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Az ö karácsonya
(nem karácsonyi téma)

Decemberi szürkületkor 
magányosan, ólomnehéz lép
tekkel halad az árny az utcá
kon. Aztán később, egy utcai 
lámpa rőt fényénél ..ember
ré” nő. Vékony kabátja zse
bébe rejti hideg kezet a sü
völtő szél elől. Sehol senki 
— karácsony van. Ünnepel
nek. vagy egyedül virraszta- 
nak.

A kirakatok ..olcsó" aján
dékokkal. elnyűtt karácsony
fadíszekkel — roskadásig. A 
fenyőágakat a kirakatüvegre 
ragasztották. Máshol egy mű- 
karácsony-fa néz ránk belül
ről. a jándékok nélkül. . .

Ö továbbhaladva rója a 
járdák hosszú sorát, mig 
meg nem találja az ő igazi 
karácsonyát.

Hadi Henriett

Allamininiszter sétált Nagyatádon
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BODVICA PECSÉTJEI

Bodvica községnek két 
hivatalosan bejegyzett kör
bélyegzőjéről tudunk. Ezek 
régi okmányokon ma is lát
hatók. A régebbi pecsét ke
letkezési idejét nem tudjuk. 
Ábráján a búzaszál négy le
veléből három megtöröttéh 
hajlik lefelé, ami az érés kö
zeledtét jelképezi. A pecsét 
egész ábrája mezőgazdaságra 
utal, minthogy Bodvica kizá
rólag mezőgazdasággal fog
lalkozó kisközség volt.

A második községi pecsét 
az évszám tanúsága szerint 
már e században volt hasz
nálatos. A kör belső mezejé
ben függőlegesen vonalkázott 
paizs van elhelyezve, mely

ELTELT EGY EV

A Nagyatád című havi lap leg
utóbbi újjászületése óta is öre
gedtünk egy esztendőt. Konflik
tusokkal terhes volt ez az év. 
Lapunkban is tanuljuk az érzel
mek, indulatok, törekvések nyil
vánossá tételének technikáját. 
Remélem érzi ön, hogy nem a 
pénzével, türelmével kísérletez
getünk, hanem lehetőségeink ha
tarait keressük! Minden megje
lenő mondatot többször átolva
sok, ezért bocsánatot kérek ami
att, hogy szerzőtársaim írásaiban 
helyesírási vagy értelemzavaró 
hiba maradt, és azért is. ha 
ügyetlenül fogalmaztam. Külö
nösen bánt, hogy az utóbbi miatt 
novemberi számunk címlapjáról 
úgy tűnt, hogy Varga József megy 
nyugdíjba, holott ő búcsúztatta a 
nyugdíjasokat. a decemberiből 
pedig nem derült ki. hogy nem 
a Tavasz utca haragszik csak 
egy lakója.

a felelős szerkesztő

APRÓHIRDETÉS

Nagyatádon, a Kiszely u. 
6 A-ban 2 • 2 fél szobás, második 
emeleti. 76 m-'-es lakás. 1990. őszi 
beköltözéssel, eladó. Érdeklődni 
lehet este 6 után a 12-625-ös te
lefonon.

nek mezejében két szembe
fordított ekevas, amiket alul 
két, kard alakú, keresztbe 
fektetett levél fog közre. E 
második pecsét a benne lévő 
ábrákkal jelképe lehetett a 
mezőgazdaság korszerűsíté
sének, a már vasból készült 
szerszámok térhód i tásának. 
E pecsétet használta még 
Orbán József, az utolsó bod- 
vicai bíró, amikor 1939-ben 
helyhatósági bizonyítványt 
állított ki. A még élő hozzá
tartozók elmondása szerint 
a pecsétet unokái játszották 
el. így elkallódott.

Horváth Ferenc

TUDJA ÖN?

...hogy a Kaposvári Közúti [piti Vállalat
VOGELE SUPER BOY

járdáiinisere óránként 100 m hosszú, 1,2 — 2,4 ni 
széles, kiváló minőségű járdaburkolatot épít?

Kaposvár: Telefon: 83 13-961 Telex: 013-373

Nagyatád: Telefon: 83 13-244 Telex: 013-239

Nagyatád és a 
vendéglátás története

— részlet Dr. Draveczky 
Balázs kiállítás-megnyitó elő
adásából, amely 1989. októ
berében hangzott el Nagya
tádon —

Ez a város kölyökkorától 
kezdve benne él a ma
gyar vendéglátás-történet
ben. Hány muzsikás mulato
zást őriznek Babay József re
gényei. novellái?’ Hány fel
frissülni vágyó emlegeti em
lékét jótékony gyógyfürdőjé
nek?! Olyan városias jellegű 
és rangos település volt Na
gyatád már a századfordulón 
is, hogy pl. 1892-ben, előké- 
szülőben a millenium várha
tó nagy turista lázára, az or
szágos idegenforgalomnak 
Berta Gábor és Eczkstein 
Pál vendéglőjét, illetve szál
lodáját tartották fontosnak 
ajánlani az országos listában. 
1900. májusában a nyilván
tartott és az igényes közön

ségnek ajánlott fogadók, szál
lodák között szerepelt Weisz 
és fia ,,Központi Szállodá”-ja 
8 szobával, a ,,Mátyás Ki
rály"’ szálló 4 és a Barna csa
lád „Arany Bárány” fogadója 
4 szobával akkor, amikor a 
jóval rangosabb és külföldön 
is számontartott megyeszék
helynek mindössze két aján
lott szállodájában, a Koroná
ban és a Ferenc Józsefben 
csak 30 szoba várta a vendé
geket. (Ekkor Kaposvárnak 
12544, Atádnak 3200 állandó 
lakója volt.)

Az első világháború előtt. 
1912-ben a Weisz család 
„Központi Szállodá”-ja és 
kávéháza, Kohn Adolf foga
dója és kávéháza, Forró 
Ferenc „Magyar Király" 
szállója, étterme és kávéhá
za, volt ismert, és e három 
hely 24 szobájában a teljes 
penzió csak két koronába ke
rült, míg ugyanekkor a Bala
ton mellett, vagy a főváros
ban ugyanilyen szolgáltatást 
4 koronától, a megyei és já
rási székhelyeken 3 koroná
tól lehetett kapni!

Amit itt néhány példával 
elmondtam, tulajdonképpen 
hely-, gazdaság-, és ipartör
téneti továbbkutatásra ser
kentő, de nemcsak a kutató
kat. hanem a szakmában 
dolgozókat és az érdeklődő 
közönséget is el kell, hogy 
gondolkoztassa, további mun
kára ösztönözze . . .

Kedves Olvasó! Gondolkod
junk el tudósunk fenti sorain! 
Ha tényleg lesz Bécs-Budapest 
világkiállítás, biztosan készül tá
jékoztató az igényesebb utazók
nak arról, hogy hol van vendég
fogadó, üzletház ebben az ország
ban. össze kellene fognunk, hogy 
kerüljenek az országos listára 
nagyatádi szállodák, kocsmák, 
boltok is! Hogyan? Aki teheti, 
vigye társaságát étterembe, le
gyen igényes vevő! Száz éve még 
kedves szó volt a „szabad". Iste
nem, mi lett vele! A köszöntés, 
az újságnév, és már összerezze
nünk a „szabad ár" hírére. Pedig 
jelenthetné azt is, hogy igenis, 
szabad az árat alacsonyabbra ten
ni délben mint reggel, falun, kül
városban, mint az elegánsabb 
üzletekben, éttermekben. Kedves 
Olvasó! ön mit tapasztal, melyek 
a mi vidékünk legelegánsabb üz
letei. éttermei? És kik a legele
gánsabb. legigényesebb társasá
gok tagjai az éttermekben, kik a 
legigényesebb vásárlók?

(szerkesztőség)
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Nagyatád
jól elrejtett tőkéje

— hozzászólás a „Nagyatád rejtett tőkéje az idegenforgalom? " 
című íráshoz —

ÉNEKELJÜNK!
(zenei körkép városunkban)

Riport Pauker Zoltánnal

A Nagyatád c. lap 11. szá
ntából végre megtudtam, 
hogy szubjektív idealista va
gyok. mert mást látok, mint 
a valóság. Nézzük!

Tény, hogy Nagyatádon 
az ezer lakosra jutó bolti 

alapterület (471 mJ) nagyobb, 
mint a megyei vagy orszá
gos átlag és hogy itt a legna
gyobb az egy m2-re jutó kis
kereskedelmi forgalom”. Ki
derül, hogy ugyan a boltok 
Nagyatádon kicsik, de a vá
ros lakosságához mérten itt 
nagyobb alapterület jut ezer 
főre, mint máshol. A közölt 
adatok alapján a cikkírók 
elégedettségét vélhetjük fel
fedezni, akkor is. ha „nem 
megnyugtató” a helyzet, de 
alapvetően mégis minden 
rendben kell, hogy legyen 
Nagyatád kereskedelmében, 
mert erről kritikát nem ol
vashattunk.

Tapasztalat szerint azon
ban siralmas a kereskedelmi 
infrastruktúra, a boltháló
zat állapota önmagában is 
katasztrofális és akkor még 
nem néztük meg. hogy mit 
(nem) lehet kapni! Megíté
lésem szerint ez a város rég 
megérett arra, hogy legyen 
egy megfelelő bevásárlóköz
pontja. Lehet azonban, hogy 
csak én gondolom így, hiszen 
évekkel ezelőtt (az azóta mái 
csődöt mondott) TEHO gyűj
tésének célja a strand lett, 
nem pedig a vásárlóközpont. 
Akkor még talán meg lehe
tett volna valósítani! Ma?

Tetszett a Nagyatáddal 
foglalkozó Pécsi Körzeti Stú
dió által készített bejátszás 
az Atád Aruház pultjainak 
roskadozásáról. Kár. hogy az 
ínycsiklandozó falatok gusz

Nővéreink sikere
A soproni országos szakmai 

versenyen ötödik helyezést ért el 
a nagyatádi kórház nővércsapata 
(az intenzív osztály és sebészeti 
osztály nővérei), akiket legutóbbi 
számunban olvasóink is megis
merhettek. Sikerük értékét növe
li, hogy az országos verseny fő 
témakörei távol estek mindenna
pi munkájuktól: onkocvtologiai, 
bőrgyógyászati feladatokat kel
lett főként megoldaniuk. 

tusos kínálását csak egyszer 
láttam és akkor is a televí
zióban! Szükség volt erre?

Úgy gondolom, hogy még
is sokat lehetne tenni a meg
levő üzletekben is, ptIdául 
kezdetnek rendet. El tudnám 
képzelni, hogy a blokkokat 
felsöprik, hogy a gusztusta
lan tejesládákat kimossák és 
a tejeszacskókat — ha kifolyt 
is a tej — letörlik anélkül, 
hogy külön szólna az ember. 
Sokféle módon lehetne színe
síteni a kínálatot, vállalva, 
az újítással járó kockázatot is.

Sürgősen lépni kellene 
ezen a téren és elsősorban 
nem a turizmus, hanem az 
ittlakók jobb közérzete miatt!

A szállás^hetöségek témá
jához csak az idézett szám 
két cikkének egy-egy részét 
illeszteném egymáshoz. „ . . .a 
. . . Hotel Solar . . . Minőségi 
szolgáltatásaival elsősorban a 
gyógvturizmust szolgálja. . . ” 
írták a fentebbi szerzők, míg 
az Egy manager az NSZK- 
ból című írásban a vendég 
véleménye: ........ A szálloda
nagyon tetszett, de az étte
rem szolgáltatásait lesújtó- 
nak találta ...”

Ezek után a szerzőktől csak 
azt kérjük, hogyha céljuk 
szerint cikksorozatban tekin
tik át az idegenforgalom 
nagyatádi esélyeit, akkor te
gyék ezt kritikával, nehogy 
magunk is elhiggyjük, mi
lyen versenvkéDesek va
gyunk! A piaci lehetőségek 
megítélésében az erős, de a 
gveniíe pontok ismerete is el
engedhetetlen.

Vagv lehet, hogy csak én 
tükrözök rosszul9

Törőcsik Mária

06-56/32-280

Dr. Pécsi Lajos, aki évekig 
volt kórházunk onkológusa, la
punk által üzeni most: a címbéli 
telefonszámon újév után felhív
hatják szerdai napokon 13 órától 
23 óráig. A telefonálás a hívónak 
díjtalan azért, hogy a daganatos 
betegségekkel kapcsolatos taná
csait minél több embernek meg
adhassa a főorvos úr.

Hosszú évek 
óta dobozunk 
egymás mel
lett, munkál
kodunk isko
lánk énekze
ne tagozatos 
kórusánál, 

örülünk az általános iskolás 
gyermekek csengő, alakítha
tó, szép éneklésének. Most 
más oldalról mutatlak be az 
olvasónak. Nemcsak kisgyer
mekekkel, hanem felnőttek
kel is énekelsz, énekeltetsz. 
1980. óta vagy tagja a So
mogy megyei Pedagógus 
Énekkarnak. Majd néhány év 
után másodkarnagy lettél, és 
Heisz Károly halála után, 
1985-ben a kórustagok kar
vezetőjükké választottak. A 
lelkesedésed, az emberiessé
ged, szakmai felkészültséged, 
nagyon szép sikereket ered
ményezett az elmúlt években 
a férfikórus életében. Tavaly 
Olaszországban jártatok, az
tán nemzetközi fesztiválon 
Debrecenben, majd idén át
ruccantatok Ausztriába egy 
kis éneklésre . . . Milyen ze
nei elképzeléseid voltak, ami
kor átvetted a férfikórus irá
nyítását?

— A kórus színvonalát 
még magasabbra emelni: 
profi kórus szintjére. Nagyon 
nehéz, kemény próbák vol
tak. Aztán a kórustagokban 
lassan megszűnt a kishitűség. 
Most már nem félnek részt 
venni a nagyerejű kórusta
lálkozókon és fesztiválokon.

— Hogyan sikerült meg
szervezned az utánpótlást?

— A szervezésben orosz
lánrészük van a kórustagok
nak. Kéthetente, pénteki na
pokon délelőtt vagy épp 
egész nap tartanak a pró
bák.

— Miért szeretnek próbá
ra járni a kórustagok?

— Egyszerűen: jó együtt 
lenni, gondolatokat cserélni, 
vitatkozni. A zene, a muzsi
kálás megszépíti a hetek ne
héz perceit. Van olyan kol
lega, aki reggel 5 órakor kel 
fel ezekért a próbákért, és 
este 10 órakor ér haza ... A 

budapesti II. Nemzetközi Kó
rusversenyen novemberben 
férfikarunk az A kategóriá
ban nemzetközi ezüstérmet 
kapott, „ és fényes lett 
egyszerre minden...” (Garai 
Gábor). Nagyon magas szin
tű, erős verseny volt. Példá
ul részt vett egy olasz, egy 
finn, két német férfikórus és 
a TUNGSRAM Kodály Zoltán 
férfikar is. Gyakorlatilag az 
egyik legjobb magyar férfi
kórusnak számítottunk. Na
gyon örültünk, hogy Karai 
József. Szőnyi Erzsébet, 
Dr. Csenki Imre barátságát 
is elnyertük. Karai József 
két müvet is írt kórusunk 
számára.

— Milyen tapasztalatokat 
vontatok le a versenyből?

— Ez egy nagyon kemény, 
jó verseny volt. A lámpaláz, 
a hév, az izgulás néha elka
pott bennünket, amire ezután 
jobban kell vigyázni. Most 
nincs megállás, minősítésünk 
februárban lesz, majd ismét 
versenyekre készülünk . . .

— Milyen terveid vannak?

— Szeretném a madrigál
éneklés stílusát pontosabban 
megtanulni, és a kortárs ze
nét még alaposabban megta
nítani. így tudunk újabb ver
senyekre széles repertoárt ki
alakítani.

Beszélgetésünk végén szó
ba kerül a család nagy áldo
zatvállalása. Úgy érzem, nél
külözhetetlen az otthonterm- 
tő melegség, amire nagyon 
nagy szüksége van minden, 
a munkáját mélyen és ala
posan végző embernek ... A 
sok-sok elfoglaltság után a 
hazatérő kórusvezetőt hat 
pici. topogó láb várja 

az ajtóban... 
,,A tűznek 
nem szabad 
kialudnia” 
— mondta 
Kodály Zol
tán.

V. Zag Ágota

A kórust dec. 22-én este 
7 órakor kezdődő hang
versenyen hallhatjuk a 
nagyatádi római katoli
kus templomban.

