Karácsonyhoz köze
ledve bizalommal kell tekin
tenünk a jövőbe, egy olyan 
világba, .ahol a humán szféra 
teljes rekonstrukciója bizto
síthatja, hogy a nemzet 
visszanyerje teremtő erejét, 
egészségét, felejtse el az erő
szakot, legyen képes testé- 
ben-lelkében, szellemében 
regenerálódni!

Dr. Szirtes István

KARÁCSONYRA

Újra rendeződik a magyai 
világ. Közben keresünk va
lamit. ami biztos pont, ka
paszkodó. Ahol megpihen
hetünk, ahol várnak ránk, 
szeretnek bennünket.
Ha gondjaid vannak, ha fá
zol. ha megbántottak és ha 
örülsz: oda tartasz. Onnét 
indulsz es oda érkezel. Ott 
kaptal es kapsz mindent. 
Nincs távolságtartás és sze
repjátszás. a szavak őszinték, 
s a kezek egymást segítik. 
Nem szégyen a könny, és ön
feledt a nevetés. Erőt ad és 
mindenen átsegít.
Ha te is akarod

Ormai István

TARTALOM:

Ikrek születtek a 
nagyatádi kórházban

10-11.  oldalon

RAP 7 TOP 7 FUNKV

Deák Zoltán rajza

12. oldalon

Német manager a 
Danuviában

8. odalon
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KIVADÁR A TANÁCSÜLÉS ELŐTT GÉPIRÓVERSENY

Tisztelettel ismerte el a vá
rosi tanács novemberi ülése 
a kivadári lakosság közmun
káit: a járdaépítés jó minősé
gét, az árkok, járdák tisztán 
tartását, a temetői ravatalozó 
létrehozását. A lélekszám ta
valy óta 280-ról 312-re nőtt. 
A tanács lakótelkeket alakí
tott ki, megkezdődött a vízmű 
létesítése, felújították a 
strandot. A Városgazdálko
dási GAMESZ a strandot 
télre halivadék nevelésére 
bér beadta. Fel is vetették a 
tanácsülésen a kivadáriak. 
hogy szerintük kár volt 420

EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
KERESKEDELEMBEN

A Nagyatádi ÁFÉSZ taná
csi támogatással építtette 
meg a bodvicai városrész ke
reskedelmi és vendéglátó üz
letházát a Rákóczi utcában. 

ezer forintért felújítani, ha 
most 20 ezerért a halszagtól 
büdösödik nyáron a strand. 
A GAMESZ vezetője az
zal érvelt, hogy az ivadék
neveléshez tisztább vízre van 
szükség, mint a strandolás
hoz. Úgy tűnik, folytatódik az 
ivadéknevelés, hogy buzlik-e 
majd a medence, kiderül 
a nyáron. A tanács — többek 
között — azt is elhatározta, 
hogy felkéri az ÁFÉSZ elnö
két: vizsgálja meg a kivadári 
kereskedelmi és vendéglátó 
egység korszerűsítésének le
hetőségét.

..NAGYATÁDÉRT"

Harcos György alezredes
nek ,,Nagyatádért” emlék
plakettet adományozott a ta
nácsi vb. A városi polgári vé
delem nyugdíjba vonuló 
törzsparancsnokának utódja 
Csendes József százados.

Október 17-én Kaposvárott 
megyei gépíró versenyen I 
helyezett Nemes Dénesné, II 
Szivósné Tóth Ildikó, a váro
si tanács dolgozol.

MAR MOZI SINCS

Október 1-től Belegben is 
megszűnt a filmvetítés. A 
község lakói szerint ezzel a 
kulturális élet utolsó intéz
ményes eseménye tunt el a 
faluból.

KISGAZDAPÁRT 
ALAKULT

A kutasi tanácson beje
gyezték. hogy Kisbajomban 
22 fővel megalakult a Füg
getlen Kisgazda-. Földmun
kás- és Polgári Part. A titkár 
Bakter József, az elnök Ha
rangozó László.

NAGYATÁD A MÁSODIK 
LEGBIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉSÜ VÁROS 

AZ ORSZÁGBAN

Az Országos Közlekedés
biztonsági Tanács szigorú fel
tételekkel, és még szigorúbb 
vizsgálatokkal szervezte meg 
1987-től ,,A legbiztonságo
sabb közlekedésű város” cí
mért kiírt pályázatát 1988- 
-ban jól vizsgáztunk

Körzetünk 11 tanácsa elha
tározta, hogy útfenntartó 
kft-t hoz létre. A pályázaton 
nyert pénzzel lép be a társa
ságba Nagyatád — határozta, 
el a novemberi tanácsülés. 
Egyébként november 20-i 
ülésükön a város és kornyéke 
tanácselnökeinek koordiná
ciós bizottsága épp a körzet 
közlekedési helyzetét tűzte 
napirendre.

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

HARAGSZIK 
A TAVASZ UTCA

Megépült az atádi vásárté
ren a mezőgazdasági és hob
bibolt. A beruházó a nagya
tádi ÁFÉSZ és TSZKER. ‘ A 
költségvetési üzem nívós 
munkáját láthatja a decem
ber elején nyíló első üzlet kö
zönsége.

® TANÁCSÜLÉSEK 
DECEMBER 7-ÉN

Ekkor fogadják el a jövő 
évi testületi ülések terveit 
három faluban. Ezen kívül 
Háromfán az elöljáróságok
kal, Kutason a közművelő
déssel, Lábodon a társadalmi 
munkákkal is foglalkoznak.

TUDJA ON? A vasutallomasra kifutó kis 
utcácskákat a MÁV évekkel 
ezelőtt betonoszlopokkal zár
ta le, hogy az autóval, fogat
tal járók ne közlekedjenek 
azokból a pályaudvar elé. Ki
került a Kolozsvári utca sar
kaira a zsákutca-tábla. Nem
rég a Tavasz utca végéről egy 
vasutas kiemelte az oszlopot, 
hogy ő mégiscsak hasznal- 
hasa az utcát kedvére. Most 
a zsákutca, nem zsákutca, a 
a lakók haragszanak a meg
nőtt szabadságuk miatt, a va
sutas bontja a vasút korláta
lt. Alternatívák vagyunk: 
cselekvők és beszélők. És ha- 
ragvók.

A TANÁCSI 
VÉGREHAJTÓ 
BIZOTTSÁGOK 

NAPIRENDJEIBŐL

Nagyatádon a közérdekű 
bejelentések, javaslatok és 
panaszok intézésével, Seges- 
den a közrend- és közbizton
ság helyzetével foglalkozik a 
vb. 7-én. Görgetegen 13-án, 
Somogyszobon 14-én, Há
romfán, Kutason, Lábodon 
21-én lesz a decemberi vb. 
ülés.

...hogy a Kaposvári Közúti Építő Vállalat 
szerelőipari építésvezetősége

épületek, ipari létesítmények villany-, víz-, 
és központi fűtés szerelését is elvégzi?

Szerelőipar Kaposvár 82 10-320 Telex: 013-373

II. Főépítésvezetőség Nagyatád 83 11-244 Telex: 013-239

A TÉLAPÓ 
HÁZHOZ MEGY

A nagyatádi családi iro
da télapói a lakásba vi
szik a kisgyermekeknek

MIKULÁS CSOMAGOT

Az igényeket a városi 
tanács családi irodájá
nál lehet bejelenteni

(Április 4. utca 2. Tele
fon: 12-666 )
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Nagyatád város első tanácselnökét 
búcsúztatta a tanácsülés

OFOTERT FOTO eM Soos Gy<>ru\

A város Napistennel jel
zett irodaházában, a tanács- 
ulési terem berendezésében 
nincs semmi ünnepélyesség. 
Olyan értekezletféle hangu
latot sugall, a bürokrácia el
igazításának helyéül szolgál
hat leginkább. 1989 novem
ber 9-én délután is ennek 
megfelelő feszességgel kez
dődött itt a város tanácsának 
időse, Brandtmüller István. 
• megyei tanács elnökhelyet
tese elnézést is kért, hogv

PEREGI TAMÁS 
okleveles építészmérnök

Mint a 
V. A. T. I 
dolgozója, 
1954-55-ben 
kerültem 
először hi
vatalos kap
csolatba Na

gyatáddal 1961-ben Hamvas 
Jánossal, a nagyatádi já
rási tanács fejlesztési kérdé
sekkel foglalkozó elnökhe
lyettesével. Együttműködé
sünk időszaka (1962—68) Na
gyatádnak az a kora, amely
ben a dinamikus település
fejlődés megalapozta a vá
rosi státus elnyerését (1971- 
re.)

Hamvas János városfej- 
íesztö-építő, manager szem
léletű vezető, aki a mostoha 
gazdasági körülmények elle

személyes megközelítésből 
szól az első napirendi pont
hoz, a tanácselnök nyugdíjba 
vonulási kérelmének szente
sítéséhez: „Mindketten Mike 
faluból indultunk. Bár en
gem ott nem tanított Ham
vas János, mégis tanítómes
teremnek tartom őt. hiszen 
sokat tanultam tőle a tanácsi 
pályán."

Ezután a tanácsi pályán 
újabb mérkőzések következ
tek: még közel tíz napirendi 

nere is Nagyatádnak orszá
gos megbecsülést vívott ki 
(Hild-díj), és ezzel nem ke
veset tett városa egészséges 
fejlődésének kibontakoztatá
sára.
Budapest. 1989. november 6

JÉGER FERENC 
HAMVAS JÁNOSRÓL

Én még 
emlékszem 
az 50-es 
evek Nagy
atádjára. A 
falakon há
borús go
lyónyomok, 

a parkban a gránátoktól 
torzóvá vált gesztenyefák. 
a mindig sáros Hunyadi 
utca, a félig romos lakta
nya ... Az utóbbi 30 évben 
egy új, barátságos városköz
pont született. Hamvas János 
szívén viselte a város gazdál
kodó egységeinek fejlődését,

pont vagy száz döntése ke
rült. többször heves szóváltá
sok kereszttűzébe. A tanács
ülés végén Fürst Istvánná 
tanácstag köszöntötte az el
nököt: „Az idővel kellene
most perben állnunk! A leg
igazibb munkád mi, tanács
tagok voltunk, János. Sokan 
különböző jelzőkkel dicsérik 
Nagyatádot. Egyedül te em
legetted így: emberléptékű 
város.” A teremben a költői 
emelkedettség, a közösen 
végzett munkák, felelősség- 
válallások emléke uralkodott 
el. A személyesség barátsá
gossá varázsolta a termet.

Hamvas János szólt: „Én 
láttam Nagyatádot a háború 
előtt, hiszen ide jártam isko
lába. Láttam 1945-ben, és 
végleg idevalósi lettem a hat
vanas években. Nagyon büsz
ke vagyok erre a kisvárosra. 
Igaz, sokat kellett itt dolgoz
ni. A nyugdíjas évekre is a 
városban akarok maradni. 
Szeretném megítélni önma
gamat. Remélem, úgy talá
lom majd, hogy nem követ
tem el helyrehozhatatlan hi
bát!”

A novemberi tanácsülés — 
a nyugdíjba vonulása miatt 
— felmentette Hamvas Já
nost. Tehát a tanácselnöki 
feladatokat december 1-től a 
társadalmi tanácselnök-he
lyettes a taranyi nevel- 
tetésű, szintén pedagógus. 
Czipóth Dezső látja el.

K. G.

az új munkahelyek teremté
sét. a szolgáltatások fejlesz
tését. Mint embert, többek 
között azért becsültem, mert 
a mai divatos szóhasználat
tal — toleráns volt. Nemcsak 
meghallgatta, fontosabb kér
désekben kérte is a véle
ményt. Az utóbbi időben 
mintha fáradtabbnak láttam 
volna. Az évek múlásán túl 
ebben biztosan benne van a 
növekvő gond, ami a város 
üzemeltetéséhez, fejlesztésé
hez szükséges anyagiak elő
teremtésével jár.

A leköszönő elnök tudott 
örülni a kis eredményeknek, 
és felül tudott emelkedni a 
kudarcokon is. Azzal a tu
dattal kezdheti meg nyugdí
jas életét, hogy az a város
építő munka, amelyen évti
zedeken át dolgozott ered
ményes volt, és megterem
tette az alapját a sikeres 
folytatásának is. Kívánom, 
hogy sokáig gyönyörködhes
sen a szép városunkban és 
láthassa töretlen fejlődését.

FÓRUM,
EGY ÉV MÚLTÁN

Munkahelyen, otthon, ut
cán, boltban közérdekű dol
gokról beszélünk. vitatko
zunk Nagyatádon olyan po
litikai szervezetek vannak, 
amelyeknek van vélemények 
a közügyekről, tehát

FÓRUMOT RENDEZÜNK 
a művelődési házban azért, 
hogy a különböző nézetek 
nyilvánosságot kapva befo
lyásolhassák a nagyatádi 
döntéseket, segítsék tájéko
zódásunkat. A FÓRUM-ra 
ezúton meghívjuk és oda
várjuk a közélet szereplőit, 
a nagyatádi lakosokat. Idő
pont: 1989. december 20-án. 
szerdán 18 óra. Házigaz
da: Kovács Géza és Ormai 
István.

Őszinte szívvel
Nyugdíjazásom alkalmával 

ezúton mondok köszönetét — 
városi es városon kívüli tár
sadalmi. allami és gazdasági 
szervezetek vezetőinek, mun
katársainak. valamint Nagy
atád lakóinak — mindazok
nak, akik a város vezetésé
ben eltöltött két évtized so
rán munkámban támogattak 
és azoknak is, akik tevékeny
ségemet tiszta szándékkal 
bírálták.

őszinte szívvel kívánom, 
hogy a város fejlődése tovább 
folytatódjék és a fejlődés 
szolgálja mindjobban az itt 
elő emberek boldogulását

Hamvas János

OFOTERT FOTO eM Soos CyorR.v
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Szemét a szőnyeg alá

avagy épül-e lakóház 
veszélyes hulladékra

Archív foto

Pfeiffer Béláék Lábodon 
akartak házat építeni. Szaba
don álló házhoz készült ter
vükhöz kerestek telket. Ami 
megtetszett nekik, azt akkor 
nem lakótelekként tartotta 
nyilván a tanács. Villany- és 
vízvezeték van az utcában, 
így rövidesen kialakítottak 
két megfelelő telket — ne
vezzük A és B teleknek — a 
kiszemelt területen. Pfeiffe- 
rék az egyiket — az A telket 
— 34 ezer forintért megvet
ték.

— Ez kedvezményes ár 
volt?

— Nem. A hatóság azért 
ennyire becsülte, mert kö
ves a talaj, fel is kell tölteni 
a talajvíz miatt. Meszesgöd
röt ástunk — meséli Pfeiffer 
Béla — egyszercsak olaj folyt 
a gödörbe. Kútgyűrüt is ta
lált a markoló. Teli volt bitu
mennel. Az olajos szenny 
miatt ott nem lehetett meszet 
oltani, távolabb ástuk ki a 
gödröt, leoltottuk a meszet. 
Március végén kezdődött az 
alapásás. Dorogi László a ta
nácstól ott volt az alap kije
lölésekor. Kiástuk a pince
tömböt, de az utolsó méte
reknél a markoló elkapott 
egy falszerű építményt. 
Ahogy megmozdította, olaj 
ömlött a gödörbe: megtalál
tunk egy ciszternát. A ta
nácstól mindenki kivonult, 
kihívták a környezetvédőket.

Pfeiffer úr megmutatja a 
Dél-dunántúli Környezetvé

delmi és Vízügyi Igazgató
ság 1989 május 5-én kelt ha
tározatát. Ebből idézünk: 
,,A Pécsi Közúti Igazgatósá
got kötelezem, hogy 1. A 
Lábod Községi Közös Tanács 
VB részére 1983-ban keze
lésbe adott...volt üzemi terü
letét, a talajfelszín alatt lévő 
veszélyes hulladékot (bitu
ment) és az azok tárolására 
megvalósított műtárgyakat 
1989 június 30-ig tárja fel.
3. A feltárás során eltávolí
tott veszélyes hulladék (bitu
men) és az azzal szennyezett 
műtárgydarabok. eszközök 
átmeneti tárolásáról, illetve 
ártalmatlanításáról gondos
kodjon”. Az indokolásban le
írja az elsőfokú környezetvé
delmi és vízügyi hatóság, 
hogy ellenőrzéskor tapasztal
ta, hogy a 16x6 méteres bitu
mentároló mellett 2 gyűrű
ből álló, szinültig telt bitu
mentároló is van a területen, 
továbbá a tárolótól 6 méter
re, 1.2 méter mélyen folya
matos bitumenkifolyás van. 
„A teljes talaj felszíne bitu
mennel. illetve szennyezett 
murvával telített.”