(a szerk.)
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Az MDF a Tanács 
és az Üzlet

Szemét a szőnyeg alá
avagy kétszer vesz, aki gyorsan vesz

A mondandó tartalmának 
hű visszaadására törekedve, 
a helyszűke miatt mégis lerö
vidítve közöljük az MDF Na
gyatádi elnökségének október 
2-án kelt levelének egyik té
máját: ,,Tisztelt Tanácselnök 
úr! A napokban szereztünk 
tudomást arról hogy a Váro
si Tanács Végrehajtó Bizott
sága az ön, valamint a Ható
sági Osztály előterjesztésére 
a Nagyatád. Vásártéren lévő 
építési telkekre — melyek ál
lami tulajdonban vannak
— több olyan magánkereske
dői, illetve szolgáltató tevé
kenységet folytatni szándé
kozó magánszemélyt jelölt 
ki. akik részére a 800.-Ft m 
-es telekár mellett további 
úgymond vissza nem téríten
dő állami támogatást, vala
mint az építési költség 10 "ü 
-át kitevő összeg erejéig 
megtéríti a magánszemé 
lyek költségeit — támogatá
sokat nyújt, lgv több magán
személy 43.200 Ft. illetve 
61.600 Ft értékben a város 
központjában elsődlegesen a 
saját egyéni érdekeit szolgáló 
létesítmények0! hozhat létre 
a tanács további jelentős — 
állami foirásbol finanszíro
zott — támogatásával.” . . .. 
..Mindezeken túl a vevőkent 
kijelölt magánkereskedők 
közt van olyan személy is, 
akinek a városban már van
— nem is egv, hanem ket
tő — ún. butikja... A kijelölt 
magánkereskedők személye 
az ilyen telkek juttatásánál 
kísértetiesen ismétlődik! (... 
közérdeket szolgálóként fel
tüntetett határozatok, ame
lyek a magánkereskedők ese
tében nem más, mint az álla
mi ingatlanok áron alul való 
elherdálása . . . ) Követeljük, 
hogy a tanács a magánkeres
kedőknek semmiféle támoga
tást ne nyújtson a lakótelek

NYILATKOZAT
A m/óf'ilviL’hnn, Ó*‘v!’

ben. városokban — városrészek
ben alapított helyi újságok szer
kesztősedéinek tagjai Tiszák vcx- 
kén tartott szakmai tanácskozá
sunk alkalmából fordulunk a 
nyilvánossághoz. Azzal a javas
lattal állunk a közvélemény, a 
kormány, az országos intézmé
nyek. társadalmi szervezetek elé. 
hogy hozzanak léire országos, il
letve regionális SAJTÓA LAPOT 
helvi újságok alapításának, mű
ködésének segítésére.
Ennek az alapítványnak a köz

áraknál olcsóbb telkeken fe
lül, mivel ezzel a gesztussal 
már álláspontunk szerint 
„honorálja” vállalkozói akti
vitásukat . . .”

Hamvas János október 26- 
án kelt válasza részletesen 
feltárta a tanácsi szervek 
kereskedelem-fejlesztési lé
péseinek történetét. Szól az 
1985-ös áruházépítési terv 
sorsáról: „A megkeresett ke
reskedelmi vállalatok csak 
nagymértékű tanácsi támoga
tással vállalták volna a rész
vételt, illetve tőkehiányra hi
vatkozva nemleges választ 
adtak.” A tanácsi vb. ,.1986 
-bán úgy döntött — más ta
nácsokhoz hasonlóan, — hogy 
vállalja a közművesített telek 
ingyc nes biztosítását, és az 
építtetőknek a számlával iga
zolt építési költségek 10 
" u-ának visszafizetését... A 
területeit befizetett vételárat 
— kereskedelemfejlesztési tá
mogatás céljából — külön 
megállapodás alapján vissza
kapják a reszt vevők” — is
merte el a tanácselnök, hogy 
valóban honorálja a vállalko
zó szellemet a tanács. Arról 
is írt. hogy ehhez hasonló 
szelleműnek ismerte meg az 
MDF országos elnökségének 
programját is.

,,A továbbiakban iparcikk. 
ABC-áruh áz, m agá n k e rés k e- 
doi. vendéglátói, szolgáltató 
navíIonok «mi lésére van le
hetőség, de vállalkozó ez- 
idáig nincs. " — írja a ta
nácsnok a bevásárlóköz
pontról. Talán e levélváltás 
közzététele nyomán jelent
keznek olyan új, tőkeerős 
szolgáltatók. kereskedők,
akik a hatóságnak is. a de
mokratáknak is, aztán majd a 
hiánycikk-keresőknek, ol
csón és jól dolgozó repará- 
tort kutatóknak is megfelel
nek...

szolgáin!: funkciót óllá 
szerveződésű orgánum< 
kai feltételeinek 
szakismeretet
segítését kellene

M eggv öz.ődésü n 
bégeknek, városrészek ne

♦ A I (y I ” • » 1 » • iő, íuiidli.)

>k techni- 
megteremtését, 

nvujto képzések 
biztosítania.
k. hogy a köz- 

k már
önkormányzatok 

különösen szük- 
a lapokra, ame- 

a működő he- 
nélkülözhetetlen 

december 14

ma is, de az új 
kialakulásakor 
sége lesz ezekre 
Ivek biztos, hogy 
lyi társadalmak 
eszközei lesznek.

Tiszakécske, 1989

Pfeifferék OTP-értékesí- 
téssel, tehát határidős beépí
tési kötelezettség-vállalással 
vásároltak telket Lábodon, 
családi házuk felépítéséhez. 
Több mint egy eve kapt ák 
meg az építési engedélyt, te
hát gyorsan fel is vették a le
hetséges építési kölcsönöket 
az OTP nagyatádi fiókjától, 
majd lázasan belefogtak az 
építési anyagok beszerzésébe.

— A cementet megvettük 
már a tavasz elején — mesé
li Pfeiffer Béla. — A talaj 
szennyezettsége, a veszélyes 
anyagok elszállításának elhú
zódása miatt nem tudtuk 
megkezdeni az alapozást. Ké
résünkre a lábodi tanács át
vette a cementet. Októberben 
ezt a levelet kaptuk a taná
csi ga mész tői; ,,...A Községi 
Közös Tanács Elnökével 
egyetértésben kérését elfo
gadtuk. jószándékú segítség
ként a cementet járdaépíté
st kre felhasználtuk. Szep
tember hónapban több alka

KEZDJE AZ ÚJ
ÉVET SZERENCSÉ
VEL!

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT 
ÜGYFELEINKET. HOGY 
AZ 1989. ÉVI MEGYEI 
TAKARÉKBETÉT
GYŰJTÉSI AKCIÓ NYE
REMÉNYSORSOLÁSÁT 
1990. FEBRUÁR 7-én 18 
ÓRAKOR TARTJUK 
NAGYATÁDON A GÁBOR 
ANDOR MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN.

A takarékbetétekről szóló 
törvényerejű rendelet 1989. 
február 1-jével megváltozott. 
A betétes ügyfeleinkkel ese
tenként a kapcsolattartás ne
hézkes. Ezért a következők
ről adunk tájékoztatást.
A régi feltételekkel nyitott

4 1» A 4 .»l»LvilUö tuaui tnul IClCK" 
nél nyilatkozni kell a taka
rékbetét tulajdonosának a le
kötési időről és a kamat mér
tékéről.
Kérjük, hogy a betéti szer
ződés módosítása érdekében 
keresse fel takarékszövetke
zetünket.

NAGYATÁD ÉS V7DEKE 
T A K A E ÉKSZÖ V E7 K EZ ET 

lommal megkerestem Tisztelt 
Címet. hogy a kölcsönbe 
adott 200 q cementet vissza
vásároljuk. jelölje meg a 
raktározási helyiséget ahova 
1« rakhatjuk. Mivel érdemi 
választ a cement fogadására 
nem kaptam, és az elkészült 
munkáinkat számlázni kell, 
értesítem, hogy 1989. október 
5-én (csütörtökön) a 200 q 
cementet az ön részére le
szállítjuk. Kérem a fentiek 
szíves tudomásulvételét.”

Pfeiffer Béla nem szívesen 
vette tudomásul, hogy a 
számlázási rendtartás miatt 
rádöglik a télen az értékes 
cement:

— Tizenötezer forintba ke
rül csak az. hogy műanyag
zsákokba csomagoljam a ce
mentet. es sajnos nem is kell, 
mert nincs használható föld 
a telkemen. ahol végr< 
e’kezdhetném a házépítést. 
— mondja Pfeiffer úr.

(szerkesztőség)

NE TÖR.JF. A FEJÉT.
NE TÖLTSE IDEJÉT
CSEKKEK KITÖLTÉSEVEI.

OEOTEHT FOTo: cM. Soos Gy<>r«>

NYISSON ÁTUTALÁSI
P FTFTS7. ÁM LÁT.
HA VÁLLALKOZÓ.
CSEK K SZA M LA B F.T ETET ’ 
ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSA
IT GYORSAN. PONTOSAN 
ÉS MEGBÍZHATÓAN 
TELJESÍTJÜK.

A SZÁMLÁN TARTOTT
PÉNZE ÉVI 12 ",,-kal 
KAMATOZIK!
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MAGYAR VINCI Tisztelt
NÉMETH CSABA

minden törzsvendégemnek és leendő
AndreaNagy né Huszár

igazgató hűtőszekrény és telefon

gyarigazgató Munkatársaim!
'.í.

Köszönöm, hogy egész évi munkájukkal lehetővé tették 
hogy talpon maradjon gyárunk. Arra kérem Önöket, 
hogy dolgozzunk jövőre a megindult önállósulási 
folyamat sikeréért!

Kellemes Karácsonyt. és eredményekben gazdag 
új esztendőt kívánok minden dolgozónknak , 
családtagjaiknak. üzleti partnereinknek.

akik akik akik akik akik akik akik akik akik akik 
<|> <|> jq>

ÜDÜLÉS VAGY TŐKEBEFEKTETÉS

A nagyatádi
SOLAR Szálló üdülési 
vagy tőkebefektetési 
lehetőséget kínál 
mindazoknak, akik a 
szállodában használati 
jogot vásárolnak. 
Amennyiben a megvásárolt 
üdülési lehetősőgét 
értékesítésre 
egységünknek felajánlja, 
úgy az éves forgalmi 
bevételből részesedik!
A megvásárolható 
2ágyas, fürdőszobás 
üdülőegységekben
színes televízió, rádió,

szolgálja vendégeink kényelmét. 12 üdülőegységhez
teljes felszerelt teakonyha is tartozik.
Részletes információt személyesen vagy telefonon
szállodánkban kaphat.
Varjuk szíves érdeklődésüket.
Kívánok a magam és munkatársaim nevében
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BÉKÉS, BOLDOG, EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT.

1990
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

p 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
K 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

: Sz 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
1 Cs 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

P 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Sz 6 13 20 27 310 17 24 310 17 24 31

1 V 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

JULIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER

H 2 916 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
K 310 172431 7 14 21 28 4 11 18 25
Sz 411 1825 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Cs 512 1926 2 9 16 23 30 6 13 20 27
P 61320 27 310 17 24 31 7 14 21 28
Sz 71421 28 411 1825 1 8 15 22 29
V

___
1 81522 29

_____________
5 12 19 26 _ 2 9 16 23 30_____________

*
*

akik akik akik akik akik
<|> <P6 <!>

<u
0
Jk

Április mAjus jumus

M 2 9 1623 30 7 14 21 28 4 11 18 25 H
K 3101724 1 8 15 22 29 5 12 19 26 K

Sz 411 1825 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Sz
Cs 5 12 1926 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Cs
P 6132027 4 11 18 25 1 8 15 22 29 P

Sz 7 1421 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Sz
V 1 81522 29 6 13 20 27 310 17 24 V

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

H 1 8 15 22 29 5 12 18 26 3101724 31 H
K 2 a •6 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 K
Sz 3 10 17 24 31 7 14 21 28 512 19 26 Sz
Cs 4 ii 18 25 1 8 15 22 29 6 1320 27 Cs
P 5 12 ia 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 P
Sz 6 13 20 27 3 '0 17 24 1 8 15 22 29 Sz
V 7 14 21 28 4 11 18 25 291623 30 V

telepvezető

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag új évet kíván vásárlóinak

DÉLDUNÁNTÚL1 TÜZÉP VÁLLALAT
13. sz. nagyatádi telepe 
Telefon: 11-354, 11-344.

Kellemes Karácsonyt 
és boldog új évet 
kívánok

BÖCZKÖS ISTVÁN 
az étterem vezetője

vendégeimnek a PARK Étteremben

LEGYENEK TOVÁBBRA IS VENDÉGEINK

A NAGYATÁDI PARK ÉTTEREMBEN!
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ZRÍNYI filmszínház 
NAGYATÁD

CJ-iíuuzítt h ázak ttt íh o ra DIÁKOLIMPIA

januar
4-5. csütörtök-péntek 
Leszámolás 
Felemelt helyár III.

4. csütörtök 
Este fél 8 órakor;
A Sötétség Fejedelme
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár III

7-8. vasárnap-hétfő 
Délután 5 órakor: 
őslények országa 
Felemelt helyar II.

Este fél 8 órakor
Arany és vér 
Felemelt helyár II.

11-12. csütörtök-péntek
Délután 5 órakor
A medve
Felemelt helyar II

Színes francia film

Este fél 8 órakor:
Támadás a Marsról 
Felemelt helyar III.

14. vasárnap
Twins — Ikrek
Felemelt helyar II)

15. hétfő
Call Girl ötszázért 
Feh-melt helyai II.

18. csütörtök
Délután 5 órakor:
Cocktail
Felemeli helyár II.

18-19. csütörtök-péntek
Este fél 8 órakor:
Mélytengeri szörnyeteg
Kiemelt helyar I

21. vasárnap
A hünbaQÓ
Színes olasz film 
Felemelt helyár I.

22. hétfő
Kémálom az Elm utcában 
Felemelt helyar I.

25- 26. csu torti ik - péntek
Délután 5 órakor:
Egy párizsi diáklány 
Felemeli helyár I.
Este fél 8 órakor
Fekete eső
Színes amerikai film

28. vasárnap 
Nindzsák harca 
Felemelt helyár I.

29. hétfő
Pénzmánia
Felemelt helyár II.

SEGESD

Januar 6.
A leghosszabb nap I-II.
Felemelt helyár II.

13.
Szörnyecskek
Felemelt helyár II.

20
A legényanya
Felemelt helyár II

27.
Testek csábítása

LÁBOD

Januar 5.
Háborús játékok 
Felemelt helyár II.

8
Támadás a Marsról
Felemelt helyar III

12
Túsztörténet
Alaphelyár II

15.
Dobjuk ki anyut a vonatból
Felemeli helyár II

19.
Kendörakadémia 3.
Felemelt helyar II.

22.
Szuperhekusok
Felemelt helyár III

26.
A Cápa 2.
Felemelt helyár I.

29.
Iláloszobaablak
Felemelt helyar II

KUTAS
.Január 7.
A búnbánó
Felemelt helyár I

ÖNNEK IGAZA VAN . . .

Önnek igaza van. mint mindenki

nek aki a Nagyatád lapui olvassa 

Ez << lap a/, ön ölagaiól sz.oi. Nett, 

mindig az ön véleményét olvashatja 

e hasábokon, ez igaz. Ha megn i<i 

gondolatait. beküldi sz.vrkesztösé- 

giinkh) (7501. Pí. 28. vagy 7501. Pf. 15.) 

azon leszünk, hogy mielőbb megjelen

tessük azokat.

Ha például előfizetőn kíván lenn, 

lapunknak, csak annyit keli tennie 

hog\ befizet 96,-Ft-ot a 795-399008 

szarnia javara es ráírja a csekkre 

hogy a Nagyatad lap 1990. evt cvf>» 

lyamát fizeti elő. Várjuk jelentkeze 

Sét.

14.
Zsoldoskatona
Felemelt helyár II

21.
Huhogok I-Il.
Felemelt helyár II.

28.
A kém. aki szeretett engem 
Felemelt helyár III.

HÁROMFA
Január 5.
A magányos farkas
Felemelt helyár III.

12.
Dirty Dancing — Piszkos tánc 
Felemelt helyar II.

19.
Nincs kegyelem
Felemelt helyár III.

26.
Zsoldoskatona 
Felemelt helyár II.

NAGYKORPÁD
Januar 8.
Hajlakk
Felemelt hely ár I.

15.
Ökölharcos
Felemelt helyar III.

22
Az emhervadász
Felemelt helyar II

29.
Az eastwicki boszorkányok
Felemelt helyar II

TARANY
Januai 4.
Ökölharcos

11.
A legenyanya

18
Támadás a Marsról

25.
'Veres játék

November 24-én volt az asz
talitenisz diákolimpia körzeti 
döntője. Az 5-6. osztályosok kö
zül a lányoknál 1. Bencze Bettina 
(Babay), 2. Horváth Klára (Ba
bai ). a fiúknál 1. Rákóczi András 
(2 sz isk.), 2. Szabó Norbert 
(Somogvszob) . A 7-8. osztályos 
lánvoJc közi*! 1. Mártn 2.
Nagy Katalin, a fiúknál 1 Beck 
Balázs, 2. Tisler Tamás (mind 
Babay-iskolások).

KIÁLLÍTÁS

.Januar 12-től február 4-ig

VARGA GÉZA FERENC

szobrászművész szobrainak kiál
lítása a nagyatádi művelődési 
ház kiállítótermében

TÖMEGSPORT

/\ megyei olimpiai napokon a 
rendszeres részvétéi eredménye
ként (az évi 6 próbából legalább 
4-et teljesítettek) a taranvi dia 
kok és nevelőik kapták a megyei 
sportiroda ajándékainak 50 al 
A 2 gyalogtúrán. 2 kerékpártú
rán, 2 1 utópróbán átlag 330 indu
ló volt. A kiváló szervezést a 
nagyatádi 2. sz. és Babay iskola, 
valamint a szakmunkásképző vé
gezte el.

CSELGÁNCS

Az. NVSE cselgáncsosai a nagy
atádi 1. sz. általános iskola torna
termében tartják edzéseiket ja
nuár 1-től.

KISPÁLYÁS 
LABDARÚGÁS

A körzeti döntőből a megyein 
az ÁFÉSZ csapata jutott. 2. a 
Lendület. 3. a Konzervgyár csa
pata lett, a Magyar Ifjúsági Cent
rum Kupában. A serdülő csapa
tok közül a Kutas es a 2. sz. isko
la Radnóti csapata jutott a me
gyei döntőbe.
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Pozsgay Imre államminiszter a nagyatádi Kossuth utcában

Az 1. sz. általános iskola 
tanulóinak kérdése:

— Hogyan látja korosztá
lyunk elhelyezkedési helyze
tét a jövőben?