— Ez a bitumenkifolyás 
már a szomszédban (a B 
telken szerk.) volt — mondja 
Pfeiffer úr. — Ugyanis idő
közben megállapodtunk a ta
náccsal, hogy e problémák 
miatt ott építkezünk.

— Dehát a környezetvé
dők mindkét telek földjét 
megtisztitandónak ítélték!

— Igen. így a Közúti Igaz
gatóság meg is kezdte a bi
tumenes betonok széttörde- 
lését, a szennyezett föld, tör
melék elszállítását valahova. 
Általában ott voltam, aggód
tam, hogy az odaszállított 
építőanyagom megsérül. Úgy 
ítéltem meg, hogy nem szállí
tottak el mindent. Ezért ami
kor homokkal telíteni akar
ták a gödröket, azt mondtam, 
ne tegyék, mert a marad
ványt meg akarom vizsgál
tatni, hogy veszélyes-e még. 
Vagy tíz kocsi homokot le
szórtak, mondván hogy az 
fölszívja az emulziós talajvi
zet, és úgy viszik el.

Július 19-én mégis az ..ita
tós” homlokkal teli gödrök 
borították a telket, amikor 
az alábbi jegyzőkönyv ké
szült három tanácsi, négy 
közútigazgatósági egy kör
nyezetvédelmi igazgatósági 
alkalmazott előtt. (A telek
tulajdonos nem volt ott, nem 
tudott a jegyzőkönyvezésről 
a szerk.) „Jelenlévők a hely
színt megtekintették és az 
alábbiakat állapították meg: 
A Pécsi Közúti Igazgatóság 
a KÖVIZIG 5841-2 1989 14 
számú kötelező határozatá
ban foglaltaknak eleget 
tett ... A Községi Tanács 
részéről említett olajos víz 
nem olajos víz, hanem a be
tongyűrű oldalára rászáradt 
bitumen kioldása, amely a 
talajvíz szintjén látható. Ez 
a betongyűrű a területről 
nem távolítható el (kb. 4—5 
méter mélységű) és a rajta 
lévő beszáradt bitumen sem 
távolítható el. Egyébként a 
kút feltöltése homokkal meg
történt. A KÖVIZIG képvi
selője a helyszíni szemle 
alapján teljesítettnek tekin
ti a kötelező határozat elő
írásait. A Pécsi Közúti kép
viselője elmondja, hogy a te
rület teljes feltöltése az épít
tető kérésére nem történt 
rr»'i> ampnnvihpn a Községi 
Tanács ragaszkodik a terület 
feltöltésére (a fél reklamáci
ója után) az esetben a terü
leten található törmelékkel 
fog történni a feltöltés, ami 
nem minősül környezetszeny- 
nvezö anyagnak.”

— Tehát a május 5-i kör
nyezetvédő szerint a „teljes 
talaj felszíne bitumennel, il
letve szennyezett murvával 

telített," a július 19-i szakér
tők szerint pedig ..a terüle
ten található törmelékkel fog 
történni a feltöltés, ami nem 
minősül környezetszennyező 
anyagnak." továbbá júliusban 
az olajos víz nem olajos víz 
(csak kioldott bitumc í). a? 
előirt elszállítás elmaradt, de 
az előírást teljesítettnek le
het tekinteni9

— Sajnos csak ennyire 
egyértelműek ezek a dolgok 
Néztem tegnap a TV-ben a 
Deltát. Olyasmit mondtak, 
hogy ez a bitumenes emul
zió száz év alatt bomlik el. 
addig is rákkeltő hatású 
Speciális es sokkal drágább 
betonozásra van szükségem 
az alapozáskor

— Egyébként most mi van 
a telekkel?

— Az október 31-i állapo
tot mutatja ez a fénykép. A 
jelenlegi helyzet: úszik a ta
lajvízben a bitumenes, kátrá
nyos emulzió, nagy terüle
ten. Közelben egy árok hú
zódik. abból halastóba folyik 
a víz. és a Rinyába Alig 
több mint száz méterre van 
a vízmű, ahonnét ivóvízét 
nyeri a falu . . . Nézze! Az 
építkezés megkezdése előtt 
mindenünket pénzzé tettük, 
felvettük a lehetséges OTP- 
kölcsönöket, bevásároltuk az 
építőanyagokat. A föld hi
ányzik, amire hazat építhet
nénk — mondják Pfeifferék.

Pfeiffer Belu Foto. eM. Soo.s Gyore>

. . . veszélyek leselkednek 
ránk elődeink és magunk régi 
bűnei miatt, de nem felejt
hetjük a költői intelmet 
„csak növeli, ki elfödi a bajt.”

(szerk.)
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Általában a postáról I Vendégünk volt:

MAR 10

Oeak Zoltán rajza

A hiba bennem volt: miért 
akartam telefonálni? Én alap
jában véve nyugodt ember 
voltam addig, amíg az emlí
tett TISZTELT cég LUXUS 
szolgáltatásait nem ismertem.

Először akkor ment tönk
re a vérnyomásmérőm, ami
kor a posta közölte, hogy 
25 ezer forintért lehetőségem 
van telefont kapni. MAJD. 
Közben köteles vagyok eltűr
ni, hogy egy telefonpóznát ál
lítsanak a telkemen. AKAR- 
E1OVÁ. Ennek állapotát
akkor ellenőrzik, amikor 
akarják. Van stílusuk.
Postafordultával ment a vá
lasz, stílus nélkül, de udvari
asan: a két dobbermann csak 
a póznaállító postásokra al
lergiás. így aztán nincs tele
fonom.

Munkahelyről a más város
ba telefonálást hidegvizes bo
rogatással a fejemen kezdem, 
és amikor izzásban van a 
rongy, meg a telefon, és a 
fejem is. akkor hívom a hiba
bejelentőt. Udvarias tanácsot 
lallok: ha nem kap vonalat, 
panaszkodjon az újságnál. 
No kérem, ebben a stádium
ban lehetne igazán sikerrel 
rábeszélni a telefonkötvény
re!

Üjabb élmény az újságki
hordás. Az utcai kapun egy 
Levélszekrény van a külde- 
méynek részére. Az mellé 
teszik a postások a „filléres1' 
újságokat, rá a kerítésre. így 
aztán hű kutyáim megkímél
nek a sok idegesítő hírtől: 
széttépik a lapokat. A kutyák 
szájából kiszedett újságcafa

tok kirakós játékával besé
tálok a postafönökhöz. Meg
kérem, ne kíméljenek, tegyék 
csak nyugodtan a postaládá
ba a küldeményt: itt a rajz, 
látszik rajta, hogy melyik a 
kutya, melyik a kapu, me
lyik a postaláda (kétnyelvű 
információval, hogy melyik 
rés, milyen célt szolgál). Több 
mint két napig tartott a cso
da. . . Azóta az újságokat le
mondtam. A kutyák közérze
te jobb lett. A pavilonokban 
vásárolom a hírlapokat. Ha 
nem rólunk írnak, meg is 
kapom a kis újságo(ka)t. Ez 
a helyzet. . .

Hogyan adom fel en a le
veleimet? Biztos, ami biztos: 
elloptam két postagalambot 
Rosenkrantzéktól, a harma
dik házból. Azokat röptetem 
a címzettekhez és vissza. Be
letanultak. Három óra a levél, 
egy óra a távirat kézbesítési 
ideje. Ennyi az egész.

eM.

Szüreti bál a
Hosszú volt a báli menet. 

Ott volt a kutasi szamaras, 
Szabásról az összes fogatos, 
a 70 éves Kukuly Sándor, 
Völfingerék, és a kisbajomi 
Farkas József is. Felpántli
kázták a lovakat, kecskerá- 
gitó díszítette a kocsikat.

Népviseletbe öltöztek a 
szőlölopáshoz a csőszlányok, 
csőszlegények. Tóth Mária 
dagasztotta 27 kiló lisztből 
a tésztát, szüretre való kug-

A faszobrász alkotótele
pünkre Kanadából, Ottawa 
városából érkezett július vé
gén. Monsieur Merola az 
Université de Montréal et 
Quebec művészeti fakultásán 
professzor, és emellett szob
rász. Nagyméretű, köztéri 
műveket is készít, kisebb 
plasztikákat is. Az alkotást 
több évtizede kezdte, ezért 
az ö esetében beszélhetünk a 
művész korszakairól is.

A hatvanas-hetvenes évek
ben nagyszabású alkotáso
kat készített, amelyek Kana
da, Belgium és Japán közte
rületeit díszítik. Említésre 
méltó például egy Oszakában 
elhelyezett „fala”: színes re
lief motívumai egy sétáló 
ember testmozgásának rit
mikáját követik.

Az utóbbi években sokszí
nű, absztrakt formájú faszob
rokat készített többségében. 
Művei geometriai idomok
ból (gömbök, hasábok, gú
lák, hengerek) építkeznek, 
amelyek mint téglák kap
csolódnak össze, és alkotnak 
egy új, meghatározhatatlan 
alakú, de statikai és esz
tétikai szempontból tiszta, 
egyszerű és egyensúlyban lé
vő kompozíciót. A kész fa
szobrokat a három alapszín
ből kikevert festékek szivár- 
ványszerú ruhájába öltözte
ti a művész.

A Nagyatádon készült al
kotásának címe „Port” azaz 
„ajtó” vagy „kapu”. A mű a

vöröskereszttel
lóf, kalács bőven került, főtt 
az üstben Gál László birka
gulyása. Egri Csaba volt a 
javasasszony: vállán fekete 
macska, szamárhátról a fe
hér kakas, úgy vetette a kár
tyát tanult mestersége sze
rint a kutasi szüreti bálban.

A bál bevételéből a vörös
keresztesek a véradókat ven
dégelik meg a tél végén, ka
rácsonykor pedig a magá
nyos öregeket ajándékozzák 
meg.

nagyatádi gimnázium füves, 
hátsó udvarában látható, mi
vel az alkotó, a művelődési 
ház és a gimnázium közös 
megállapodása szerint az if
júság körében van legmegfe
lelőbb helyen. A „Kapu" je
lenleg mélykék színben pom
pázik a gyepen, mert Merola 
úr úgy találta, hogy az egy
séges színezés jobban illik a 
szoborhoz és helyhez, mint 
az eredetileg tervezett sok
színű változat. Meghagyta, 
ha a diákok az évek múltával 
úgy érzik, hogy legyen más 
színű a szobor, fessék át a 
nekik megfelelőbbre.

Mario úr korántsem va
rázsló. hanem ember a javá
ból, jó étvággyal, kitűnő Íz
léssel, hullámzó kedéllyel és 
jó humorérzékkel megáldva. 
Nagyokat sétált a környéken, 
esténként kiült olvasni a sza
bad ég alá és jónéhány fajta 
magyar borral megismerke
dett. Ügy érezte, Magyar
országon szép élményekkel 
gazdagodott, tapasztalatokat 
gyűjthetett, lehetősége volt 
az önkifejezésre, eszmecse
rékre, vitákra. pihenésre, 
eredményes munkára. Cseré
be itthagyott nekünk egy 
„KAPUT”, amely összeköt
heti Somogyot a Nagyvilág
gal.

Csonka Pál 
tolmács

Foto: Durgo Tiboj
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KARÁCSONY

1990-BEN FE 
ATÁD ÁRUI 
OSZTÁLYÁT. 
VÁSÁRLÖTE, 
FOGADJUK I

Kellemes perceket kívánunk az 
készített utakon ... is!

OFOTERT FOTO: eM- Soós György Designer: Deák Zoltán
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AZ ELSŐ BURKOLT 
UTAT A CIIEOPS 
PIRAMIS ÉPÍTÉSÉHEZ
5 EZER EVVEL 
EZELŐTT 
LÉTESÍTETTEK.
A KŐVETKEZŐT LEHET, 
HOGY MI ÉPÍTJÜK 
ÖNNEK.

4-

MAGYAR GYUI^Á 
foépitesvezetó
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TORMA ISTVÁN 

igazgat ó

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG 
KÍVÁNOK

ÚJ ESZTENDŐT

1
i f 1

1 1I 4S 1
• 1 £*

IVUSZA TAMÁS 
vez. igazgató

Női bundák 3 
HI-FI tornyol 
színes televízic 
Phillips fagyas;

Kellemes karácsonyt és boldog új 
Munkatársaimmal együtt igyekszün 
és örömmel fogadjuk jugoszláv vás

Délsomogyi 
Mezőgazdasági 
Kombinát 
dolgozóinak és üzleti 
partnereinek.

*
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ELLJ TTJUK AZ 
ház Élelmiszer 
T, HOGY A NAGYOBB 
ÉRBEN ÚJ BERENDEZÉSSEL 

VENDEGEINKET.

%

3000.— 9Ü00.- Ft., kötöttáruk,
ok 30 000.— Ft — 90 000.— Ft közötti 
iók (ITT Nokkia)
asztok 200, 300, 400 literesek.
ij évet kívánok a vásárló közönségnek! 
ink ellátni a lakosságot,
'ásárlöinkat is.

A karácsony ünnepe legyen 
a szeretet, a megbékélés, 
az egymás iránti tisztelet, 
a bizakodás ünnepe.
Adjuk meg egymásnak amit 
ez az ünnep szimbolizál, 
segítsük egymást abban, 
hogy az élet minden terhe 
elviselhetőbb legyen.

DR. SZIRTES ISTVÁN 
igazgató főorvos

*

E GONDOLATOK JEGYÉBEN
KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG. BÉKÉS, A JÖVŐBE 
BIZAKODVA TEKINTŐ KARÁCSONYI ÜNNEPEKET.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kasikerekben gazdag, boldog 
és ügyfeleinek a Nagyatád 
VETKEZET

áj
és

és eredményekben, mun- 
esztendőt kíván tagjainak 

Vidéke TAKARÉKSZÖ-

GYŰJTSE PÉNZÉT NÁLUNK, 
MINDIG RENDELKEZÉSÉRE 
ÁLLUNK!
VÁLLALKOZÁSÁBAN SEGÍTJÜK 
MAGUNK IS VÁLLALKOZUNK!
Az 1989. december 31-ig elhelye
zett minden 10 000,- Ft betét 
után 1 db sorsjegyet adunk, amely - 
lyel az 1990. februári sorsolásunkon 
MARUTIT, DACIÁT. SZÍNES 
TELEVÍZIÓKAT. VIDEOMAGNÓ
KAT. FAGYASZTÓLÁDÁKAT ÉS 
SOK MÁS 
NYERHET!
Szeretette! 
kívánunk!

ÉRTÉKES TÁRGYAT

várjuk, sok szerencsét

DR. HORVÁTH FERENC 
takarékszövetkezet elnöke
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Etfy matiaaer az NSZKból SZIA, ÁLDJON MEG AZ LJR!

Rolf Gerold Neumann 46 
éves NSZK-beli üzletember 
október 14-19 között látoga
tást tett a Danuvia Nagya
tádi Gyárában. Sokoldalúan 
képzett, gondolatgazdag em
bert ismerhettünk meg.

Neumann úr a fuldai Re
form Flachstahl szerszám
gépgyár vezetője, jól képzett 
gépészmérnök és kereskedő. 
Nős, két gyermeke van. Heti 
40-80 órát dolgozik. Sokszoi 
a hétvégeket is a gyárban 
tölti, ahogy azt a munka 
igényli. Munkatársainak ál
landó tudomása van hollété
ről, hogy szükség esetén el
érhessék. A gazdasági tech
nikai döntések ugyanis nem 
tűrnek késlekedést, a piac 
könyörtelen.

Elmondta, hogy például ö 
nem engedheti meg magának, 
hogy beteg legyen és igénybe 
vegye az NSZK-ban megfe
lelően kiépített szociális vé
dőhálót. Az üzleti életből né
hány napos kivonulása is 
azonnali presztízsveszteséget 
ielentene számára.