— A tieteket mar jónak, 
az előttetek járóknak még 
nehéz lesz . . . Ha szüléitek 
bírják türelemmel meg erő
vel, akkor jó sorotok lesz.(l.)

Gál Ottó kérdezte:
— Mi az ön véleménye a 

parlamentről? Hol születnek 
a döntések mostanában?

— A kormány és a parla
ment együttműködésén mú
lik most minden. Nem lenne 
jó, ha túl korán feloszlatnák 
a parlamentet, és kormá- 
nyozhatatlanná válna az or
szág.

Ormai István a szoborpar
kot bemutató „Dialógus” c. 
könyvet adta át Pozsgay 
Imrének:

— Hallott-e a nagyatádi 
faszobrász alkotótelepről ?

— Sok jót hallottam . . . 
Örömmel látom e könyvben 
régi szobrászbarátaim arc
képét: Bencsik István — mu
tatja — és Vilt Tibor . . . (2.)

Az ABC-ben Zelkó Imré
től kérdezte ;az államminisz
ter:

— Mokil már vége a ju
goszláv rohamnak?

— Igen — mondta a bolt
vezető.— Ma már észre lehe
tett venni az intézkedés ha
tását.

— Szigetváron és Sikló
son nagyon panaszkodtak 
nekem az asszonyok, hogy 
lehetetlen a helyzet ... Az 
osztrákok rögtön boltokat 
hoztak létre, mi meg elhesse
getjük a vevőket. Azért kel
let ezt tenni, mert már a 
magyarok nem jutottak áru
hoz. (3. kép)

Az öreg bácsi kérésére meg
állt Pozsgay Imre:

— Mondja kérem, hallga
tom.

— 75 " ((-os hadirokkant va- 
Q t \ V* 1 o ♦ o nrfl’

fillért sem. 26OO.-Ft-tal men
tem nyugdíjba 1981-ben. 
Egyedül élek.

— Fogságban volt?
— Nem, de kint voltam a 

fronton, megsebesültem.
Miért kell megkülönböztetni 
a hadirokkantakat?

— Az ön problémájával 
most találkoztam először. 
Megnézetem... (4. kép)

1989. november 25-én

OFOTERT FOTO: cM. Soós György

Levél a Városi Tanács 
mostani tagjaihoz

Az MSZP Városi Elnöksé
ge levelet intézett a városi 
tanács tagjaihoz november
ben. A szerkesztőségünkhöz 
is eljuttatott levélből idé
zünk:

„...a város jövőjét, lakóinak 
sorsát alapvetően meghatá
rozza, hogy:

Lesz-e elég munkahely az 
elkövetkezendő években? Mi
re fordítódik a valóban szű
kös városi költségvetés? Mer
re halad a város fejlődése? 
Mi lesz az MSZP átadásra 
kerülő épületeinek sorsa? 
Hogyan korszerűsödik az ok
tatás? Ki lesz a város majda
ni tanácselnöke? Megtisztul-e 
a város közélete, fejlődik-e 
demokratizmusa?...

Mi bízunk abban, hogy... a 
jövőben a (tanácsi) döntésho
zatalt körültekintőbb tájéko
zódás előzi meg, és nem ne
hezíti, vagy lehetetleníti tag
jainak esetenként tüntető tá
volmaradása... Megfontolásra 
ajánljuk, hogy a városi ta
nács üléseit az eddigi gya
korlattól eltérő módon ne ne
gyedéves ütemezésben, ha
nem, ha döntési kényszer azt 
szükségessé teszi, gyakrab
ban tartsa.”

Városi 
kerekasztal
A nagyatádi művelődési 

ház december 1-én megbe
szélésre hívta össze a város 
politikai szervezeteinek, vá
rosi tanácsának képviselőit. 
A tanácskozás eredménye
ként megalakult a VÁROSI 
KEREKASZTAL. Célja az, 
hogy a tanács testületé és 
tisztségviselői megismerhes
sék a város dolgairól, életé
ről formálódó pártvélemé
nyeket, és azok nyilvá
nosságot kapjanak. Az ösz- 
szes jelenlegi és ezután ala
kuló párt, pártszerűen műkö
dő szervezet számára lehető
séget adhat a VÁROSI KE
RÉKASZTAL a közös fellé
pésre az azonos megítélés alá 
eső helyi ügyekben.
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Tarany választása
1989. november 17-én 18 

óra 20 perc, Tarany, Művelő
dési Ház. Zsúfolt nagyterem, 
30-60 év közöttiek. A többség 
fiatal férfi.

— Mindentől és mindenki
kitol függetlenül és szabadon 
köszöntök minden jelenlévőt. 
Az a kérdés, ami itt napi
rendre kerül, az csak taranyi- 
akra tartozik. Ezért senki 
mást nem hívtam meg — 
mondja a negyvenéves elöljá
ró, Somosi József.

— Kibővített elöljárósági 
ülést tartunk arról, hogy Ta
rany különváljon-e a Három
fai Községi Közös Tanácstól. 
Az elválásnak — folytatja — 
nem kedvez a mai időszak. 
A népszavazások, választások, 
a tanácsülések rendje miatt 
úgy tűnik, hogy a jövő év vé
géig nincs módunk a saját ta
nácsunk megválasztására.

Részletesen elmondta ho

Nagyatád sporttörténete II. rész
(Tamás Lajos 1963-ban készült dolgozata nyomán)

1912-ben Nagyatád sporto
lói nagy lelkesedéssel láttak 
neki a sportpálya temető 
melleti területen történő ki
alakításának. Az építéshez 
a diákság munkája is nagy
ban hozzájárult, továbbá az 
is, hogy a mind szélesebb 
körben kiterjedt sportélet a 
gazdagabbak körében is tá
mogatásra talált.

Az első világháború után 
az akkori vásárteret jelölte 
ki sportpályának a földbirto
kos Lelbach-család. Az épí
tés nagyobb részét saját 
munkásaival végeztette el. 
Ezt a területet 1925-ig hasz
nálhatták a sportolók. Akkor 
Lelbachéknak ezzel a terü
lettel is más tervei születtek, 
ismét új helyet jelölt ki a 
család: a község délnyugati 
határában. Ennek a sportte • 
lepnek az építéséhez a mun
kaerőn kívül is adott egyéb 
anyagi támogatást a Lelbach- 
család, valamint Totter 
Sándor kereskedő is, akinek 
két fia : Béla és Jenő is spor
tolók voltak. Pénzzel a bank 
is hozzájárult az építéshez. 
Ekkor már a sportpálya ki- 
éoítésén túl fedett öltözőnek, 
szertárnak, fedett tribünnek 
és pályagondnoki lakásnak 
az építésére is futotta az ösz- 
szegyűjtött pénz.

1942-ben lakhelyeknek 
osztották ki a sportpálya te

gyan erősödött föl a faluban 
az elválás vágya, valamint az 
új önkormányzati törvény 
milyen lehetőséget ad a kü
lönváló falvaknak, hogy Ta- 
ranynak csak társadalmi ta
nácselnököt •• lehet majd vá
lasztani... Szaporodtak a köz
beszólások, gyarapodott a kö
zönség. „Döntsön a falu!” 
felszólítással fejezte be elő
terjesztését az elöljáró, az ek
kor már 150 fős hallgatóság 
előtt.

A felszólalásokat Kozma 
Miklósné kezdte: „Sérelmem, 
hogy amikor először szóbake- 
rült az elválás, felbújtónak 
kiáltottak < ki bennünket: a 
fériemet és engem... Szeren
csénk, hogy el tudtuk kerül
ni az iskola körzetesítését le
galább! Évente többen meg
kérdezték: marad-e az iskola, 
mert ha nem, Nagyatádon 
építkeznek. Közel álltunk ah- 

rületét és helyette a község 
délkeleti részét jelölték ki a 
máig végleges sporttelepnek. 
Az itteni építés a mély, agya
gos talaj miatt komoly anya
gi áldozatot követelt. Azóta 
is sokba kerül a karbantar
tás a lapos fekvés miatt. Öl
tözőt, fürdőt és pályagond
noki lakást építettek. Itt lé
tesített a Levente Egyesület 
löterct, amelyet kor'zerűsí- 
tés uíán azóta is használt az 
MHSZ.

SPORTEREDMÉN YEK

pont

A körzeti első osztályú labdarú
gó bajnokság őszi rangsora:

1. Háromfa 21
2. Görgeteg 21
3. Segesd 21
4. Bolhás 19
5. Lábod 13
6. Gyékényes 12
7. Ötvöskónyi 8
8. Szabás 6
9. Kisbajom 4

10. Iharos , 1

Kispályás labdarúgó bajnokság
zajlott le a városban. Az őszi
tavaszi rendszerű verseny vég
eredménye:

pont
1. Flamingó 27
2. Platán 23
3. Cérnagyár 16
4. Konzervgyár 15
5. öregfiúk 15
6. CSKCS 15
7. Autószerviz 12
8. Gimnázium 11
9. MN 3335 9

hoz, hogy kiürül a falu. A 
világ a függetlenedés és sza
baddá válás folyamatát éli. 
Tegye meg ezt a lépést a mi 
falunk is! A falu népének 
meg kell adnunk azt a lehe
tőséget, hogy vegre egyszer 
kinyilváníthassa vék'mé- 
nyét! Legyen népszavazás!” 
(Nagy taps.) Kalinics Ferenc: 
„Az egyesülés kalap alatt lett 
elintézve. A falut akkor nem 
kérdezték meg, gyorsan vég- 
hezvitték. A váláshoz sem 
kellhet sok idő! Dönteni itt és 
most is tudunk. Amikor a té- 
eszünkben 6.-Ft volt egy 
üzemegység, Háromfán 40.-Ft 
-ot fizettek. Később megfor
dult a helyzet, akkor meg 
összevonták a téeszeket is, a 
falvakat is.”

Horváth József: „Ránk, ta- 
ranyi tanácstagokra lényegé
ben semmi nem volt bízva az 
összevonáskor. Jópárszor ki
jöttek a megvétől, a járástól, 
olyan eszközökkel ment ez is, 
mint a téeszesítés. Akkor 
népfrontelnök is voltam. Az
zal érveltem: fából vaskarika 
a Háromfához tartozás eről
tetése. Nagyatádhoz vagyunk 
kötve köldökzsinórral. Ma is 
600 taranyi dolgozik a város
ban. 5 km-re van Nagyatád. 
26-ra Háromfa. Semmi más 
közünk nincs Háromfához, 
csal’, az, hogy ott van a ta
nácsház.”

Felforrósodott a hangulat. 
Az elöljáró is már csak a 
technikai lebonyolítást mér
legelte. „Jelen van a lakosság 
több mint 10 %-a. Az elöljá- 
íóság javasolja a rendkívüli 
tanácsülés összehívását. Ké
rem, hogy ott az összes ta
nácstag jelenjen meg, ne úgy 
mint legutóbb, hogy csak 6 a 
13-ból!

Talán karácsonyig lebo
nyolódhatna! . . .”
Papp Lajos állt föl: „Dönt
sük el, hogy szét akarunk 
válni, vagy sem! Most azon
nal, és azután jelöljük ki. 
hogy kik képviselik a falu 
akaratát.”

Torokszorító volt, ahogy 
kikövetelték a résztvevők, a 
felgyorsult folyamatban, a 
döntő szavazást. Az elöljáró 
szinte csak elkezdte feltenni 
a kérdést, hogy ki szavaz a 
szétválásra, már mindenki
nek magasban volt a keze . . . 
Ünnepélyesség öntötte el az 
arcokat. Somosi József ki
hirdette:

— Nyilvános elöljárósági 
ülésen a falu 10 %-a azt a 
határozatot hozta, hogy Ta

rany különválik Háromfától. 
Ezt a határozatot odatesszük 
a tanács asztalára, hogy ír
ják ki a népszavazást! . . . 
Most azért vagyunk itt, mert 
megkezdődött a demokrácia. 
Saját maga döntött a tara
nyi nép.

Már eldőlt a nagy kérdés, 
megkönnyebbültek az embe
rek. Hátradőltek a kényel
metlen faszékeken. Alig más
fél óra alatt a szívekben, a 
tekintetekben lezajlott a he
lyi társadalom reformja. 
Senki nem készülődött el
menni. Kalinics Ferenc is 
úgy érezte, hogy még meg 
kell beszélni saját dolgukat:

— Van a tanácson közös 
vagyonunk. Olyan embert 
kell odaállítanunk az osztoz
kodáshoz, akit nem vernek át 
Háromfán!

Kozma Miklós: ,, A há
romfai tanácson kezdetben 
nehezteltek amiatt, hogy el 
akarunk válni tőlük. 150-nel 
többen vagyunk mint ők a 
bakházaiakkal együtt . . .

Nem volt helyes a tanácsi
aknak az a szemlélete, hogy 
az apparátus 8-10 tagjáért a
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tanácsházán előbb megcsi
nálták a központi fűtést, 
mint bármelyik iskolában . . . 
Megvan a mi tanácsházánk. 
megvan a berendezés is. A 
tárgyi feltételek biztosítot
tak. A közös vagyon a lélek- 
szám arányában kell, hogy 
megosztásra kerüljön!”

Az épületből kijövök cso
portokban beszélgettek még 
a sötét utcán, meg-megállva 
ballagtak haza . . . Azóta ta
nácsülés volt Háromfán. 
Minden tanácstag, a három
faiak is elfogadták a szétvá
lás tervét. Decemberben alá
írás-gyűjtést kell rendezniük 
a taranyiaknak, majd a dön
tésüket jóváhagyatni, felter
jeszti a kérvényt a fővárosba 
a közös tanács.

Kovács Géza
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BERLIN ’89december NYUGAT

Berlin az Berlin

A város sajátos státuszú, 
három megszállási övezetből 
áll. A tavalyi évig érvényben 
volt, hogyha valaki nem tud
ja magát azonnal igazolni, 
helyben agyonlövendő. A vá
ros feletti légtérben sem 
sportrepülő, sem sárkányre
pülő, repülőgép pedig vég
képp nem szállhat német fel
ségjellel. A Lufthansa gépei 
nem'landolhatnak Berlinben. 
A város lakói és vállalatai 
különleges pótlékot élveznek 
(még). Aki Berlinben él. az a 
bruttó fizetésének 8 0 ((-át
megkapja a nettó fizetésén 
felül. A vállalatok adóked
vezményben, támogatásban 
részesülnek, sőt azok a német 
vállalatok is, amelyek Ber
linben dolgoztatnak. A né
pességet megtartani, a kap
csolatot az anyaországgal szo
rosra fűzni így sem volt min
dig egyszerű.

Az „éhséghíd” (Hunger- 
brücke) emlékművének egyik 
része Berlinben, másik része 
Frankfurtban van, ahonnan a 
hidegháború dühöngő évei
ben a berliniek az amerikai 
repülőgépek segítségével 
kapták meg az élethez szük
séges élelmet, energiát. Nem 
sikerült kiéheztetni őket, pe
dig a teljes elzárás célja ez 
volt. A berliniek büszkék, 
szókimondóak: többek között 
azért, mert ezt is túlélték. 
Hiányzik a középgeneráció 
a városból, hiszen amikor a 
mai negyvenesek, ötvenesek 
kezdtek el dolgozni, a jövő 
nem sok jóval kecsegtetett. 
Sok a nyugdíjas és fantasz
tikusan sok a diák.

A fai

A falról írni, fényképet 
nézni most nem annyira ér
dekes, mint a fal mellett ko- 
pácsoló kalapácsok hangját 
hallani. Mindenki akar egy 
kicsit bontani rajta, azért is, 
hogy vihessen haza belőle.

A fal üzlet. Az amerikaiak 
legutóbb 200 tonna falat ha

józtak be, amelyet apróra 
törve árusítanak, öt-tíz már
káért kalapácsot lehet bérel
ni a fal mellett és azonnali 
Polaroid képet is készítenek 
a büszke bérlőről.

A fal innen gyönyörű. Szí
nes, békére felhívó felirata
it még a csikorgó télben is 
élvezetes akár kilométerekig 
végigkísérni. A fal a másik 
oldalról fenyegető, lélekte
len, embertelen. A Checkpo- 
int Charlie az amerikai öve
zet egyik átkelőhelye. A mel
lette levő múzeumba el kell 
menni. Valóban múzeumot 
kellett berendezni azoknak 
az embereknek, akiknek si
került átjutni a fal egyik fe
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léről a másikra. Azoknak pe
dig emléket állítani, akik éle
tükkel fizettek az átkelési 
kísérletért. Voltak, akik hó
napokon, éveken keresztül 
fúrták át magukat a föld 
alatt, éjjelente lehetetlen 
szűk réseket készítve. Olyan 
kicsi autót még nem láttam, 
amely átépítésével embere
ket csempésztek at (27-et) 
mígnem az utolsó nő a vám
vizsgálatnál meg nem moz
dult, vele persze az egész 
autó. A Checkpoint Charlie- 
nál aláírásokat gyűjtenek a 
magyar kormánynak ítélen
dő Béke Nobel-díjért, amit 
az NDK-polgárok kiengedé
sével érdemelne ki.

Az NDK-sokk

A város tele van. Mozdulni 
alig lehet a menekültektől és 
a látogatóktól. Ez eleinte 
fantasztikus élmény volt a 
berlinieknek. Ma inkább kel
lemetlen, bár igazából nem 
berzenkednek az öslakók. 
Megjelent a korábban isme
retlen sorbanállás, néha nem 
lehet ezt-azt kapni.

Az NDK-sok ingyen utaz
hatnak igazolványuk felmu
tatásával a tömegközlekedé
si eszközökön, ingyep láto
gathatják a színházi előadá
sokat, sőt külön előadásokat 
is tartanak számukra. A 100 

márkás „üdvözlőpénz” jót 
tesz a város kereskedelmé
nek, hiszen azt itt költik el, 
a város bevételei ezzel növe
kednek. A nyugat-berliniek 
naponta 25.- DM-et kötelesek 
beváltani minden megkez
dett NDK-beli nap után, 1 : 1 
arányban.