Neumann úr választott 
tagja a városi tanácsnak, 
melynek ülésein aktív küz
delmet folytat az ott is bur
jánzó bürokrácia ellen.

Szabadidejében méhész- 
kedik. Nagy örömmel mutat
ta az üveg mézet, melyen sa
ját monogramja díszelgett. 
Nagy gyümölcsöse van, szí
vesen tölti idejét kertészke
déssel, borászkodással.

NAGYATÁD SPORTTÖRTÉNETE l. RÉSZ 
(Tamás Lajos 1963-ban készült dolgozata nyomán)

Nagyatád első sportléte
sítménye 1909-ben készült el. 
A Lelbach-család — Nagya
tád földbirtokosa — a mai 
Korányi és Zrínyi utca ke
reszteződésénél jelölt ki egy 
területet a sportolni vágyó 
fiataloknak, az akkori falu
széli csikólegelöböl. A csa
lád adta a területet, a kapu
fákhoz a faanyagot. A spor
tolók saját erőből kezdtek 
hozzá a sportpálya építésé
hez. Közben vasárnaponként 
bemutatókat tartottak azzal 
a céllal, hogy népszerűsítsék 
a sportot és ezáltal jussanak 
anyagi támogatáshoz (nem 
belépődíjat szedtek).

Lelkes vadász. Nagy bána
ta, hogy lakóhelyét környező 
erdőkben a vadak már szinte 
teljesen kipusztultak. Ama
tőr régész. A helybeli—X. 
sz.-ból származó—várrom
környékén gyakran serény
kedik és leleteit a helyi mú
zeum részére ajánlja fel.

Szabadságát a hegyekben 
tölti. Akit egész évben kom
munikációs és döntési ter
hek nyomnak, az a szünidő
ben a csendet és a magányt 
részesíti előnyben — vallja.

A gyárunkban látottak kel
lemes csalódást okoztak szá
mára. Az általunk képviselt 
technológiai színvonalat és 
kreativitást alkalmasnak tart
ja a cégeink közötti kapcso
latok fejlesztésére, esetleg 
vegyesvállalat alapításra. 
Minden olyan megoldást tá
mogat, melyet mi az új tör
vények megjelenésével kez
deményezünk.

Mint városatya lehetőséget 
lát Fulda és Nagyatád kap
csolatainak fejlesztésében, 
elsősorban kultúrális és 
nyelvtanulási téren, diákcse
re kapcsolatok kialakításá
ban.

Neumann úr feleségével a 
..SOLAR” Hotelban lakott. 
A szálloda nagyon tetszett 
neki, de az étterem szolgálta
tásait lesujtónak találta.

Október 19-én utaztak el 
és úgy köszöntek, hogy a vi
szontlátást komolyan gondol
ták.

Büttner Tamás

Fáradozásuk nem volt hiá
bavaló, mert maga a Lelbach 
család is segített az építésben 
(gyalogfogattal), de más gaz
dagabb kereskedők is, mint 
például Rotterék. Először 
csak labdarúgó-pályát épí
tettek, majd amikor már töb
ben támogatták a kezdemé
nyezést, sor került atlétika- 
nálva énítésérp is? futó, tá- r w a

volugró, magasugró és dobó
pályát alakítottak ki. Ez a 
sporttelep mindenben meg
felelt a sportélet kialakulása 
követelményeinek. A Lel
bach-család érdekei azonban 
úgy kívánták, hogy 1912-ben 
elvegye ezt a területet, és a 
temető mellett jelölje ki a 
sportpálya új helyét.

(folytatás egy későbbi számban)

— Most hallottam, hogy 
ön itt, a művelődési házban 
egy közösséget szervez. Egy 
kislány édesanyja szólt. Cso
dálkozott, hogy nem tudunk 
róla. Aggódik gyerekéért.

— Ez csodálatos dolog' 
Nemrég mondta egy asszony, 
hogy látomása volt: tódulni 
fognak az emberek ebbe a 
művelődési házba, áldott lesz 
ez a gyülekezeti hely és 
Nagyatád is. Itt sokan fognak 
megtérni Istenhez.

— Miből gondolja?

— Voltak bizonyítékaim. 
én megtértem, leszoktam a 
cigarettáról, az italról, a ve
rekedésről. Voltam büntetve, 
ültem is. Ez mind a múltté. 
Hála Istennek, megtértem. 
Köszönöm hívő testvéreim
nek.

— Ki ön és mit akar?

— Csoki vagyok. így is
mernek engem Atádon. Min
dig nyitott ember voltam. 
Nem tagadom, hogy bűnöző 
voltam. Amit nem tettem, 
azt viszont nem vállalom. 
Most is eljárás van folyamat
ban ellenem. Hazugságok 
miatt. Annyi igaz csak, hogy 
fejbedobtak egy kólásüveg- 
gel. Mégis többszörös vissza
esőként akarnak elítélni. 
Nem haragszom rájuk. Én 
megtértem.

— Mikor tért meg?

— 1989. szeptember 29-én, 
este fél nyolc tájban. Egy la
kásba hívtak meg itt, Nagy
atádon. Főiskolások, egyete
misták voltak ott. Egyedül 
én voltam cigány. Istenről. 
Izraelről énekeltek, gitárral 
kísérték. Olyan érzést kap
tam ott, amit soha mástól.

A MEGYEI II. OSZT, 
labdarúgó bajnoksága 

Déli csoportjának 
őszi végeredménye

pont
1. Tp.o’ár, Szőnyi 34
2. Gyékényes 27
3. Inke 24
4. Szülök 23
5. Taszár TSZ 22
6. Zimány 20
7. Bélavár 17
8. Kaposméró 16
9. Kutas 15

10. Berzence 15
11. Kadarkút 12
12. Tarany 12
13. Somogytarnóca 11
14. Somogyudvarhely 9

sem cigarettától, sem italtól, 
sem kábítószertől. Ezt hn d< - 
tem: él .Jézus Krisztus. Kö
zöttünk él. Ez szabad hit. 
Bárki hirdetheti. Megkérdez
ték a gyülekezetben, hogy el
fogadom-e a hitet. Nem 
mondhattam mást, mint 
igent: úgy éreztem, új érzést, 
emberséget, hitet kaptam és 
ez óriási dolog ma. Emlék
szik a karambolra a kollégi
umnál? Én megáldottam a 
motorost. Istenhez imádkoz
tam, hogy ne haljon meg, ne 
legyenek fájdalmai. Úgy lát
tam a szemén, hogy meg
könnyebbült. A szívemet kel
lemes érzés töltötte el.

— Hogyan készül a meg
térítésre?

— Csak a bibliát olvasom 
— 1989-es Károli-fordítást 
vesz elő. — Nehéz a szövege, 
de először mindig Istenhez 
fohászkodok hogy megért-’ 
sem. Saját szavaimmal imád
kozok. Néha könnyre faka
dok, amikor Jézust hirdetem. 
Mindent megpróbáltam én az 
életben: a börtönt is, a kést 
is. Csak egyet nem, a jót. 
Egészen mostanáig. Amióta 
megtértem, a főnökeim is 
közvetlenebbek lettek hoz
zám. A felnőttek hamar hí
vőkké válnak. A gyerekek
nek megmondom, hogy be
széljenek rólunk a szüleik
kel. Családok is járnak kö
zénk. . . Higyjen Istenben, én 
magának is ajánlom Minden
kinek ajánlom.

(Meg kell jegyeznünk, hogy 
a művelődési háznak semmi
lyen kapcsolata nincs e gyü
lekezettel. És önnek? És ez
után?)

Kovács Géza

OFOTÉRT FOTO: <M Soos György
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„Fájdalommal szülsz magzatokat”
I. Mózes 3,16

Dr. Hadnagy János

Dr. Hadnagy János, az 
orvostudomány kandidátusa, 
a nagyatádi kórház általános 
igazgatóhelyettese, szülész- 
-nögyógyász osztályvezető fő
orvos mondja a szülési fájda- 
dalom csillapításának lehető
ségeiről :

,,A szülési fájdalom és a 
szülőfájások közt különbség 
van Szülöfájásokon a méh- 
izomzat rendszeres összehúzó
dásait értjük, amelyek hatá
sára kitágul a méhszáj, és 
normális esetben lezajlik a 
szülés. Ez — természetesen 
egyéni érzékenységtől függő
en — intenzív fajdalomérzés
sel jár együtt A szülési faj
dalom csillapítására való tö
rekvés évezredes, ma pedig 
egyre fokozódik iránta az 
igény. Számos fájdalomcsilla
pító eljárás létezik, mint pél
dául a psychoprofilaxis, hip
nózis, elektroanalgezia, a kü
lönböző inhalációs módszerek 
valamint a helyi es vezetéses 
érzéstelenítések változatos 
formái.

Utóbbiak közül világszerte 
terjed, és az adatok alapján a 
szülési fájdalomcsillapítás 
leghatékonyabb formája a 
„lumbális peridurális anesz
tézia". amit gerincközeli ér

zéstelenítésnek is nevezünk. 
K-ülföldii 'hazai megfigyelé
sek azt bizonyítják, hogy a 
szükséges feltételek mellett, 
kellő szakértelemmel alkal
mazva. ez az eljárás a haté
kony fájdalomcsillapítás mel
lett az eddig ismert módsze
rek közül a legjobban megfe
lel. A követelmények ugyan
is: ne veszélyeztesse se az 
anya, se a magzat életét, 
egészségét; legyen egyszerű
en és minden szülészeti in
tézményben alkalmazható; 
legyen hatásos a szülés egész 
tartama alatt; ne csökkentse 
a méh működését, ne növelje 
a szülés tartamát; ne tegye 
gyakoribbá a szülésbefejezo 
műtéteket.

A gerincközeli fájdalom
csillapító eljárás hatására a 
fájdalomérzet mintegy 90 0 0- 
ban megszűnik, ugyanakkor 
a szüléshez szükséges méh- 
izom-működést az alkalma
zott svéd gyógyszer nem be
folyásolja. Hatására a szülés 
időtartama jelentősen lerövi
dül. a módszer javítja a mag
zat vérellátását, jobb állapot
ban születnek meg az újszü
löttek Hazunkban Pécsett 
Budapesten. Miskolcon és 
még számos helyen alkalmaz
zak. de Somogybán csak osz
tályunkon: itt öt orvos, tehát 
bármikor elvégezhetjük a 
műtétet. 1985. óta mintegy 
1600-an születtek nálunk 

-ilyen módszerrel. Ez az eljá
rás császármetszésnél is al
kalmazható. A képek egy 
ikerszüléskor, ilyen eljárással 
érzéstelenített császármet
szés során készültek.'

A kismama ébren és öntudatánál van az egész császármetcés alatt.

3550 gramm, fiú

2400 gramm, fiú Fürdetés előtt

Fajdalomcsillapító oldat beadasa a kanülön át. a gerincközeli térbe.

Együtt

A fotókat eM. SOÓS GYÖRGY készítette
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MESTERNŐVÉREK Az MDF, a Tanács és a Lakás

Fonyó Zsuzsanna, Gergely 
Istvánná, Horváthné Vágó 
Erzsébet, Kocsis Józsefné, 
Lukács Lászlóné, Némethné 
Göbölös Andrea. Az asszony
nevű nővérek a munka és a 
családi teendők ellátása mel
lett vesznek részt a Szociális 
és Egészségügyi Minisztéri
um kiirása szerinti „Ki mi
nek mestere” szakmai-poli
tikai vetélkedőben. Gergely- 
né, Némethné nem először 
indult a versenyen, de a se
bészeti és intenzív osztály 
ápolónőiből szervezett mos
tani csapat az országos dön
tőn indulhat december 11- 
12-én Sopronban. A kaposvá
ri, pécsi elődöntőkön cytoló- 
giai, szülészeti, nőgyógyá
szati, belgyógyászati, geneti
kai, gyermekfogászati elmé
leti és gyakorlati feladatokat 
oldottak meg. Fonyó Zsu
zsanna meséli: „A demonst
rációs teremben be kellett 
mutatni, hogyan kezelünk 
egy felfekvést, hogyan adjuk 
be az inzulint. Szemerédi 
Györgyné az intenzív osztály 
főnővére: ,.A pszichológiai, 
egészségvédelmi, megelőzési, 
tanácsadási, körzeti orvosi 
szolgálattal kapcsolatos kér
désekre az iskola nem adott 
a versenyhez elegendő isme
retet: önképzéssel kellett,
éjszakánként felkészülniük”. 
Dr. Herr Gyuláné intézeti ve
zető főnővér elkíséri a ver.se-

November 17-én este a tara
nyi elöljáróság kibővített ülé
se azt a határozatot hozta, 
hogy Tarany különválik Há
romfától. A több mint 150 
résztvevő megbízta az elöl
járót, hogy a lakosság akara
tának késedelem nélküli meg
valósítását érje el az illeté
kes állami szerveknél 

nyekre a csapatot: „Nagyobb 
megbecsülést érdemelnének 
nővéreink is, az önképzésben 
résztvevő dolgozóink általá
ban is. A soproni döntőre 
meghívtam egy osztrák ápo
lónőt is, hadd legyen lánya
inknak tapasztalatcserére 
módjuk."

NAGYATÁD REJTETT TŐKÉJE 
AZ IDEGENFORGALOM?

Az előrejelzések szerint az 
idegenforgalom fejlődése tö
retlen. a vezető iparágakhoz 
„fehéripar” néven, a közeli 
jövőben felzárkózik. Szőkébb 
pátriánknak — Nagyatád és 
környékének — milyen esé
lye van ezekhez a folyama
tokhoz kapcsolódni? Melyek 
a fejlődés főbb irányai? Cikk
sorozatunkkal ezeket kísérel
jük meg számba venni.

Városunk eddig a külföldi
ek átmenő forgalmának né
hány napos megállítását, il
letve a hazai kirándulók és 
turisták számára 2-3 napos 
programok biztosítását vál
lalhatta. Mára meghatározó
vá válhat a termál-, illetve 
gyógyturizmus. Idegenfor
galmi palettánkat színesíti a 
minőségi turizmust reprezen
táló vadászturizmus, és for
galomnövelő szerepe van a 
bevásárló turizmusnak. A fo
gadófeltételek közül először 
a kereskedelem, a vendéglá
tás, a szálláslehetőségek és a 
települési komfort adottsága
it tekintjük át.

Kereskedelmi hálózatunk 
— Belsö-Somogy kereskedel
mi centruma — bonyolítja le 

Határozott követeléseket fo
galmazott meg a városi ta
nácselnökhöz nemrég irt le
velében az MDF városi el
nöksége. Egyik témájuk: ,,... 
az ismert nevén CSKCS laká
sok építésére szolgáló telke
ket 1000.-Ft mJ árban, ked
vezményeket nem adva érté
kesítette a tanács”. A tanács
elnök válaszában írja, hogy 
1987. végéig 56 telket kedvez
ménnyel értékesítettek egy 
megyei pályázat elnyerése 
alapján. Azóta nincs lehetősé
gük további kedvezményt a 
még értékesíthető telekre ad
ni — állítja —, mert „a telek
ár csak az előkészítés költsé
geit tartalmazza.” MDF: „kö
veteljük. . . , hogy a tanács a 
város nyilvánossága előtt ad
jon számot arról, hogy az 
utóbbi 3 évben kinek, milyen 
indokkal és mekkora összeg
ben nyújtott lakás illetve la-

e térség (Barcs, Csurgó, 
Nagyatád és környékük) ke
reskedelmének 42" ()-át.
Egyébként e terület népessé
gének 38"()-a él Nagyatádon 
és környékén.

A mutatók közül kedvező, 
hogy az ezer lakosra jutó 
bolti alapterület (471 m ) na
gyobb. mint a megyei vagy 
országos átlag, de az ezer la
kosra jutó boltszám kisebb 
(4,14). Egy bolt átlagos alap- 
területe (174 m) Belsö-So- 
mogy városai közül nálunk a 
legkevesebb. Emiatt is itt a 
legnagyobb az egy m'-re jutó 
kiskereskedelmi forgalom.

Vendéglátó hálózatunk a 
térségi forgalom 21-" (,-át bo
nyolítja le. A helyzet itt sem 
megnyugtató, hiszen az ezer 
lakosra jutó alapterület 
(323 m') elmarad mind a me
gyei, mind az országos átlag
tól. Az új üzemelési formák 
bevezetése azonban némi ja
vulást eredményezett. A mi
nőségi vendéglátást szolgálja 
i Hotel Solár 120 személyes 
étterme.