Megvannak az első rossz 
tapasztalatok is az NDK-sok - 
kal, mondják: nem tudnak 
úgy dolgozni, mint az ottani
ak. Fogyasztani pedig csak 
akkor lehet, ha megkeresték 
a fedezetét.

Az első hullámok a speku
lációk alapját is megvetették. 
Svájci bankok vették 1 : 25 
arányban az NDK márkát, 

vagyis 1- DM ára 25 DDR 
márka is volt. Az NDK kor
mánya saját valutáját vi
szont kénytelen elfogadni 
például vásárlások ellentéte
leként, persze nem 1 : 25 
arányban. A telekspekulán
sok NDK-sok neve alatt vá
sárolnak ingatlanokat annak 
reményében, hogy elöbb- 
utóbb ott is lehet vállalatok
nak telephelyet kialakítani, 
bérházakat építeni.

A berlini élet

A város állandó pezsgés
ben van. Mindig történik va
lami, és mindennek van kö
zönsége is. Csodálatosan gaz
dag program áll rendelkezés
re hétről-hétre. A mozik tele 
vannak, mert a mozi is része 
a társasági életnek, rangja 
van annak is, ha valaki mo
ziba megy. Számozott helyek 
nincsenek. így jó időben ér
kezni.

A színházak programján 
a klasszikusoktól az alterna
tívokig minden megtalálható. 
Vannak olyan előadások, 
amelyeket egy bérház ötö
dik emeletén lehet végigél
vezni, narancsos ládákon ku
porogva. A kabarék témái 
az aktuális eseményeket tük
rözik vissza. Molnár Ferenc 
regénye alapján készült mu- 
sical-t is láthatunk.

Viták, kiállítások, hang
versenyek között lehet válo
gatni, egészen a „kultúrreg- 
geliig”. A vasárnapi reggeli
zés kultuszát itt ismertem 
meg. 11 óra körül összejön
nek a baráti társaságok laká
sokon, vagy kávéházakban 
és jóízű evés közepette (ze
ne mellett, esetleg képek kö
zött) tárgyalják ki egymást 
és a világot. Berlin ugyanis 
— mondják — egy nagy falu. 
Mindenki ismer egy idő után 
mindenkit.

Berlin nem szép város.

Berlinben ió—lenni..

— tm —
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..Nagy átverések történnek 
mostanában"

(Bob szövegeiből)

ÚJ ÉV
Nekem — a várakozás, a 

szédületes gyorsasággal el
múló idő . . . Neked — a té
vé. virsli és hogy végre 
ihatsz pezsgőt . . . Neki — a 
hajnalig tartó buli. tánc, ön
feledt szórakozás . . . Nekünk 
— a reménnyel teli jövő, 
ugyanakkor a gondokkal teli 
holnap . . . Nektek — a mun
kalehetőség. lakásprobléma, 
családalapítás . . . Nekik a fé
lelem attól, hogy magukat, 
vagy szeretteik közül valakit 
a Halál a birodalmába hív . . . 
Aki egyedül van: barátokra 
vágyik, akit meg társaság 
vesz körül: annak az a leg
főbb problémája, hogy fölé
lik a szülőktől hozott disznó
vágási darabokat a kedves 
vendégek.

Az új év mindig hoz vala
mi változást: a fiatalasszony
nak ősz hajszálakat, a serdü
lőknek pattanásokat, a ku
tyának meg több bolhát . . . 
Aztán egy-két hónap eltelté
vel nem gondolunk az új év
re. hisz már minden megy a 
maga megszokott módján. 
Csak magunkon veszünk ész
re némi változást . . ., hogy 
elhamarkodottan tett újévi 
ígérgetéseinkből nem valósul 
meg semmi, és hogy boldo
gok vagyunk, mert legköze
lebb majd csak egy év múlva 
tudjuk megszegni azokat az 
esküket, amelyeket könnye
den kimondtunk.

Hadi Henriett

RAP TOP

1. Young M. C. — Búst a Move "

2. Doudle Troudle With Kebel MC 
— ., Street Tuff "

Babay nap MODELLEZŐK
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November 28-án emlékez
tek meg Nagyatád legújabb 
általános iskolájának tanulói, 
nevelői névadójukról. Tamás 
Lajos iskolaigazgató ünnepi 
beszédében az új magyar iro
dalom értekekent mutatta be 
a 91 éve Nagyatádon szüle
tett író, újságíró, filmforga
tókönyv-író életművét. Idéz
te Babayt: „Különös kis vá
ros ez a Nagyatád. Park álla 
közepén, olyan pompázó 
szépségű. hatalmas ősfás. 
díszbokros, százutas, gondo
zott. nagyerdők hangulatát 
idéző park (közepén várkas
télyszerű ártézi fürdővel), 
hogy különössége páratlanná, 
szinte erotikussá varázsolja a 
várost." A nyolcadikosok egy 
műsorban mutatták be az 
írót az iskolásoknak, volt he
lyesírási. mesemondó, felol
vasó, rajzverseny. tréfás 
és ügyességi vetélkedő, nép
dal-éneklés (az író dalgyüjtő 
is volt), irodalmi, helytörté
neti verseny is. A hatodik 
osztályos Magyar Szilvia 
versiró - versenyre beadott 
írásának befejező sorait idéz
zük :
.........Otthon vár a hrke.
mikor Ívsz már este? 
Holnap földrajzból doga. 
kész van már a vacsora. 
Most lefekszem, jó éjszakát 
S álmomban mit látok, nahát: 
Újra csörög a vekker 
es én ismét kelhetek fel?"

3. Jody Watley <X Erié B. Kakim
— ,. Friends ”

4. Redhead King Pin F. B. I.
— .. Do you to Right Thtng "

5. Kurtis Blow — .. Thronghtout
your yeat.’.’* Gáspár Ko.áes Jr.

A Gábor Andor Városi 
! Művelődési Központ és az 

MHSZ közös modellező klub- 
j jában 12 repülőmodellező és 
! 19 hajómodellező iskolás dol

gozik. A repülősök először 
egyszerűbb papírvitorlázót 
építették, később már szaba
don repülő modelleket is. A 
hajósok is kezdetben papírvi
torlást. később fa. fém textil 
és más anyagok felhasználá
sával szép és jó önjáró vitor
lásokat készítettek, amelyek
kel versenyeken is megjelen
tek. 1989. május 26-án a 
nagyatádi csónakázó tavon 
zajlott le az önjáró vitorlás
hajók megyei bajnoksága. A 
nagyatádiak közül Balogh 
István III. helyezést ért el, 
ifjúsági ezüstérmet kapott. 
Ifjúsági ezüst minősítést ért 
el Pénzár László, míg bron
zot Lukács Norbert. Kucskó 
Annamária, Győrfi Zsolt és 
Tóth Tamás.

A felnőtt versenyzők júli
usban a 01-02 RC ha jómó
déi lek (rádiói rány ításuak)
Dunántúl bajnokságán szere
peltek eredményesen:

Pénzár Jenő I. helyezést 
ért el. az ott is elindult 
Pénzár László III. lett. Gyé
kényesen volt augusztusban 
a METALLUX KUPA nem

ÉDES FIAIM!
Csúcsforgalomban, útkereszteződések között, a négysávos 

országúton, szembe a forgalommal, az iskolák felöli, szélső 
sávban száguld a motoros fiú. A törvény egy trabant formá
jában állja útját az ámokfutásnak . . . Kerékpárosok, motoro
sok riogatják, trágár szókkal szégyenítik a vasárnapi nagy
miséről botorkáló öregeket a Széchenyi tér védett parkjában. 
Szakmunkás-tanulóktól kéregetnek pénzt a csurgói vonaton 
a felsőbb osztályos iskolatársak <\s felpofozzák a kisebbeket, 
ha azok nem tudnak adni . . . Letört vízcsap a nagyatádi te
metőben. kiburogatott vagy zászlórúdra felhúzott szemetes
kukák és megint kisgyerek vére fröccsen a vendéglátó mos
dójában vagy a városszéli úttesten. Édes fiaim! Beszélget
nünk kellene!

zetközi verseny és országos 
bajnokság. Pénzár Jenőné a 
nők versenyében III. lett. Az 
FI (forma 1.) 15 cm -es kate
góriában Pénzár .lenő lett 3

A felsoroltakon kívül ki- 
t melkedő modellező munkai 
végzett a klubban:

Kucsko László.
Mezei Krisztián.
Frank Péter.
Tóth Balázs.
Szrés Attila.
Dobás László és
Bauer Béla.
Hobok Norbert is.

Főin: Durgó Tibor
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risztéit Olvasó!
Sajnálattal értesültünk 

Hangár László kézilabda-já
tékosunk szerencsétlenségé
ről: 1989. október 14-i győz
tes mérkőzést követően a 
munkahelyére, a bányába sie
tett sporttársunk, az éjsza
kai műszakra. Másnap reg
gel, útban hazafelé, elaludt a 
kocsijában. Súlyos karambol 
volt, azóta is válságos az ál
lapota. Plangár László há
rom kisgyermek édesapja.

A Nagyatádi Városi Sport- 
tgyesület Elnöksége nevében 
tisztelettel megköszönöm a 
.sportbarátoknak, játékostár
saknak, hogy az egyesület 
megkeresésére anyagi segít
séget adtak a Plangár csa
ládnak. Decemberben 13000.- 
Ft-ot adhattunk fel a család
nak a gyűjtés révén. Kérem 
mindazokat akik segíteni kí
vánnak sporttársunknak, ke
ressék meg a Városi Sport- 
(‘gyesü letet !

Iharosi István 
ügyvezető elnök

A városi 
kerékasztalról
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Karácsony az ajándékozá
sé. A gazdag, a magára figye
lő szemében az ékszer, a szó
rakoztató elektronika az 
ajándék. A szegény azt adja 
és kapja, amire legnagyobb a 
szükség. Hogy álljon végre 
az Európa Ház, tízezer élet
társát áldozta fel az Ember 
Születésnapján Kárpát-Euró- 
pa Kömives Kelemenje . . .

Lakosságunk is kifejezte 
részvétét: három teherautó

vitte a ruhákat, élelmiszere
ket, gyógyszereket, és mert 
Karácsony volt, a gyerek 
kedvenc babáját adta, az öre
gek rizst, zsírt, cukrot, lek
várt a saját főzésből A kará
csonyi hangverseny adomá
nyaiból több mint 4500.- Ft, 
a művelődési ház diszkó-be
vételéből 10.000.- Ft, az 
MSZP-gyűjtésből 9.000.- Ft, 
és szervezte a gyűjtést meg
indító hatással az MDF, a 
népfront, a vöröskereszt, a

munkahelyek. És égtek a 
gyertyák ablakban, asztalon. 
Péntek-szombaton a véradó
ban 78-an adták 400 ml vé
rüket. Volt, aki a lábodi er
dőből sietett a nagyatádi 
kórházba, mert meghallotta, 
hogy megszervezték az orvo
sok a rendkívüli véradást. 
Életünk kitüntetett napjai 
voltak azok: európainak
éreztük magunkat Magyar
országon.
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Megemlékezés 
Kenéz Sándorról

4. oldalon
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A se^esdi közélet hírei
December 17-én Segesden 

is megalakult a Független 
Kisgazda, Földmunkás- és 
Polgári Párt helyi szerveze
te. Elnöke Ambrus Benő, tit
kára Mátis Jenő, a presz- 
szó vezetője. A Parasztszö
vetség segesdi vezetői: Bog
dán Imre elnök, Ernyes Jó
zsef titkár.

A lakóhely fejlesztéséért
A Segesdi Községi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága 1989. 
dec. 21-én úgy döntött, hogy 
az elmúlt években a község 
politikai, gazdasági, kulturá
lis fejlődését segítők közül 
Simon Ernönének, Paul Bo- 
zsokinak, Fábián Lajosnak és 
Gelencsér Irénnek átadja a 
megyei tanács által alapított, 
„A LAKÓHELY FEJLESZ
TÉSÉÉRT” kitüntető jel
vényt. A bensőséges ünnep
ségen ezekkel a szavakkal 
adta át a kitüntetéseket 
Bencze Imre tanácselnök:

„Erzsikének, országgyűlési 
képviselőnknek a zártkerti 
ingatlanok építési feltételei
nek javításában, a lászlóma- 
jori villamosításban, a Be- 
leg-ötvöskónyi összekötő út 
előkészítésében végzett sok
irányú tevékenységéért és a 
községgel tartott aktív kap
csolatáért . . .

A Párizsban élő, Segesdröl 
elszármazott Pali Bátyánk
nak Segesd történelmi múlt
jának kutatásáért és megírá
sáért, a szülőfölddel tartott 
kapcsolatáért . . .

Fábián Lajos vb-tagnak öt 
ciklusban végzett aktív köz
életi tevékenységéért . . .

Gelencsér Irén iskolaigaz
gató-helyettesnek korábban 
a tanácsban, a végrehajtó 
bizottságban, majd a politi
kai munkában a község érde
kében kifejtett sokirányú te
vékenységéért adományozta 
a kitüntetést a végrehajtó 
bizottság.”

Az októberi falugyűlésről
A tanácselnöki beszámoló 

megköszönte a segesdi la
kosság sok társadalmi mun
káját. amire 1990-ben is szá
mít: közös összefogással újí
tották fel például az 1. vi
lágháborús emlékművet, köz
adakozásra számítanak a 2. 
világháborús emlékmű felál
lításához, a Turul madár új
bóli elkészítteteséhez. Ehhez 
hozzászólva Dr. Mohr Tamás

azt javasolta, hogy kovácsolt 
vasból készíttessék el a Tu
rult, Tóth József pedig azt. 
hogy állíttassák vissza azzal, 
aki levette az emlékműről.

Arról is szólt a tanácsel
nök, hogy 1991-ben, a község 
fennállásának 750. évfordu
lójára szeretnék a falu hely
történeti múzeumát felavat
ni. A régi postaépületet újít
ják föl, a terv elkészült, meg
tekinthető. Erről nem volt 
vita a gyűlésen, arról mái 
inkább, hogy ne kelljen sze
métszállítási díjat (Pintér 
János), TEHO-t fizetni (Ko- 
lics László), az iskolások 
miért nem gondozzák az 1. 
világháborús emlékművet 
(Cser Imre), miért nem vitt 
oda virágot Cser Imre (Je- 
szencsák József), miért nem 
ad minden általános iskolás
nak ingyen ebédet az iskola

(Péntek László), hogy a he
lyiek elől a kastélypark el 
van zárva (Slezák István), stb.

A 120 résztvevő előtt a 
felvetett számos kérdéssel 
kapcsolatban elhangzott a 
tanácsi vezetők álláspontja, 
vagy épp ígérete. Kiderült, 
hogy a park látogatásához 
csak a gondnoknak kell szól
ni, hogy a szemétszállítási 
díj megszüntetése a tanács
ülés joga, ingyenebédet nem 
tud adni az iskola. Veszner 
József vb-titkár igazat adott 
Slezáknak abban, hogy a sze
méttároló és a temető közel
sége kegyeletsértő. Dr. Mohr 
Tamás bejelentette, hogy Se
gesd székhellyel megalakull 
az Orvosok önsegélyező 
Egyesülete', majd kifogásol
ta, hogy a tanács szociál
politikai intézkedései meg
kerülik az egészségügyi szer-

veket. A tanácsi vezetők 
szerint a TEHO megszűnté
vel hátrányba kerülnének « 
falunak azok a részei, ame
lyek még fejlesztésre vár
nak. továbbá a szociálpoliti
kai intézkedéseiket a jogsza
bályoknak megfelelően te
szik meg. Valószínű, hogy 
a falugyűlési jegyzőkönyv 
legidőtállóbb mondata:
Dr. Mohr Tamás .kifejezésre 
juttatta azt a véleményét, 
hogy „a demokráciát min
denkinek tanulnia kell.”

Kovács Géza

A NAGYATÁDI TANÁCS 
HÍREIRŐL
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TUDJA ON ?

...hogy a Kaposvári Közúti Epilö Vállalat 
korszerű KÓTYÚZÓ GÉPLÁNCA

a felbontott útburkolat újrahasznosításával 
hatékonyan végez útjavításokat.

Kaposvár

Nagyatád

Telefon: 82 13-961

Telefon: 83 11-244

Telex: 013-373

Telex: 013-239

O Ö
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22 lakásos, többszintes házat 
terveztet — OTP beruházással — 
a tanács a Kossuth utca elejére. 
A földszinten a HUNGÁRIA BIZ
TOSÍTÓ és 2-3 üzlet lesz.

Nem szünteti meg tevékenysé
gét a Patyolat Nagyatádon, bár a 
gyorstisztítást nem vállalják, de 
felvevőhelyként tovább működ
nek.

Az idei az utolsó éve a tehó- 
nak Nagyatádon. Célja a strand 
építés támogatása. A munkálatok 
80-"o-ban elkész.ültek.

Kivadáron elkészült a vízveze
ték építése

KI FIZET?

Olvasóink hitetlenkednek a 
legutóbbi számunkban meg
jelent hír kapcsán: lehet
séges-e. ha valaki felhívja 
a rákszűrés, onkológiai gon
dozás szolnoki központját, 
hogy tanácsokat kapjon, és 
nem az ö telefonszámláját 
terheli meg a posta. Bizony 
így van, mert a közölt tele
fonszám adott időben auto
matikusan meghívásos („R”) 
beszélgetést fogad, és a költ
ségeket az országos rákelle
nes alapítvány téríti.