A szálláslehetőségek vá
lasztéka minőségben is, árak
ban is kedvező. A Park Hotel

kőtelek építéséhez (vásárlásá
hoz) ingyenes, ill. visszatérí
tendő állami támogatást!" 
Tanácselnök: ,.Az elmúlt
evekben kedvezményben, ... 
támogatásban vagy tanácsi 
kölcsönben részesítettek név
jegyzéke hatósági osztályun
kon, hivatalos idő alatt, bá’ki 
által megtekinthető.” No
vember 16-án a Jókai utca 
1. sz. ház 32 lakásáról volt 
szó a vb-ülésen. Ezeknél a 
tanácsnak van vevökijelölé- 
si joga. A csaknem másfél 
milliós lakások közül 6-ra 
nem volt jelentkező. Általá
ban a Lakásügyi Társadalmi 
Bizottság által javasoltaktól 
(ez olvasható volt sok mun
kahelyen kifüggesztve) úgy 
tért el a döntés, hogy több lett 
a kölcsönösszeg, kevesebb a 
támogatás. Például: javasol
lak egy vásárlónak 80 esc* 
forintos kölcsönt és 50 ezer 
forintos támogatást, helyette 
100 ezer Ft kölcsönt ítélt meg 
a vb. összesen közel kétmil
lió forintot osztott szét a tes
tület.

A levélváltás foglalkozott 
a magánkereskedők tanácsi 
támogatásával, az állami tá
mogatás elveivel. Az állás- 
Dontok ismertetését folytat
nánk. Az önét is!

(szerkesztőség)

15 szobájának jó a kihasznált
sága. A forgalom jelentős ré
szét még mindig a hazai ven
dégek adják, bár a vendég
forgalom szerkezete a 80-as 
években némiképp átrende
ződött. A belföldiek száma 
20, a külföldieké 70, ezen be
lül a nyugatiaké 97" (l-kal 
nőtt. Egv vendég átlagosan 
másfél napot töltött váro
sunkban.

Tavasszal nyílt meg a há
rom csillagos Hotel Solar, 
amely egyszerre akár 120 
vendéget is fogadhat. Minő
ségi szolgáltatásaival elsősor
ban a gyógyturizmust szol
gálja, de kéthetenként rende
zett képzőművészeti kiállítá
saival, festménygyűjtemé
nyével a városlakó látogatók 
kulturális életét is gazdagítja.

folytatás all. oldalon
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ZRÍNYI filmszínház 
NAGYATÁD

December

7—8. csütörtök, péntek
Délután 5 órakor:
Dumbo
Színes, szinkronizált amerikai
rajzfilm

Este fél 8 órakor:
New York-i történetek
Színes, szinkronizált amerikai film

10. vasárnap
Madonnák háborúja
Színes japán krimi
16 éven felülieknek!

11. hétfő
A hecc
Színes magyar film

15—16. péntek, szombat
A bosszú börtönében
Színes, szinkronizált amerikai film
Főszereplő: Sylvester Stallone

17—18. vasárnap, hétfő
Délután 5 órakor:
Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája
Színes, szinkronizált franeia-olasz- 
kolumbiai film

Este fél 8 órakor:
A kobra
Színes, szinkronizált amerikai krimi

21—22. csütörtök, péntek
Dcncvérember
Színes amerikai film

24 vasárnap

A fantasztikus labirintus
Színes, szinkronizált amerikai 
fantasztikus film

25. hétfő
Vámpírok Velencében
Színes szinkronizált olasz horror
film

28—29. csütörtök, péntek 
Délután 5 órakor:
Idegen test
Színes, szinkronizált angol film

Este fél 8 órakor:
Drágán add az életed!
Színes, szinkronizált amerikai krimi 
16 éven felülieknek !

30. szombat
Kod House — Országúti disco
Színes amerikai film

.Január
2. kedd
Ne ébreszd fel az alvó zsarut!
Színes francia krimi
Főszereplő: Alain Delon 
Előadások kezdete: 
du. 5 és este fél 8 órakor

HÁROMFA

December 8.
Testek csábítása
Színes, szinkronizált NSZK film

16 éven felülieknek!

15.
A kockázat ára
Szines, szinkronizált francia 
bűnügyi film

22.
Elszabadult indulatok
Színes amerikai film
16 éven felülieknek!

29.
Krokodil Dundee 2.
Színes, szinkronizált amerikai 
kalandfilm

TARANY

December 7.
Szellemirtok
Színes, szinkronizált amerikai
horror-parödia

14.
Halálos fegyver
Színes amerikai krimi

21.
Rendőrakadémia 3.
Amerikai filmvígjáték

28
Egy előre bejelentett gyilkosság 
krónikája

NAGYKORPÁD

December 11.
Robotzsaru
Színes, szinkronizált amerikai 
fantasztikus film
16 éven felülieknek!

18.
Rendórakadémia 3.

25
A nyolc szamuráj legendája I-II.
Színes, szinkronizált japán film
16 éven felülieknek !

Január 1.
Iskolakerülők
Színes magyar film

LÁBOD

December 8.
Hajlakk
Színes, szinkronizált amerikai film

11
„X" program
Színes, szinkronizált amerikai sci-fi

15.
Aladdin
Szinkronizált olasz film

18.
Leszámolás
Szines. szinkronizált amerikai film 
Főszereplő: Charles Bronson

22.
Huhogok I-II.
Színes, szinkronizált francia 
történelmi film

25.
Rcndórsztori
Hongkongi film

29.
A nyolc szamuráj legendája I-II
16 éven felülieknek'

Január 1.
A velencei nő
Olasz erotikus film
16 éven felülieknek!

18-án 13 órától

ÖREGEK NAPJA 
a nagyatádi 

művelődési házban

SEGESD
folytatás a 10. oldalról

A fizetővendég-látás for
galmának jelentős részét 
idénymunkások adják. A 
80-as évek elejéhez képest a 
vendéglátók száma hússzal, 
a férőhelyeké 80-nal csökkent 
(idén 29-en 88 férőhelyet
ajánlottak fel). A kihasznált
ság ezért, és a viszonylag ala
csony árak miatt 1988-ban 
igen magas, 90° n-os volt.

A települési komfort az 
idegenforgalom fogadó hát
tere, kerete, amelyet a helyi 
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ránt igényel. A települési inf
rastruktúra kiépültsége vá
rosunkban, — az MTA Regi
onális Kutatási Központ ta
nulmánya szerint — a leg
jobb térségünkben, alkalmas 
a jelentősebb idegenforgalom 
fogadására.

Hubay Sándor 
Kovács Antal

— folytatjuk —

December 9.
A nyolc szamuráj legendája I-II.
16 éven felülieknek!

16.
A légy
Színes, amerikai horror film
16 éven felülieknek!

23
Szuperhekusok
Színes, szinkronizált olasz kaland
film

30.
Robotzsaru
16 éven felülieknek!

KUTAS

December 10
ökölharcos
Színes, szinkronizált amerikai 
akciófilm

17.
Iskolakerülők

24.
Hajlakk
31.
Vámpírok Velencében
16 even felülieknek!

NAGYATÁD JÖVŐJÉRŐL

A városi művelődési köz
pontban nov. 13-án, a zsúfo
lásig megtelt teremben ren
dezett fórumot a nyugdíja
sok klubja arról, hogy mi
lyen jövő vár a városra és 
öregjeire.

Gergő Sándorné, a klub
vezető. ,,Ahogy nő éveink 
száma, egyre érzékenyebbek 
leszünk. A velünk szembeni 
türelem viszont egyre fogy 
Több megértést kérünk! Volt 
intézményeink, munkahelye
ink és a termelők, szolgálta
tók összefoghatnának azért, 
hogy olcsóbb legyen szá
munkra, legalább a magá
nyos öregek számára a fű
tött lakás, a fodrász vagy a 
cipöjavítás, az alma, a krump
li. a gyógyszer.

Lehetne Nagyatádon úgy
nevezett nyugdíjasok boltja, 
ahol eladhatnánk és megve
hetnénk a nyugdíjasok ter
mékeit. A Komfort irodaha
zában nem lehetne ezt meg
oldani?”