APRÓHIRDETÉS

Eladnám, vagy családi házra cse
rélnem (lehet városkörnyéken is) 
a Nagyatád, Jókai u. 8 B. 1 4. szám 
alatti 2-f-fél szobás OTP-s lakáso
mat. Érdeklődni: minden nap 17 
óra után.
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Forradalom és televízió — 
talán ezt az összefoglaló cí
met kellene adni az oldal 
képeinek. Magyarázó szöveg 
nem szükséges, annyira tud
ja mindenki, hogy kikről, 
hol és mikor készültek a fel
vételek. A döbbenetes ese
mények egyik legérdekesebb 
körülménye az, hogy egye
nes adásban lehettek jelen a 
forradalomban „kívülálló” 
milliók.

A tömegkommunikáció ha
tásán, a dolgok formálásában 
tetten érhető szerepén érde
mes elgondolkodni. A tech
nika jelentősége életünkben 
nem vitatható, de ilyen je
lenvalónak talán eddig nem 
is érezhettük. Stratégiai fon
tosságúvá vált a televízió 
birtoklása, az ottlévők akció
kat koordinálhattak, bátorít
hattak. szervezhettek.

Az európai országokban — 
ahol a minimális technikai 
feltételek adottak (TV. rádió) 

— nem lehetett többé az em
bereket elszigetelni, tudatu
kat deformálni. A tömeg
kommunikáció szerepe a ke
let-európai változásokban ki
emelkedő. A gondolatok, az 
információk szabad áramlása 
vált lehetővé, mindenki által 
tudott gondok kerültek nap
világra, titkok leplezödtek le.

A televízió már korábban 
is sugárzott megdöbbentő tu
dósításokat, akár forradal
makról is. A mostani fantasz
tikus hatást valószínűleg az 
váltotta ki belőlünk, hogy 
úgy érezhettük, az az embei 
ott. akit lelőttek, akit meg- 
kinoztak. mi is lehetnénk. Az 
az öt ven. száz, néhány száz 
kilométer korunkban nem 
távolság; nagyon is közel 
történt minden.

Nézzük meg újra e képe
ket: emlékezzünk és legyünk 
lassan emberek!

— tm —

BALÁNBÁNYA

A Somogy megyei Tanács 
úgy döntött, hogy testvér
megyei kapcsolatot létesít a 
romániai Hargita megyével. 
Azt javasolják Nagyatád pol
gárainak, hogy teremtsenek 
kancsolatot Hargita megye 
egyik kisvárosával, Balánbá- 
nvával. A városi tanács ve
zetői még a télen tanácsi tes
tület ele viszik ezt a javasla
tot, szerkesztőségünk pedig 
vállalja, hogy igyekszik tájé
koztatni az olvasót. Balán- 
bánva a Székelyföldön van. 
a Keleti-Kárpátok közepén.

Hargita megye keleti hatá
rán, Bukaresttől Északra. 
200 km-rel. A város az Olt 
folyó felső folyásánál, a 
Nagy-Hagymás hely lábánál 
fekszik, a Békás-szorostól és 
a Gyilkos tótól 10 km-re, dé
li irányban. Lélekszáma kö
rülbelül megegyezik Nagya
tádéval. Amennyiben olvasó
inktól biztatást kapunk, leg
később a tavaszi iskolai szü
netben felkeressük azt a vi
déket, hogy részletesebben 
bemutathassuk lapunkban. O
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Megemlékezés Kenéz Sándor 

rcformáfus lelkészről

A városi kerékasztalról

(elhangzott a nagyatádi te
metőben 1989.’december 31- 
én délben, a református gyü
lekezet és a Hazafias Nép
front kegyeleti szertartásán)

Tisztelt Emlékezők!

Kenéz Sándor tiszteletes 
úrnak, Nagyatád patriótájá
nak, a református gyüleke
zet lelki táplálójának sírjá
nál állunk. Förgeteges vilá
gunkban megállunk itt egy 
pillanatra, és gondolkodunk 
elődünk és kortársunk, bará
tunk életútjáról, tetteiről 
emberségéről.

Először 1956-ban kerültem 
■kapcsolatba vele mint szülő
vel, Ekkor kezdte meg Erzsé
bet leánya. Csöpi a tanulmá
nyait gimnáziumunkban. A 
család sok gonddal, főleg 
anyagi gondokkal küszködött. 
Másik, első számú, idős jó
barátom — Kovács Ödön — 
útján, kerültem személyes, 
emberi kapcsolatba vele, a 
hatvanas években. Ezután is
merhettem meg az igazi Ke
néz Sándort. Hallottam, de 
talán a gyülekezet anya
könyve is bizonyítja, hogy a 
háború borzalmai alatt meny
nyi embert mentett meg az 
elpusztulástól a vallás doku
mentálásával. ö volt Nagy
atád Wallenberge. ö volt a 
háború után a templom újjá- 
épitője, egyházának minde
nese.

A sors nem volt kegyes 
hozzá! Mindig az áldozatot 
hozó kisember maradt, nagy 
tudással, intelligenciával. Az 
angliai, skóciai évei alatt 
összeszedett ismereteket — a 
magot — nem tudta termé
keny talajba vetni, mert az 
„Idő” nem neki kedvezett. A 
küzdésre, a kompromisszu
mokra, a méltósággal viselt 
szegénységre három évtizede 
ment el (aminek a legtermé
kenyebbnek kellett volna len
ni). A nemes és kiművelt 
belső — kopott külsővel állt 

hívei, környezete előtt. Mé
gis: sohasem panaszkodott, 
csak érezni lehetett, hogy na
gyon szeretett volna gyerme
keinek többet adni. A peda
gógus pap-feleség Nagyatá
don nem taníthatott. A papi 
fizetésből még kenyérre is 
alig jutott. Angol nyelvtudá
sával — magántanítványok
kal, fordítással — jutott ke
véske pénzhez.

Élethivatásának élt. Nem 
nagy hangon hirdette az igét. 
Nem volt bigott, szemellen
zős prédikátor. Talán ebből 
nőtt ki egymást tisztelő ba
rátságunk: nem akartuk egy
mást meggyőzni ideológiánk
ról. Beszélgettünk elsősorban. 
A történelemről. De sokszor 
kísértük egymást, egyirányú 
útjaink során tizlépésenként 
meg-megállva!

Élete utolsó éveiben a sors 
kegyes lett hozzá: felesége 
taníthatott, Csaba fia is rév
be jutott. Külföldön élő, or
vos leánya segítségével vé
gigjárhatta egyetemi éveinek 
színhelyeit. Boldog volt! Ne
kem mint földrajzosnak rész
letes beszámolót tartott az 
angol, a skót, a német váro
sokról, tapasztalatairól. Elé
gedettség, megnyugvás töl
tötte el. Olyannyira, hogy az 
egyre nehezebben dobogó 
szivével sem törődött, hiába 
volt a sok figyelmeztető szó 
orvosbarátai részéről is.

Nagy utat járt be a 69 év 
alatt! De megmaradt mind
végig Embernek! Sok anya
got halmozott fel, amelyet 
írásban ugyan nem adott át 
az utókornak, csak az élő szó 
eszközével élt. Halála után 
éreztem csak, hogy mennyi 
kérdésem lenne még hozzá! 
Mint azokhoz is, akik fák
lyák voltak itt Nagyatádon, 
és engedtük elégni őket úgy. 
hogy a lángból nem lehet ma 
fáklyákat gyújtani. Kár érte. 
Érted. Értetek!

Varga József

December 21-én tartott 
megbeszélést a Városi Ke
rékasztal, a Gábor Andor 
Művelődési Központban. A 
foglalkoztatottság helyzeté
ről a tanácsiak adtak tájé
koztatást. Az elhangzottak 
szerint a Danuviában, a Cér
nagyárban és a Délsomogyi 
Mezőgazdasági Kombinátban 
— mostani elképzelések sze
rint — a meglévő létszám
mal dolgoznak tovább, de a 
konzervgyárban sok függ az 
exportlehetőségektől. Az év 
végén Nagyatádon 25-en 
kaptak munkanélküli segélyt. 
40 személy dolgozott köz
hasznú munkavégzőként.

A résztvevők két tervezett 
beruházásról, munkahelyte
remtő elképzelésről szóltak. 
Az egyik egy mélyhűtött 
tésztát készítő üzem, amely 
30-40 főt foglalkoztatna, a 
másik pedig egy — még csak 
a kezdeti szervezési szakasz
ban lévő — esetleg kétszáz 
főt is foglalkoztató „környe
zetbarát” vegyi üzem.

Gregor István a cérna
gyár igazgatója mondta: Na
gyon nehéz lenne most fej
leszteni, a bért előteremteni. 
A kilépettek helyére sem ve
szünk föl mindig új dolgozó
kat. A megüresedő laktanyai 
épületek egy részét raktár
ként tudnánk hasznosítani.

Lassú István MSZP-elnök: 
Növekedni fog területünkön 
a munkanélküliek száma, ez
zel folyamatosan kell foglal
kozni: e célra néhány szak
emberből álló menedzsercso
port működését tartjuk szük
ségesnek — az önkormány
zati testület mellett, és nem 
a tanácsi apparátusban.

Hoffmanné Dr. Németh 
Ildikó vb-titkár: A jelenle
gi elképzelések szerint orszá
gosan centralizált munkaü
gyi szervezet lesz majd.

Bakos József, az MSZDP- 
től: A közhasznú munkát 
végzőknek a munkahelyi szo
ciális körülményei elfogadha
tatlanok. A külföldi tőke-be
fektetés kvalifikált munkae
rőt igényel.

Magyar Vince a Danuvia 
igazgatója: Ki kell ajánlani 
lehetőségeinket, akár az üres 

épületeket is. Lehetőséget lá
tok az idegen forgalomban, a 
fürdő továbbfejlesztésében.

A Városi Kerekasztal min
den munkahely-teremtö kez
deményezést végiggondolásra 
alkalmasnak tartott. Erre ad
hat újabb lehetőséget a mű
velődési házban február 14- 
én 18 órakor kezdődő követ
kező Városi Fórum. A rende
zők oda várnak mindenkit, 
akinek a foglalkoztatással az 
iskolai képzéssel kapcsolatos 
terve, javaslata, mondaniva
lója van.

KÖNYVTARAINK
nyitvatartAsa

Városi könyvtár
(Széchenyi tér 14.
Telefon: 12-090.)
Hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
pénteken: 9-12. 13-18 óra kö
zött. Szombaton 9-14 óra kö
zött. (Kedd: kölcsönzési szün
nap)

Bódvicai Fiókkönyvtár
(Rákóczi u. 41.)
Hétfőn és pénteken 15-18 
óra között. (Klubnapok: hét
főn, szerdán és pénteken 
16-21 óra között)

Kivadári Fiókkönyvtár
(az iskola épületében) 
Kedden, szerdán 14-16 óra 
között.

Kórházi Fiókkönyvtár 
(Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Hétfőn, kedden, szerdán, csü
törtökön. pénteken 9-13 óra 
között.

Ötvöskónyi Fiókkönyvtár
(a jelenlegi iskolaépületben 
alkalomszerűen tart nyitva 
— vezetője Gáspár Istvánná 
pedagógus)

Henészi Fiókkönyvtár
(a könyvek az iskolaépület
ben vannak a könyvtár ideig
lenesen zárva tart.)
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Nagyatád sporttörténete
III. rész

(Tamás Lajos 1963-ban készült dolgozata nyomán)

NAGYATÁD REJTETT TÖK ÉJE 

AZ IDEGENFORGALOM?
II. rész

Az iskolai testnevelésről 
csak az 1910-es évektől van
nak adataink. Abban az idő
ben került Nagyatádra Mudin 
Imre tanár, a későbbi olimpi
kon. A testnevelési órákat — 
heti két alkalommal — a 
sportpályán tartották: a kie
melkedő sportolókkal foglal
koztak, a többiek tétle
nül szemlélték az edzéseket. 
A polgári leányiskolában 
1942-ben építettek egy jól 
felszerelt tornatermet ami az 
első iskolai sportlétesítménye 
volt Nagyatádnak. A lányok
nak tilos volt a tornaruha 
használata: előírták, hogy fe
kete köpenyt viseljenek, ami 
térden alul legalább 10 cm- 
rel lejjebb ért. Ebben voltak 
a testnevelési órán is, és ki
zárólag könnyű mozdulatokat 
igénylő kéziszer-gyakorlato- 
kat végeztek. A tornatermet 
ünnepélyek nézőteréül hasz
nálták. A bordásfal, a gyűrű, 
a szekrény, a zsámolyok csu
pán a tornatermek dísztár
gyai voltak.

1949-ben a dohánybeváltó
ban, 1950-ben pedig a fonal
gyárban, az üzemek anyagi 
hozzájárulásával és a sporto
lók társadalmi munkájával 
kosárlabda-pályát építettek. 
Az ökölvívók és birkózók 
az edzéseiket nyáron a 
szabadban, télen a tűz
oltó-szertár téglával lerakott 
helyiségében tartották. 1950- 
ben a gyógyfürdő mellett'lé
tesített sportuszodát a tanács 
— jelenleg is srandolásra, né
ha kisebb versenyekre, be
mutatókra használják.

1953-ban létesült Nagyatá
don gimnázium, amelynek 
akkor egy kellően berende
zett tornaterme volt. A jelen
legi helyén 1962. óta műkö
dik a gimnázium, azóta kor
szerűnek mondható a torna
terme is.

.Sportegyesületek:
1910-ben alakult meg a 

NAC, azaz Nagyatádi Atléti
kai Club. Pályaavató ver
seny: sűlylökés, gerelyhaji- 
tás, magasugrás, 100. 200.
1000 vardos futás, gátfutás, 
és labdarúgás (ellenfél a Bar
csi Egységes Atlétikai Club 
csapata). 1920-ban megala
kult a MOVE-TURUL sport
egyesület. Ebben az évben 
Nagyatád-Kaposvár atlétikai 
bemutatót rendeztek. A na
gyatádi sportélet gerince: a 

labdarúgás és atlétika, de ké
sőbb alakult birkózó, ökölví
vó, kosárlabda szakosztály is.

A nagyatádi sportkör 1957- 
töl a Kinizsi nevet vette fel, 
mivel a Konzervgyár vállalta 
a patronálását, és így az Élel
miszeripari Szakszervezet
„sportnevét” használhatta. 
1960-tól egységes, az egész 
település által támogatott
sportkör alakult Munkás
Testedző Egyesület néven.
1976. február 16-án a városi 
művelődési központ színház
termében tartották meg az 
egységes Nagyatádi Városi 
Sport Egyesület alakuló ülé
sét. (Ezt az utolsó mondatot 
már Ludán János „Nagyatád 
sportja” című, 1988-ban ké
szített dolgozatából vettük. A 
jövőben mindkét dolgozatot 
felhasználjuk cikksoroza
tunkban. és szívesen közöl
nénk olvasóink visszaemléke
zéseit is.)

(szerkesztőség)
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Dr. Varga István 
szü lész- nőgyógyász 

szakorvos

magánrendelőjét 
megnyitotta.

Nagyatád. Zrínyi u. 32.

Rendelési idő: 
hétfő, csütörtök 17—lB-ig

A NAGYATÁDI TANÁCS
HÍREIBŐL

Pavilonok magántulajdonba vé
telét kérték a bérlők a kezelő vá
rosi tanácstól. A tanács illetéke
sek legfeljebb 10 évre bérbead
ják az építményeket, egyúttal 
számítanak arra, hogy a bérlők 
folyamatosan csinosítgatják majd 
a pavilonokat is, környezetüket is.

A városon átvezető E 611- 
es számú főútvonal mellett a 
Berzencén —Jugoszlávia irá- 
nyából-megnyílt közúti ha
tárátkelőhely tovább növelte 
Nagyatád és környéke ide
genforgalmi jelentőségét. A 
városba tartók és az átuta
zók — évente változó összeté
telben — jugoszláv, lengyel, 
holland, csehszlovák és német 
állampolgárok zömmel.

Nagyatád városon belüli 
természeti értékei szerények, 
bár felüdülést jelenthet a 
természetvédelmi területté 
nyílvánított Széchenyi téren, 
vagy a volt Mándy-kastély 
parkjában nézelődni, megpi
henni. Aztán figyelemre mél
tó lehet néhány védett, fásí
tott utca- és parkrészlet is. 
Diszkrét szigetével a csóna- 
kázó-tó. a Szoborpark és kör
nyéke az Amor-erdővel a vá
ros rekreációs területévé 
válhat.

KIRÁNDULÁSOK 
NAGYATÁDRÓL

A közeli. 174 hektáros 
Baláta-tó az egyik nevezetes 
természet védelmi terület
(Szenta határában), ahol kis
vasút is végigdöcög az erdő
ben. Egyedülálló állat- és nö
vényritkaságok élnek és te
nyésznek itt: a csalános éger
láp. a trópusi származású ro
varfogó növény, a tóalma. 
110 gerinces állatfai (24 em
lős, 68 madárfaj) él-a terüle
ten. a keresztes vipera tár
saságában.

Külön élményt jelent a hét 
tó karéjában elterülő Ágnes- 
laki Arborétum megtekintése. 
A Zákány-Örtilos-Szentmi- 
hály-hegyi hegyvonulaton, 
amely országos turista-útvo
nal. honos a háromszikű rózsa 
(védett növényritkaság).

A 3409 hektáros barcsi ös- 
borókás szigorúan védett te
rület, de egy része erdei pi
henő- és tornapályával kiépí
tett, szép kirándulóhely, köz
vetlenül a 6-os főút mellett.

Ezek önmagukban is jelen
tős idegenforgalmi vonzerőt 
jelentenek. A kiterjedt erdő
ség, fás legelők a lovaglás, a 
gyalogos természetjárás, a 
hosszabb pihenés lehetősége
it hordozzák. Mindebből ki
tetszik: az itteni természet
földrajzi adottságok sokszí
nűségükkel, változatosságuk
kal, részben érintetlensé
gükkel kelthetik fel az érdek

lődést, válhatnak hosszabb tá
von az idegen forgalom vonzo 
tényezőivé.

VADÁSZTURIZMUS

A térség — csakúgy mint 
maga Somogy megye — ma
gas arányú erdősültsége nagy 
lehetőséget kínál az inten
zív vadgazdálkodáshoz, s így 
a vadásztatáshoz is. A terü
let vadállománya (apró- és 
nagyvad) a már idézett aka
démiai tanulmány szerint is 
országos jelentőségű, elsőren
dű idegenforgalmi lehetősé
get kínál főként a minőségi 
turizmusnak. A Délsomogyi 
Mezőgazdasági Kombinát 60 
hektáros vadgazdálkodási ke
rületében a német, osztrák, 
ausztrál, svájci, új-zélandi 
vadászvendégek mellett egy
re gyakoribbak az USA-ból 
idelátogató vadászok is.

ÉPÍTÉSZETI emlékek

Éppen mert e terület év
századokon át az egyik „ha
dak útja” mentén van, a lá
togatható és bemutatható 
emlékekben, műemlékekben 
elég szegény. A korszerű mű
emlékvédelmi elvek alapján 
helyreállított építészeti em
lék kevés. A babócsai, ötvös- 
kónyi és a segesdi műemlék- 
kek mellett 62 műemlék-jel
legű kastély, egyházi épület 
és építmény, ipari műemlék, 
népi lakóházak képviselnek 
mégis fontos építészeti érté
keket.

RENDEZVÉNYTURIZMUS

Az állandó vagy időszaki 
kiállítások közül mára kie
melkedő jelentőségű a nem
zetközi faszobrász alkotótelep 
révén kialakult szoborpark 
Nagyatádon. Ez térségünk 
egyik nemzetközi érdeklő
désre számottartó nevezetes
sége.

Figyelemre méltó, hogy 
kialakulóban van a tudomá
nyos ülések rendszere, és 
tartalékaink lehetnek a ki
bontakozó testvérvárosi kap
csolatokban, határmenti ta
lálkozásokban.

Kovács Antal 
Hubay Sándor
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A§ Jogsegélyszolgálat § javasasszony

Bemutakozás
Szollár Pál vagyok, Nagya

tád szülötte, és lakója 33 é- 
vig. Ma is, ha baráti beszél
getések során szóba kerül, 
hogy honnan jöttem, azt val
lom, hogy „tüke atádi” va
gyok. pedig már kilenc éve 
elköltöztem innen. Ide húz 
azonban a szívem, a gyerek
kor. Amikor az álmos és po
ros főutcán még csak néhány 
autó pöfögött, és minden 
hajnalban az utcánkban tül
költ a kondás.

Az évek szálltak. A csön
des faluból város lett, új há
zakkal és új emberekkel. En
gem is ,,beszívott” a megye
székhely, most a megyei bí
róságon dolgozom. Kapcsola
tom azonban nem szakadt 
meg teljesen a szülőhelyem
mel. Vannak itt barátaim, is
merőseim, akiket — ha tehe
tem — meglátogatok. Ha egy 
újságban Nagyatádról olva
sok, most is megdobban a 
szívem.

Ezért volt öröm számomra, 
hog a Nagyatád lap szerkesz
tősége felkért arra, hogy ol
vasóik jogi témájú leveleire 
válaszoljak. Örülök, ha ezzel 
szülővárosom és környéke la
kóinak segíthetek.

Dr. Szollár Pál

Kedves Olvasó! Beszélget
tünk jogászokkal arról, hogy 
lapunkon keresztül vállal- 
nák-e a jogi problémákkal 
küszködök segítését. Igen, 
vállalják. Bizonyságul idéz
tük egyikük levelét. Java
soljuk, jelentkezzenek gond
jukkal szerkesztőségünkben!

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*I
Március 1-én, 19 órakor

a Gábor Andor Művelődési 
Központban

a Zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház 

bemutatja i
♦

Szép Ernő: A lila ákác ♦ 
című szerelmes históriáját J

Csakhamar szárnyra kelt 
a hír L-on, hogy az egyik 
üresen álló, faluvégi házba 
új cigánycsalád költözött. A 
hatvanas éveit taposó férfi 
csak hébe-hóba vállalt mun
kát, mégis állandó vásárlói 
voltak utcájuk vegyesboltjá
nak. Honnan, miből telik en
nek a családnak a sok ételre, 
italra? — kérdezték az em
berek a boltosnét.

Zsófi mama, a feleség idő
sebbnek néz ki a férjénél is. 
pedig vagy tíz évvel fiata
labb. Nem egyszerű földi ha
landó. Különleges tehetség
gel áldotta meg az Ür: ráol
vas, megönt, álmot fejt, kár
tyát vet, egyszóval varázse
reje van!

Józsi a falu egyik megrög
zött öreglegénye. Noha idő
södő szülei egvre noszogat
ták, hogy hozzon már asz- 
szonyt a házhoz, csak nem 
akaródzott megnősülnie. Va
lahogy mindig kerülgette a 
nőszemélyeket. Afféle bászli 
gyerek volt. Amikor az anyja 
hírét vette a javasasszony
nak, csak elment a faluvégi 
ablakhoz bekopogtatni. A 
tűzhely melletti kereveten 
törökülésben, fején cifra ken
dővel ült az asszony. Pipá
zott. Az aggódó mama elő
adta bánatát, Zsófi asszony 
pedig nagyokat csibukolt pi
pájával — a füst szinte töm
jénként vette körül, bizo
nyítva tán a varázserőt is. 
,,Hozza el kend a fiának a 
gatyáját, de csak akkor jöj
jön, amikor a fia már elaludt, 
teljes sötétben”. így is lett. 
Másnap este Zsófi néni már 
várta a jóasszonyt: kész 
volt a varázslé is, amivel az 
alsóneműt kellett megönteni. 
Mindez nagy cécóval, pipa
füsttel, ráolvasással megtör
tént, a gatya újra a mama 
nejlonszatyrába került, de 
kapott mellé különböző szá
rított füvekből készített teá
nak valót is. ,,Ha az alsóne- 
müt magára ölti és a főzet
ből is iszik, akkor majd meg

táltosodik! Bátorsága lesz ar
ra is, hogy az erdei munkán 
vele együtt dolgozó fiatal öz
vegyasszonyt, Rózáit is meg
környékezze” — gondolta a 
jó édesanya, miközben Zsó
fi mama utasításai szerint, 
sőt kis bátorítóval megtoldva, 
vagyis pálinkával dúsítva, be
adta Józsinak a gyógyteát. 
Józsi megette az öttojásos 
rántottét, vitt a pálinkás fő
zetből is. Mire Rozáliái leül
tek az ebédhez, Józsi szája 
megoldódott. Ahogy az üveg 
kiürült, delejes érzést érzett, 
libabörös lett a háta, valami 
megmozdult benne. Ahogy a 
cókmókot összeszedte az ebéd 
után Rózái, úgy hajladozott, 
hogy a hátsó fertályát mu
tassa Józsinak, az pedig egy- 
szercsak hátulról megölelte. 
Megtörtént az, ami eddig még 
egyszer sem .. . Józsi ezután 
esténként már nem otthon 
ült, nem is a kocsmában, ha
nem sietett Rózáihoz. Pár hét 
múlva bejelentette a szülők
nek a házasságot is. Volt is 
otthon nagy boldogság: ha
tott a javasasszony varázsa, 
megérdemelte a pénzt.

Józsinak volt egy barátja, 
aki honnan, honnan nem. de 
megtudta e házasság előtör
ténetét. 0 a szomszédasszo
nyát szerette volna magáévá 
tenni. Elment hát a javas
asszonyhoz, meg is kapta 
Zsófi mama utasítását: hoz
zon egy alsóneműt, amit a 
kiválasztottja visel. Ez nem 
is okozott gondot, mert rend
szerint a kerítésük mellett 
húzódó szárítókötélen lógtak 
a mosott ruhák. Átnyúlt hát 
egy alkalmas pillanatban a 
kerítésen, és leemelt egy 
pettyes bugyit. Este vitte is 
nagy hévvel a javasasszony
hoz, aki annak rendje és 
módja szerint megöntötte, rá
olvasott, s a ruhácska vissza 
is került a szárogatóra. De 
mikor kerül az igazi helyé
re?! Amikor a baromfiakat 
etette a dagadó keblű, barna 
asszonyka, és ott hajladozott 
közöttük, a rövid kis otthon

ka alól kivillantak szép comb" 
jai, sőt a pettyes is. Kölcsön 
adná-é a kaszát? — szólt át i 
fiú, hiszen az övé eltört, a 
jószágnak meg adni kéne már 
a lucernát! ,,Gyere át érte!” 
mondta az asszony, s a le
gény látni vélte mindha ka
csintana is. „Van Isten” — s 
már a kerten át a pajta elé 
is.ért. Mind a ketten bemen
tek a kaszáért, s amikor az 
ajtó bevágódott utánuk, átö
lelte a fiatalasszonyt. Már 
csókolta volna, de hirtelen 
akkora pofont kaoott tőle, 
hogy a pajta oldalának esett. 
Nem kellett már neki a kasza, 
csak a vén Zsófit szidta ma
gában, még a kocsma söntésé- 
ben is. Aztán amikor már 
csak támaszkodva ivott, ezt a 
dalt dúdorászta: ,.az egyiknek 
sikerül, a másiknak nem . . .” 

Tessék hölgyek és urak, le
het szerencsét próbálni 1990- 
ben, az „ufók” korszakában 
is Zsófinál, bugyiöntőknél, 
kártyavetőknél és ráolvasók- 
nál! Talán van, akinek szük
sége is lesz rá!

Dór esi Sándor

választásáért

Lapunk segíthet önnek u 
választáskor. Javasoljuk, 
hogy nyerje meg támogató
it annak, hogy az önt bemu
tató, programját népszerűsí
tő propagandáját tegyék köz
zé lapunkban. Ha újabb tör
vény, jogszabály meg nem 
tiltja, márciusi számunk 5 ol
dalát szenteljük a képvise
lő-választásnak. Gondolja 
meg: 3000 lakos rendszere
sen olvassa lapunkat! ök 
megválaszthatják önt képvi
selőnknek. Mindnyájunk ér
dekében kivánurtk Önnek si
kert a választáson, és kérjük 
érdekeink képviseletét az új 
parlamentben!

a szerkesztőség
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Cfi/fii s zífi k ú zak in ííj 0 ni

zrínyi filmszínház
NAGYATÁD

TARANY

február
1-2. csütörtök, péntek
Szellemírtók 2.
Kiemelt helyér I.

I csütörtök
Du. 5 órakor:
Szuperhekusok
Felemelt helyér III.

4. vasárnap
A Shogun árnyéka
Felemelt helyér III.

5. hétfő
A nyolc szamuráj legendája I-II.
Felemelt helyér II.

8 9. csütörtök-péntek
Véres játék
Felemelt helyár II.

8 csütörtök
Du. 5 órakor:
Egy kisebb isten gyermekei
Felemelt helyár I.

11. vasárnap
Hagyjátok Robinsont!
Felemelt helyér I.

12. hétfő
Krisztus utolsó megkisértése l-II.
Kiemelt helyér I.

15-16. csütörtök-péntek
Du. 5 órakor:
A keményfejü
Felemelt helyér III.

Este fél 8 órakor:
A szerelem tengere 
Felemelt helyér III.

18. vasárnap
Nem látni és megszeretni
Felemelt helyér III.

Február 1.
Aki legyőzte A1 Caponét 
Felemelt helyér III.
ifi éven felülieknek!

8.
A Sötétség Fejedelme 
Felemelt helyér III.
II éven felülieknek!

15.
Leszámolás
Felemelt helyér III.
IS éven felülieknek !

22.
Dobjuk ki anyút a vonatból

KÉPES LEVELEZÓLAPGYÚJIÓK 
EGYESULETEHEK ILUBJ1

alakul a városi művelődési köz
pontban. Idén már több magán
gyűjtemény kiállítására kerül sor 
Február 10-től A HABSBURGOK 
ÉS A MA ÉLŐ KIRÁLYI CSA
LÁDOK címmel mutatja be 
gyűjteményét a nagyatádi műve
lődési házban Sasvári Tiborné, az 
egyesület országos választmányá
nak tagja.

VÁROSI FÓRUMOK A 
VIDEOKAZETTÁN

A Gábor Andor Városi Művelő
dési Központban eddig rendezett 
városi fórumokról készített video
felvételek megtekinthetők az in
tézmény klubhelyiségében: febru
ár 17-én szombaton, 21-én, 28-án. 
szerdán és március 3-án szomba
ton. A vetítések 17 órakor kez
dődnek.

MIT ADHAT ÖNNEK EGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT?

LÁBOD
Február 2.
A Halálosztó 
Felemelt helyér II.
itt éven felülieknek!

5.
Nem látni és megszeretni

9.
Híd a Kwai folyón I-II.
Felemelt helyér II.

12.
Drágán add az életed!

16.
Szellemírtók 2.

19.
A Shogun árnyéka
M.
Betty Blue
18 éven felülieknek!

26
Veres játék 
Kiemelt helyér II.

A mozit. Ezt tudjuk. Mos
tanában azonban arról is tá
jékoztatja a Gábor Andor Vá
rosi Művelődési Központ a 
különböző munkahelyeket, 
szervezeteket, hogy termei

vel. szakembereivel szolgál
tatásokat ajánl részükre. Ügy 
látszik, hogy a kultúrális el
osztóközpontból a közösségek 
találkozási központjává, vá
rosházzá válik a művelődési 
ház.

Nagyatád szerelmese
Osváth Miklós kiállítása a konzervgyárban

19. hétfő
Vasmadarak 
Felemelt helyér III.

22. csütörtök
Vaklárma
Felemelt helyér 111.

23. péntek
A sárkány éve
ifi éven felülieknek!

25. vasárnap
Meghalni a szerelemért 
Felemelt helyér II.

26. hétfő
fndiana Jones és az utolsó 
kereszteslovag 
Kiemelt helj ár II.

KUTAS
Február 4
Drágán add az életed! 
Felemlít helyár III. 
ifi éven felülieknek!

11.
Dobjuk ki anyút a vonatból 
Felemelt helyér 11.

18.
Betty Blue
18 éven felülieknek!
Felemelt helyér I.

25.
Támadás a Marsról
Felemelt helyár III.

HÁROMFA

Február 3.
Szellemírtók 
Felemelt helyér III.

Február 2. 
Rendőrakadémia 2. 
Felemelt helyár II.

10.
Nem látni és megszeretni

17.
Huhogok I-II.
Felemelt helyár II.

24.
Rendőrakadémia 3. 
Felemelt helyar II.

9.
A birodalom védelme 
Felemelt helyár I.

16.
A légy
Felemelt helyár 111. 
16 éven felülieknek!

23.
Beverly Hills-i zsaru 2. 
Felemelt helyár III.

OFOTEHT FOTO: iM. Soos György

A fennállásának 1989-ben 
50. évfordulóját ünneplő Na
gyatádi Konzervgyárban de
cemberben kiállítást rendez
tek Osváth Miklós fővárosi 
festőművész akvarelljeiből. 
A. Székelyföldről Szegedre te
lepült, gyermekkorát a tanya
világban élő festőnek eddig 
mintegy másfél-száz hazai és 
külföldi kiállítása volt, Na
gyatádon negyedik alkalom
mal.

Képeinek nézőit mega
jándékozza azzal a békés 
örömmel, amelyet a termé
szet, a kisvárosok, a balatoni 
és somogyi táj nyújthat. 
Gyermekkori tájélményei, 
göröngyös életútja most is 
meghatározzák festményei
nek színeit: az erőteljes, mély 
barnát, a barnászöldet, az 
okkersárgát és a lilát.

Húsz kiállított képéből öt
öt a konzervgyárnak ajándé
kozott, a többit kedvezmé
nyes áron vásárolták meg a 
gyár dolgozói: régi ismerő
sei.

— Mi az ami Nagyatádhoz 
köti, miért volt ilyen bőkezű 
adakozó? — kérdeztem tőle.

— Az egyik újságíró ba
rátom, Schöffer Jenő révén 
kerültem kapcsolatba a vá
rossal és a konzervgyárral . . . 
Lenyűgözött a város és kör
nyékének szépsége. Már több 
mint tíz éve tart ez a szere
lem a várossal. Megkapó a 
gyár munkásainak a megér
tése, érdeklődése. Közülük 
több személyesen is jó isme
rősöm. Szívesen jövök ezért 
Nagyatádra, a gyárba, a szo
borparkba. Ilyenkor feltöltő
dök, új impulzusokat kapok.

Dór esi Sándor
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Város a 
küszöbök előtt 

avagy
Fórum a gazdára váró 

házakról

— Minde
zek mellett 
a könyvtár 
bővítendő, 
irodahelyi
ségek kel
lenek a lé
tesülő pár

toknak. a kisvállalkozóknak! 
A honvédségi lakásokból szo
ciális juttatásként legyenek 
bérlemények, a kezelőjük ma
radhatna a HM. (Lassú István 
MSZP-dnök)

A Nagyatádi Gábor Andor 
Városi Művelődési Központ
1989. december 20-án rende
zett fórumot a városban gaz
dára váró házak sorsáról. A 
szervezéskor köztudott volt 
hogy az OTP által építtetett 
lakások magas ára miatt né
hányra nem akadt vevő, 
hogy megüresedik a Széche
nyi téri pártszékház, a Korá
nyi utcai és Április 4. utcai 
párthelyiség, a Munkásőrség 
Kiszely utcai épülete, vala
mint több honvédségi lakás 
áll évek óta lakó nélkül. 
Eközben több mint száz la
kásigénylő, mégtöbb lakásra 
vágyó szegény él a városban, 
hiányoznak vagy szűkösen 
elhelyezettek a közintézmé
nyek. kisvállalkozások. A fó
rum előtti napokban elter
jedt a hír a városban, hogy
1990. szeptemberére kivonul 
a városból a honvédség. A 
fórum eseményeit megörökí
tő videokazetta megtekinthe
tő a művelődési központban. 
Erről idézünk néhány gondo
latot.