A városban 2510 nyugdí
jas él, nő a szociális étkezte
tést igénybe vevők száma, és 
azoké, akik rászorulnak 
ugyan, de nem mernek kér
ni. 539 közgyógyellátásra jo
gosító igazolványt adtunk ki, 
tehát több mint ezer ember 
ingyen jut gyógyszerhez a 
városban. Czipóth Dezső tár
sadalmi tanácselnök-helyet
tes elmondta: ,.2-3 idősek 
klubja létesül rövidesen a vá
rosban. Erezzék ott nagyon 
jól magukat!”
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,, \mi nálunk megtörténik, az 
mindig késik 10-20 évet. Amit 
most kellene tennünk, azt csak 
10-20 év múlva tudnánk jól el
végezni."

(Bob szövegeiből)

A KÖRZETI I.OSZT. 
labdarúgó bajnokság 
ifjúsági korosztálya 

őszi sorrendje:
1. Segesd 22 pont
2. Háromfa 19 pont
3. Lábod 15 pont
4 Bolhás 15 pont
5. Görgeteg 13 pont
6. Szabás 9 pont
7. Iharqs 7 pont
8 Gyékényes 3 pont
9. Kisbajom 0 pont

A MAGYAR IFJÚSÁG 
CENTRUM KUP/\

országos kispályás labdarúgó 
bajnokságra a megyék közül 
Somogybán van a legtöbb je
lentkező, a vidéki varosok közül 
Nagyatád a 16 csapatával a má
sodik legjobb szervező. A serdü
lőknél a 2. sz. általános iskola 3, 
a Babay iskola 2 csapatot, míg az 
1. számú, a segesdi és kutasi is
kola 1-1 csapatot állított ki. A na 
gyök között indul a Konzervgyár, 
az ÁFÉSZ, a Kórház és a Lendü 
let csapata.

A NAGYATÁD 2. sz.

általános iskola leány kézilabda 
csapata szép sikert ért el a ber- 
zencei „őszi kupán”, a városi 
diákkupan és a Marcaliban ren
dezett tornán- e három nagy ver
senyen mindenütt a harmadik 
helvet szerezték meg.

MUDIN IMRE
az egykori nagyatádi tanár és 
olimpikon emlékére atlétikai ver
senyt rendezett a 2. sz. általános 
iskola, 305 alsós és felsős tanuló 
részvételével. Az 1. sz. ált. isko
la 7, a 2 sz. iskola 13, a Babay 
iskola és a segesdi 3-3 első helye 
zést ért el.

A BABAY ISKOLA

Béke Kupa néven kispályás lab
darúgó tornát rendezett 5-6. osz
tályos tanulóknak. Végeredmény:

1. Kutas, 2. Nagyatád, 2. sz. is
kola, 3. Somogyszob, 4. Babay 
iskola. 5. Nagyatád, 1. sz. iskola

AZ ATADI gimnázium 
SZERVEZÉSÉBEN

sikeres körzeti kozepiskolas at
létikai verseny zajlott le Nagyatá
don, közel száz tanulóval

A lányoknál
1. Csurgói szakközépiskola
2. Csurgói gimnázium
3. Nagyatádi gimnázium
4 Barcsi gimnázium

A fiúknál:
1. Csurgói gimnázium
2. Nagyatádi gimnázium
3. Csurgói szakközépiskola
4. Barcsi gimnázium

AZ OKTÓBERI 
KERÉKPÁR-TÚRÁRA

215-en neveztek. A többség 25. 
de 33-an az 50 km-es távot telje
sítették szintidőn belül Tanáraik 
vezetésével atádiak, segesdiek, 
taranyiak háromfaiak, és görge- 
tegiek indultak.

NAGYATÁDON A 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

GYERMEKEKNEK 

december 2-án 14 órától
JÁTSZÓI! AZ

december 14-én 14 és 17 órakor 
SZIPORKA ÉS A SÁRKÁNY 
A Népszínház játéka

AZ IFJÚSÁGNAK

december 9-én 17 órától 
DlAKTANYA, DISCO 

december 27-én 15 órától 
SZÜNIDEI DlAKTANYA, DISCO

december 31-én 19 órától
IFJÚSÁGI SZI1VESZTER

„FUSD KÖRÜL 
AZ ORSZÁGOT”

Ezzel a címmel a Népsport indí
tott akciót tanulóknak. A részt
vevőknek 2242 km-t kell lefutni. 
Az alsótagozatosoknak 1991. szep
tember 30-ig A távot bárhol, 
egyedül vagy csoportosan lehet 
teljesíteni, mindenki maga vezet 
erről futónaplót, A napló alapján 
a Népsport címére kéthavonta 
kell megírni a teljesítést

A NAGYATÁDI 
ROMAI KATOLIKUS

TEMPLOMBAN

december 22-én este 7 órai 
kezdettel

KARÁCSONYI 
HANGVERSENY

Fellépnek:
..Kicsinyek kórusa" az 1. sz. 
alt. iskolából,
az 1 sz. ált iskola „Ének
zene tagozatos kórusa",
a 2. sz. ált. iskola kórusa, 
a „Csurgói Pedagógus Női 
Kar”,
a „Somogy megyei Pedagógus 
Férfikar”.
A hangverseny szervezője a 
NADISZ és a művelődési ház

A VÁROSI 
MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN

december 8-tól 30-ig

KERÁMIA KIÁLLÍTÁS
ÉS VASÁR
Suránvi Anna müveiből

december 13-án 19 órakor
Csurka István .Házmester
sirató"
színmű a Népszínház előadá
sában

TISZTELT OLVASÓ!

E számunkban több olyan írás van, amelynek tartalma 
vagy köztesének ténye esetleg nem egyezik az Ön 

véleményével, érdekeivel. Minden észrevételét, amelyet 
arcképe és neve közzétételének megengedésével vállal, 

kötelességünknek tartjuk megjelentetni. Valódi név 
, és cím nélküli levelek közlését nem Ígérjük.

Címünk:
Művelődési Ház 7501 Nagyatád. Pf.: 28. vagy 

Városi Tanács 7501 Nagyatád, Pf: 45. (szerkesztőség)

Megrendültén búcsúzunk

IVUSZÁNÉ HAMVAS ÁGNES
tanárnőtől

A tanulók, tanártársak, ismerősök nevében 
a Szerkesztőség

TOP 7 „RAP”

1. Young MC. „Búst A Move
2 Read head Kingpin N FBI 

„Do You Right Thing"
3. Gucci Crew II. „Sally That 

Girl"
4 Technotronic Featuring Felly 

, Pump Up The Jam"
5 Heavy D. A The Bovs

„We Got Our Own Thang"
6. Double Trouble with Rebel 

MC ..Sreet Tuff"
7 De La Sóul „Eve Know

TOP 7 „FUNKY”

1 Alison Williems Featuring 
Felly „My Lőve Is So Raw

2 Lisa Stansfield „All Around 
The World

3. Adeva „I Tinh You
4. Barkays „Stuck Bv You"
5 Farley Jackmaster Fűnk And 

Hip House Svndicate ..Free A! 
Last

6 Sidney Youngblood „If Onlv 
I Could'

7 Williems „Talk To Myself
Összeállítottá : Szabó Gyula

Szavazzatok Ti is!
7501 „SLÁGERLISTA" Pf. 28.
Küldd el a Te listádat!

Deák Zoltán 
Gimnázium

Nagyatád a varos és varoskornyék iakossaganak havilapja Felelős szerkesztő 
Kovács Géza. Laptervező eM. Soós György. Designer Deák Zoltán. Technikai 
szerkesztő: Takács Ferenc. Szerkesztőséé Városi Tanács Nagyatád. Április 4 
u. 9. Fogadónap: kedd. Telefon 83/11-666, mellék 28 Kiadja Nagyatádi Városi 
Tanács VB. Nagyatad, 7501. Pf : 45. Telefon: 12-220. Telex: 13-430. Felelős kiadó 
Hoffmanné Dr. Nemeik Ildikó. Készült* a Somogy megyei Nyomdaipari 
Vállalat Nagyatádi telepen Felelős vezető Mike Ferenc igazgató. 
ISSN-0239-1414.
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