— Egyesí
teni kell a 
helyőrségi 
klubot és a 
művelődési 
házat - köz
művelődési 
feladattal!

(Fejér Zoltán \ \ DISZ-elnök)

— öregek 
átmeneti 
szállását 
vagy körze
ti rendelőt 
lehetne ki
alakítani a 
Munkásőr

ség rpuh teben. a pártház 
átalakítása kollégiummá csak 
800 ezer forintba fog kerülni. 
(Czipóth Dezső társadalmi ta
nácséi nök-helyettes)

MIHEZ KERES GAZDÁT 
A VÁROS?

— Oktatási, egészségügyi 
célú épületek hiányoznak, 
helytörténeti múzeumra van 
szükség a városban ... A hon
védségi épületek az állam
polgárok pénzéből épültek, 
ezekben a szegényeknek le
gyen lakásuk! (Kreisz György 
HNF-titkár)

— Elsősor
ban a kol
légiumi fé
rőhelyek 
számát kell 
növelni: a 
nőtlen tisz
tek szállója

lenni erre a legalkalmasabb. 
A helyőrségi klubban meg
oldható volna a gyermekek, 
pedagógusok étkeztetése, a 
Munkásőrség épületéből le
gyen idősek szociális otthona! 
(Dr Gerencsér György MDF- 
elnök, ügyvéd)

— A felszabaduló házakban 
a fiatal házasok számára gar
zonlakást kellene biztosítani 
5 évre! A bérlőnek vállalnia 
kell a takarékoskodást, továb
bá azt, hogy visszaadáskor az 
átvételi állapotba hozná a la
kást! (Turner Ferdinánd. 
MÉH-telepvezető, MDF)

— Pedagógusok letelepítése 
céljából szolgálati lakásokat 
kell létesíteni a szabad helyi
ségekben: nyelvszakosokat,
testnevelőket, ének-zenetaná
rokat másképp kéotelcn fo
gadni a város. (Fellegi Bálint 
iskolaigazgató)

— Bérlőközösségek újítsák 
föl a honvédségi lakásokat, 
aztán esetleg „lakják le" an
nak értékét a lakbér-fizetés 
helyett. A használatban csök
kent értékűvé vált honvédsé
gi lakások ára mindenképp 
kisebb lehet csak, mint a je
lenlegi OTP-lakásoké. Talán 
a fele. A lakásvásárláshoz 
kölcsönért, támogatásért sor- 
banállók ezeket a lakásokat 
biztosan meg tudnák venni. 
(Koszi László, NADISZ)

— Vannak Nagyatádon is 
hajléktalanok. fáskamrában 
lakók, lakásfoglalók. Szállás
helyet kell számukra biztosí
tanunk! (Végh András rend
őrtiszt)

— Kapják meg a fiatal há
zasok ingyen a felszabaduló 
lakásokat, és utólag. 30-40 év 
alatt, részletekben fizessék 
meg az árát! (Kopecsni Vince 
nyugalmazott ÁG-igazgató)

— A laktanyában több
száz embernek munkalehető
séget biztosító ipart kell te
lepíteni (iparvágány van)! 
(Farkas István nyugalmazott 
katonatiszt)

ÁT LEHET-E LÉPNI 
A KÜSZÖBÖT

A főtémákhoz mondottak 
mellett vélemények, óhajok 
ítéletek hangzottak el a fóru
mon, nemritkán élesen, dur
ván, gúnyolódva. A „karzat" 
éljenzett vagy fölhördült. 
Akik sértve érezték magukat, 
tüntetőén kivonultak. Néha 
úgy tűnt, hogy mindenki 
tisztában van mások hibáival 
és saját erényeivel.

— A város lakosságát irri
tálta — így volt, és ezután is 
így lesz —. hogy nem volt

eleggé nyilvános a lakások, 
telkek tanácsi kiutalása, érté
kesítésekor. Gerencsér)

— A lakás egyelőre ná
lunk nem piaci kérdés, ha
nem szociális. (Lassú)

— A fiatal családoknak 
3-5000.-Ft havi albérleti di
jat kell ma Nagyatádon fi
zetniük!!! (Fejér)

— A mai árviszonyok mel
lett, ha két fiatal házasságot 
köt, gyakorlatilag megoldha
tatlan a helyzetük. (Turner)

— Normális szolgálati la
kás van a Koch. a Kiszely a 
Jókai utcában. Építésük
höz az MN jelentős anyagi
akkal járult hozzá. Várható
an ezeknek a lakásoknak a 
2 3-a megürül. Ki vállalja a 
fenntartásukat ezeknek a 
„szociális bérlakásoknak" ? 
Ha áruba bocsátjuk e lakáso
kat. ki fog hozzájutni? Akik
nek szükségük van rá, ké
sőbb sem tudják megvenni! 
Ebben az országban másról
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sem beszélünk, mint hogy pi
aci viszonyokat kell teremte
ni. De akkor miért akarunk 
egy szervezetet rákényszerí
teni arra, hogy ne vegyen 
részt a piaci viszonyokban? 
Ha a HM költségvetését any- 
nyira lecsökkentjük, hogy 
nem képes saját feladatait 
megoldani, hogyan várjuk el 
tőle, hogy a nem saját állo
mánya lakásait karbantartsa? 
A honvédségi lakásoknak egy 
részét a tanács meg tudja vá
sárolni, azokból szociális la
kásokat kell kialakítani, a 
többit talán a lakosság meg 
tudná venni . . . Nincs ma 
Nagyatádon szükség 3-400 
lakásra! (Rácz Mihály kato
natiszt).

A tanácsi vezetők néhány 
felvetésre rögtön válaszol
tak, például:

— A honvédség kivonulá
sával 100 általános iskolás, 
több mint 20 pedagógus tá
vozása valószínű. Sokan sze
retnének itt maradni, de a 
leszerelök munkavállalása 
kérdéses. (Czipóth)

— Több mint 1500-an lak
nak itt a honvédségi lakások
ban ... A dolgok jogilag le
hetséges üteme: a pártok, 
társadalmi szervezetek támo
gatásával javasoljuk a fel
sőbb szerveknek, hogy a la
kosság különböző közösségei
nek tulajdonába kerüljenek a 
lakások. Ha jogunk lesz vala
mit kezdeni az építmények
kel, akkor is csak olyan át
alakításokat végzünk, ami 
nem hozza lehetetlen hely
zetbe a kialakuló önkormány
zatot. A mai tanácsnak csak 
a jelzéshez van joga, nem 
dönthet a laktanyáról, nőt
len tisztek szállójáról. (Hoff- 
tnanné I)r. Németh Ildikó).

Volt, aki nem fogadta el, 
hogy az államigazgatási szer
vek a rájuk vonatkozó szabá
lyokhoz igazodnak.

— A Városi Fórum fordul
jon a Honvédelmi Miniszté
riumhoz, hogy döntsön vég
re építményeinek átadásá
ról. Egy éve ott van már ná
luk a kérelmünk. Sürgetni 
kell! (Lassú)

— Ha a mi tanácsunk csak 
abban tud gondolkodni, hogy 
a megye majd dönt, akkor 
nincs önkormányzat Nagy
atádon. Ne osztály vezetőket, 
vb-t jelentsen az önkormány
zat. hanem ténylegesen a vá
ros közvélemén vét! (Goszto- 
lya József úttörőelnök)

A vb-titkárnő mértékadó 
válasza: A kormány rendele
tét hozott a pártvagyon fel
számolásáról, az országgyű
lés törvényt fogadott el. A 

tanácsnak javaslattételi joga 
van. Nem döntésképtelen, ha
nem nincs joga dönteni, ön
kormányzat tehát ma még 
nincs, csak tanácsi testület 
van. A majd létrejövő új tes
tületnek lesznek önkormány
zati jogai. Félreértést sze
retnék eloszlatni: a szakigaz
gatás nem azonos a városi 
tanáccsal. Jogszabályi felada
tait végzi, döntéseket előké
szít, de csak a tanácsi testü
let dönt, ahogyan dönt. En
nek a kritikáját ne tőlem 
várják!

A LAKASBELÜLRŐL

— Amit az OTP építte
tett: 1,80 m x 2,30 m-es szo
bák. Oda semmit nem lehet 
betenni. 68 m'-es lakásban 
két családnak hogyan lehet 
élni? Hatméteres erkélyeket 
építenek: kívülről szép a ház. 
de belül nem lehet használ
ni .. . (Turner)

— Amíg az OTP a lakás
építés piacán nem lesz ver
senyhelyzetben, addíp ő dik
tál. Ezt nagyon plasztikusan 
megmutatja az építő vállala
tok tönkremenetele és az 
OTP meggazdagodása.
(Dr. Gerencsér)

— Nagyatádon olcsók az 
OTP-s házak, a jövőben en
nél csak drágábban lehet 
építkezni. Most azt hallom, 
hogy nincs fizetőképes keres
let itt . . . Az OTP csak akkor 
fog lakást építeni, ha megéri. 
Minőségi lakásépítést válla
lunk a jövőben, nem tömeg
lakást. (Kovács Béla OTP 
megyei ig. h.)

A Városi Fórum elé tarto
zó problémának látták még a 
résztvevők a nagyatádi ivó
víz elfogadhatatlan minősé
gét (barna, zavaros löttyöt 
tettek a vezetők asztalára 
„vízmintaként” : mivel jelen 
volt Kovács Antal tanácsi 
osztály vezető, így elmondhat
ta a hatóságok és üzemek 
problémamegoldó lépéseinek 
történetét is, a helyzet javu
lásának következő fázisait, 
(például: kb. egyhónapos
munkával kell a vízvezeték 
mellékágainak belső faláról 
leszedetni a vasiszapot, de eh
hez vissza kell kapni Barcs
ról a „csőgörényt”). A fó
rum résztvevői alapos meg
vitatásra javasolták a fog
lalkoztatottság. helyzetét 
a munkaképes korúak ki
látásait (a februári fórum té
mája lesz ez és a következő:), 
az oktatás, a képzés, az in
tézmények állapotát.

Végh Árpád javasolta: az 
Április 4. utca neve legyen 
újra Baross Gábor utca, hisz 
a „vasutminiszter” tettei 
máig hatóak, míg az utcanév
vé emelkedett dátumról ma 
is vitatkoznak a történészek. 
Fölmerült a fórumon, hogy 
lehetne-e a fürdőt részvény
társasággá alakítani.

UTÓIRAT:
Czipóth Dezső társa

dalmi tanácselnök-he
lyettes tájékoztatta szer
kesztőségünket, hogy az 
MDF, a HNF, a DE- 
MISZ, az MSZP városi 
vezetőinek aláírásával 
levelet intézett a honvé
delmi miniszterhez a vá
rosi fórumon elhangzot
takra hivatkozva. Ebből 
idézünk: „A dandár
jogutód nélküli felszá
molása miatt indokolt
nak tartjuk, hogy a la
kásállomány az állami 
vagyon részeként legyen 
átadva térítésmentesen 
az önkormányzat kezelé
sébe, és az átkerülés 
után, annak további 
hasznosításáról a telep
ülés lakossága dönthes
sen ... A várospolitikai 
fórum résztvevői fenti 
igénvük megfogalmazása 
mellett elismerték az 
alakulat város érdeké
ben eddig kifejtett rend
kívül hasznos, a várost 
segítő munkáiét.
Nagyatád, 1990. január 9."

JÓT MINT OTTHON!

A nagyatádi PARK ÉTTEREMBEN esküvői 
rendezvényeket III. osztályos árakon vállalunk 

A kedvezményekről és egyéb részletekről 
felvilágosítást kap a 83 12-130-as telefonszámon.

Közösen találjuk meg a rej
tett tökét!— Válasz a „Nagy
atád jól elrejtett tőkéje” cí
mű hozzászólásra. Ezzel a 
címmel írta meg reflexióit 
cikksorozatunk két szerzője: 
Kovács Antal és Hubai Sán
dor. Anyagtorlódás miatt csak 
a következő számunkban je
lenik meg írásuk. Szerzőink 
és olvasóink megértését és tü
relmét kéri

a felelős szerkesztő

SOLAR CLUB

Szerkesztőségünk és a 
Hotel Solar megállapo
dott abban, hogy febru
ártól minden hónap má
sodik péntekjén 17 órá
tól, a szálloda második 
emeleti klubszobájában 
egyfajta „nyilvánosság 
klubot” működtet, ötven 
fő körüli taglétszámot 
tervezünk, kötetlen prog
ramokat, amelyek a vá
ros szellemi életét igé
nyesen befolyásolják. 
Két lapgazdánk — a vá
rosi tanács és a Gábor 
Andor Városi Művelődé
si Központ — támogatá
sa mellett főként a vá
ros értelmiségének igé
nyeket támasztó részvé
telére számítunk.

Bővebb tájékoztatást 
felelős szerkesztőnk ad 
az érdeklődőknek.
Telefon: kedden 12-666, 
egyéb napokon 11-497, 
vagy 12-664.
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„A virág elhervad, a váza megmarad'’
(Bob szövegeiből) A frázisokat nem bírom

Énekeljünk!
(zenei körkép városunkban II.)

OFOTÉR I' F« »Ti»: eM .Hiwrt Gsorgv

elviselni...
— Interjú Horn Gyula külügyminiszterrel —

Karácsony előtt nagysike
rű koncerttel lepték meg a 
város lakóit a nagyatádi is
kolák kórusai valamint a 
Csurgói Női Kar és a Somogy 
megyei Pedagógus Férfi
kar. Az eseményt mindenki 
nagy izgalommal várta, hisz 
ilyen még nem volt nálunk: 
hangverseny a templomban. 
Nagy volt az érdeklődés, sok 
nézőnek nem jutott ülőhely. 
A kórusok változatos műsora 
igazi karácsonyi hangulatot, 
meghittséget árasztott. Az él
mény tovább fokozódott, 
amikor együtt énekeltünk a 
csodálatos akusztikájú temp
lomban. A műsor végén Geb- 
hardi: Béke kánon és Egres- 
sy Béni: Szózat című művét 
énekeltük háromszázan. So
kak szemében örömkönnyek 
csillogtak. A koncert befeje
zéseként megemlékeztünk a 
romániai hősökről: szinte 
mindenki gyertyát gyújtott a 
templom előtti parkban. A 
sok gyertya fénye az embe
rek együttérzését tükrözte.

Nagyon örülünk, hogy részt- 
vehettünk ezen a koncerten 
és szeretnénk a következő 
években is hasonló hangver
senyen énekelni!

Kállai Enikő, 
Dombai Anett

1. sz. ált. iskola tanulói

Lapunkban közzétettük 
azt a hírt, hogy Pauker Zol
tán karnagy úr vezetésével 
vegyeskórus működését ter
vezi a városi művelődési ház. 
Köszönjük, hogy többen je
lentkeztek a kórusba. Akik 
még csatlakoznának, kérjük 
mielőbb tegyék meg.

Színjátszó kör kezdte meg 
próbáit a városi művelődési 
otthonban. Aki színdarabot 
ír, vagy játszana. jelent
kezzen !

Tavaly szeptemberben Ka
posváron, egy gyűlés után 
Horn Gyula szolgálati BMW- 
je az atádi NADISZ-osok bu
sza miatt nem tudta elhagy
ni a parkolót. Amíg a minisz
ter várta autója kiszabadulá
sát, interjút kértünk és kap
tunk tőle. íme:

— Külügyminiszter úr, ho
gyan telt el a mai nap az ön 
számára?

— A mai napom rendha
gyó volt. Korán reggel ne
gyed hatkor keltem, mint 
minden nap: utána elmentem 
sportolni, ugyanis minden 
reggel, amikor csak lehet, 
nyolcig sportolok.

— Milyen sportágakat űz?
— Teniszezem, futok és 

úszom. Utána bementem a 
minisztériumba, átnéztem a 
postát, táviratokat, majd a 
KB ülésére mentem. Onnan 
pedig befejezés előtt indul
tunk ide.

— Egv átlagos napja mi
vel telik?

— Nagyon gyakran érte
kezletek vannak, amelyek 
megölik az embert. Már úgy 
értem azok, ahol sok a szó
szaporítás. Általában este 
nvolcig-kilencig dolgozom ki
véve persze, ha külföldön va
gyok. mert az külön tészta...

— Mint politikusnak van-e 
példaképe?

— Bevallom így külön 
példakép számomra nin
csen. Az a 
véleményem 
hogy nincs 
egy politi
kus sem. aki 

makulátlan 
lenne, vagy 
akinek ne 

B<><ii « ii>i.

(ADYNFO)

lennének, vagy nem lettek 
volna hibái. Azt mondom, 
hogy vannak politikusok, 
akiktől egyfajta dolgokat 
meg lehet tanulni, másoktól 
meg másokat.

— Mint külügyminiszter
nek van-e kedvenc országa.?

Maiam s l a inas

— Hát ez nem könnyű 
kérdés . . . Tényleg gondol
kodnom kell, hogy kedvenc 
van-e, mert már hivatalból 
sem illene beszélnem erről. 
Ahol szívesen tárgyalok, az 
NSZK, ahol rendkívül lé- 
nyegretörőek. Amit nem bí
rok elviselni az az, amikor 
Adámtól és Évától indulnak 
el, frázisokat mondanak. Na
gyon jó tárgyalópartnerek az 
amerikaiak. Hallatlan őszin
ték, nyíltak és ugyanakkor 
rendkívül kemények is. Te
hát kedvenc országom nincs, 
de vannak olyan politikusok, 
diolomaták, akikkel nagyon 
szívesen tárgyalok.

— Az előadása során időn
ként ironikus hangnemet is 
megütött, nem kis derültsé
get okozva hallgatóságában. 
Van oka egyáltalán egy ma
gyar politikusnak vidámnak 
lenni? Szereti a humort?

— Feltétlenül. Nagyon 
szeretem a humort. Szerin
tem bármennyire is nehéz 
problémáink vannak, ha az 
ember a humort föladja, 
nem tud ironikus len
ni, elsősorban saját magá
val szemben, akkor ne 
hgvii-i noli’ikus! Állni kell 

az ütéseket, 
önkritikusan 
kell nézni 
az ember
nek a saját 
dolgait is, és 
ebbe belefér 
az irónia is.

Kovács Géza 
Művelődési Ház

Deák Zoltán 
Gimnázium

eM. Soós György 
OFOTÉRT

Takács Ferenc 
Nyomda
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Elköltözőknek és 
itthonmaradóknak

NAGYATÁD VAROS

— Felhívás aláírásgyűjtésre —

A Nagyatád havilap szer
kesztősége kéri azok támoga
tását, akik követelik, hogy a 
Nagyatádon már üresen álló, 
vagy 1990. június 30-ig meg
üresedő HM-lakásokba már 
1990. július 31-ig beköltöz
hessenek új tulajdonosaik 
vagy bérlőik, hogy a Honvé
delmi Minisztérium és a 
Nagyatádi Városi Tanács 
1990. május 31-ig kössön egy
mással szerződést a kezelői 
jog átadásáról.

A Városi Tanács illetéke
sei mellett, a szerződéskötés
kor legyenek jelen azon pár
tok helyi és országos szerve
zeteinek megbízottai, ame
lyek parlamenti mandátumot 
szereznek az 1990. évi vá
lasztásokon !

A szervezett aláírásgyűjté
si akció színhelye és ideje: 
Gábor Andor Művelődési

polgárainak lakAskérf.lmi beadványa

OFoTEKT Folo < M. S<„>s Gyolgy

Központ. 1990. március 11-én 
vasárnap 9-11, vagy ugyan
ott március 12-én, hétfőn 13- 
18 óra között.

Kérjük azokat, akik lakás
ra várnak, akiknek ismerősei 
lakásra várnak, akik tenni 
akarnak valamit a hivatala
inkat gúzsbakötö jogszabá

lyok. belső utasítások meg
változtatásának kikényszerí
téséért, jöjjenek el, írják alá a 
„NAGYATÁD VÁROS POL
GÁRAINAK LAKÁSKÉ- 
RELMI BEADVÁNYA” 
aláírás-gyűjtési ívet, amelyet 
az ország vezetőihez továbbit

a szerkesztőség

Akinek a munkája a hiva
tása is egyben, annak lakó
helyét gyakorta jelöli ki a 
munkahelye. Mégis szövőd
nek barátságok, érzelemgaz
dag kapcsolatok számukra is. 
munkahelyükön kívül is. Az 
ilyen ember sorsa lehet a ke
serű válás, vagy és a re
ményteli újrakezdés. A bú
csúzás társa a szomorúság. 
Átgondoljuk, hogy mit segí
tettünk egymásnak. mivel 
okoztunk bosszúságot. Nem 
kívánjuk, hogy megváljunk 
attól, akit megszerettünk 
Most mégis nagyon sok gye
rek, nő, férfi elköltözik Nagy
atádról, szinte egy csapásra. 
Amikor búcsúzunk, munkál
jon bennünk a tisztelet! Le
gyen erőnk az újrakezdéshez, 
s az előrelátást ne tévesszük 
össze a gyanakvással! Eogv 
az időnk. Ha nem tisztáztunk 
valamit, beszéljük meg! Te
gyünk meg mindent azért, 
hogy mindenki (így mi is), 
amíg itt él, szerethesse ezt a 
kisvárost és a nagyatádiakat!
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Rózsafabotból ebéd Hogyan szavazxutik!
A görgetegi tanács 70 fő 

szociális étkeztetését bonyo
lítja le napról napra. A rászo
rulóknak 8.-Ft—16.-Ft költ
ségtérítést kell fizetniük ebé
denként, a tanácsi kocsi pedig 
a nagyatádi Rózsafabot Kis
vendéglőből szállítja lakásuk
ra az ebédet.

Kutason is megalakult 
a kisgazdák pártja

Január 22-én a kutasi mű
velődési házban megválasz
totta elnökéül Héjjas Ferenc 
nyugalmazott agronómust, 
titkárául Kelemen Csaba 
gazdálkodót a Független Kis
gazda és Polgári Párt helyi 
szervezete.

Strand pedig lesz!

Elterjedt a rémhír a vá
rosban, hogy nem fejezik be 
a strand építését. Ez nem 
igaz, a tanács a működés mi
előbbi megkezdését, sőt már 
a bevételek, működési kiadá
sok nagyságát tervezi, az 
ÉSZKV pedig épít rendület
lenül, hogy a nyár eleién 
nyithasson a strand. A febru
ári állapot: csaknem 80° (l- 
ban elkészült az építkezés.

Jelölő

Tisztelem azokat, akik hiszik, hogy 
az 1990. március 25-i képviselő-válasz
tás a történelmi fordulat napja nem
zetünk sorsában. Barátaimmal márci
usban megjelentetjük — a Hotel So- 
lar kiadásában — a ..Jelölő” című tá
jékoztatót. amelyből választókerüle
tünk képviselő-jelöltjeit — körkérdé
seinkre adott válaszainkból, a legköz
vetlenebbül megismerhetik. Keressék 
a Jelölőt az önök szamára legkedve
sebb párt, társadalmi szervezet akti
vistáinál. üzlethelyiségekben, a vá
lasztókerület minden településén, 
március közepétől!

Kovács Géza 
Felelős szerkesztő

APRÓHIRDETÉS

A Balatoni Halgazdaság 
Simongáti telepén — 
Nagyatád. Lászlótelep — 
minden héten kedden és 
pénteken 13-15 óráig 
élőhal kapható.

Tisztelt választópolgár!

Közeleg 1990. március 25-e, 
az országgyűlési képvise
lők választásának napja. Ál
lampolgári jogaik gyakorlá
sához e rövid tájékoztatóval 
kívánok segítséget nyújtani. 
Valamennyi i választópolgár 
választójogosúltságáról már 
értesítést kapott. Az értesítés 
(kopogtató cédula) felső ré
szén található, hogy ön me
lyik szavazókörben adhatja le 
voksát. Választójoga gyakor
lása szabad elhatározásán 
múlik, ön dönt, hogy él-e jo
gával, vagy nem.

Nagyatád és függetlenség

A Nagyatád c. havilapot 
tanácsi szerv adja ki (ezért 
van az, hogy a választási 
kampányban ez a lap nem 
vesz részt, de a választópol
gárok feladatait, valamint 
szerkesztőségünknek a fele
lősség súlyossága, a nemzeti 
tragédia lehetősége miatti 
életérzését feltáró képes ol
dalt közzétesszük). Az egyes 
számokat a szerkesztőség kö
zösen állítja össze, mostantól 
abban az összetételben, 
ahogy az impresszumban lát
ható.

1989. októbere óta szer
kesztőségünk egyetlen hiva
tali függősége, hogy a felelős 
szerkesztő — már az önkor
mányzati modell igénye sze
rint — csak a városi tanács
elnöknek van alárendelve. 
Szerkesztői munkában csak a 
személyes tudásunkra és a 
szerkesztői munka révén 
szerzett ismereteinkre épí
tünk. és csak a tájékoztatás
ra vonatkozó etikai kódexek 
feletteségét ismerjük el.

(a szerkesztőség)

Mindennemű minőségi 
burkolást vállalok (csem- 
pézés. járólapozás, stb). 
Cím: 7500. Nagyatád, 
Munkás u. 34 Kengyel 
János.

Ha ön 1990. március 25-én nem tar

tózkodik valamilyen oknál fogva ál

landó lakóhelyén, kérheti állandó la

kóhelye szerinti tanács vb. titkárától, 

hogy a névjegyzékből törölje, es ön 

részére az ideiglenes tartózkodási he

lyen való szavazáshoz igazolást adjon 

ki. Igazolások kiadására 1990. március 

24-én 16 óráig van lehetőség.

Fontos tudnia azt is. hogy ha állan

dó lakcíme megváltozik, akkor szin

tén a régi állandó lakcíme szerinti 

helyi tanács vb. titkárától kérheti, 

hogy önt a régi lakcíme szerinti név

jegyzékből töröljék.

Az igazolást az új lakcíme szerinti 

helyi tanács vb. titkáránál mutathat

ja be. és kérheti új lakcímének meg

felelő választói névjegyzékbe történő 

feltételét. Igazolással a szavazás nap

ján is az adott helyi szavazokorben 

lehetősége van a névjegyzékbe való 

felvételre.

A szavazatszámláló bizot- 
ságok 1990. március 25-én 
reggel 6 órakor kezdik mun
kájukat, és a szavazóhelyisé
gek 18 óráig, vagy ha a bi
zottság a szavazás időpontját 
meghosszabbítja akkor 20 
óráig lesznek nyitva. Kérjük 
a szavazáshoz kopogtató cé
duláját, vagy igazolását, és 
személyi igazolványát szíves
kedjen magával hozni! Sza
vazni csak személyesen lehet!

A választópolgár, ha olvas
ni nem tud, vagy ha testi fo
gyatékossága és egyéb ok 
akadályozza a szavazásban 
— kérheti hogy más válasz
tópolgár, vagy ezeknek hiá
nyában a szavazatszámláló 
bizottság két tagja segítse őt 
a szavazásban.

Miután választójogosultsá
gát a választópolgár a szava
zatszámláló bizottság előtt 
igazolta, a bizottságtól két 
szavazólapot fog kapni. Csak 
e hivatalos és bélyegzővel él
látott szavazólappal lehet 
szavazni. Az egyik szavazó
lapon — ez lesz a Somogy 
megyei 6. számú egyéni or
szággyűlési választókerület 
szavazólapja — a jelöltek ne
ve ábcé sorrendben lesz fel
tüntetve..

A jelöltek neve mellett ott 
lesz az őket jelölő párt meg
nevezése, vagy a független 
jelölés ténye is. E szavazóla
pon érvényes szavazatot úgy 
lehet leadni, hogy a feltünte
tett nevek mellett elhelye
zett négyzetbe egy-az ön ál
tal megválasztani kívánt sze
mély neve melletti négyzetbe 
-j- jelet kell tennie. Nagyon 
fontos, hogy e szabályt be
tartsa, mert csak az egy név 
melletti -|- jel elhelyezés ér
vényes és a jelöltet támoga
tó szavazat..

A második szavazólap a te
rületi lista szavazólapja lesz. 
E szavazólap — a l Somogy 
megyei Választási Bizottság 
által kisorsolt sorrenden a 
listák megnevezését és — a 
párt által bejelentett sor
rendben a jelöltek nevét, va
lamint az esetleges listakap
csolás tényét fogják tartal
mazni.

E szavazólapon érvényes 
szavazatot leadni úgy lehet, 
hogy ön. az ön által válasz
tott valamelyik párt (de csak 
egy párt) neve mellett elhe
lyezett négyzetbe teszi a 
jelet. A területi listán tehát 
ön egy adott pártot választ
hat ki. Fontos tudnia azt is. 
hogy a választókerületben 
működő szavazatszámláló bi
zottságok intézkedése, dönté
se ellen kifogással élhet a So
mogy megyei 6. számú or
szággyűlési választókerület 
választási bizottságához. En
nek címe: Nagyatád. Április 
4. u. 9. I. emelet Városi Ta
nács

Telefonja: 83 12-832.

Köszönöm figyelmét!

Tisztelettel:

Hoffmanné
Dr. Németh Ildikó

vb. titkár
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Az asszonyt felrakom a kád szélé
re. Nem nagyon mozog, tán léket ka
pott? Kinézek az Európai Ház elé. No 
nézd csak! Valami habzó pofa ordibál 
a képembe.

—..VAUUU... szerkezet átalakítás, 
MRR... mosókefeimport kiváltása, 
BRRR... a mosómedvék szükségletei
nek kielégítése, UUU... A szocialista 
relációba történő sertés- és marhahús 
export dotációjának kitermelése, 
MRR... még hogy nem jó a sünhús, 
BRRR... ez demagógia, dialektiku
sán kell szemlélni. VAUUU... ha le
nyúzzuk a sünt, csak a hús marad 

MRRR..” Kicsit nehezen értem amit 
vonít. Ja! Engem fognak megnyúzni. 
De miért? Ezek nem szeretik a mar
hahúst? Ámbár lehet hogy én egész
ségesebb vagyok? Fojtogató ez a 
helyzet.

Most meg az agrárollót fenik rám. 
Ez a nagy öreg megnvúz engem. Ér
zem ez már valóság. Közben meg
nyugtató hangon duruzsol a fülembe: 
„vannak fájdalmas lépések, de a gaz
daságot helyre kell állítani. Most ép
pen sze» kezet—átalakítást végzünk 
Megnyúzunk, megsütünk és ez az ici- 

ke-picike mind megesz. Költségvetés
ke gyere, vegyél még egy falatot!’"

Ez áldott gyermek a bal combomat 
majszolja és közben áradozik: „Iga
zán finom ez a szerkezet átalakított 
sün. Papa. Azért egyszer mi is vehet
nénk olyan kutyás képpel díszített 
húskonzervet! Tudod, amilyent a Só- 
goréknál láttunk a TV-ben. Mit nem 
mondasz, hogy azt kutyáknak adják? 
Hát ott nem Sünik bőrét eszik a ku
tyák? Akkor mit csinálnak a Sünnel? 
Hogy csak egyszerűen hagyják élni?” 
Hagyják élni!
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Közösen találjuk meg a rejtett tökét!
— válasz a „Nagyatád jól elrejtett tőkéje” című hozzászólásra —

SZIMPÓZIUMOK 
ÉS ALKOTÓTELEPEK 

TÁRSASAGA

őszintén reméltük és máig 
hisszük, hogy a „Nagyatád 
rejtett tökéje az idegenfor
galom?” című ■— így, egye
lőre kérdőjelle! —, folytatás
ban megjelenő írásunk so
kakban ébreszt további, most 
vagy csak később hasznosít
ható gondolatokat, netán a 
napi bosszúságok miatt indu
latokat.

Ezért is örömmel olvastuk 
a „Nagyatád jól elrejtett tő
kéje” című hozzászólás szer
zőjének sorait, amellyel vá
rosunk idegenforgalmának 
esélyeit latolgató cikksoroza
tunk első részére reagál. 
Örömmel, mert írásunk fel
keltette érdeklődését a téma

A 6. sz. Országgyűlési Vá
lasztási Bizottság működési 
helye: Nagyatád, Városi Ta
nács. Telefon: 12-220. Elnö
ke: Tálos József (Lábod), 
Titkára: Dr. Dezső László 
(Nagyatád). Tagjai: Böröcz 
József (Babócsa), Gergő 
Sándor, Beck József, Simon 
Jenő, Horváth István, Hege
dűs László, Ludán Imre, Hor
váth István vállalkozó (nagy
atádiak), Péntek Vince (Se- 
gesd), Tatai Ferenc (Barcs), 
Czippán Péter (Csokonyavi- 
sonta).

Az egyéni szavazólapon 
szerepelnek körzetünkben: 

Orzsi Zoltán (Barcs-SZDSZ), 
Dr. Visnyei Sándor (Homok
szén tgyörgy-Agrárszövetség), 
Dr. Sípos Imre (Csokonya- 
visonta-Független Kisgazda 
és Polgári Párt), Szabó Má
ria (Barcs-FIDESZ), Dr. Ma
gyar Kálmán (Kaposvár-So- 
mogyi Keresztény Koalíció), 
Dr. Solti Pálné (Barcs-Sza- 
badság Párt), Koszorú Jó
zsef (Barcs-Vállalkozók Párt
ja), Dr. Lipták Béla (Buda- 
pest-Magyarországi Zöld 
Párt), Bakos József (Nagy- 
atád-MSZDP), Béke László 
(Háromfa-MSZP). Dr. Hor
váth Ferenc (Nagyatád-Ha- 
vafias Választási Koalíció). 
Nagybocskai Tamás (Nagy- 
atád-MDF).

iránt. Megállapításai egy ré
szével mi is egyetértünk, 
mert véleményével hozzájá
rul — a sorozatunk végére 
szánt — következtetések le
vonásához.

Sajnáljuk, hogy szándé
kunkat — bizonyára céljaink 
nem eléggé érzékelhető leírá
sa miatt — félreértette. És 
nem tudjuk miért, de a ke
reskedelmi hálózatról írtak
ból elégedettségünket véli 
kiolvasni, holott a mutatók 
közül csak egyet tartunk 
kedvezőnek. Az semmikép
pen sem olvasható ki sora
inkból, hogy Nagyatádon a 
jelenlegi kereskedelem szín
vonala idegenforgalmi vonz
erőt jelentene. A kereskede
lem — a szerző által „siral
masnak” ítélt — állapota az 
általános piaci, gazdasági 
föltételektől függetlenül nem 
elemezhető: oknyomozó vizs
gálata cikkünk kereteit jócs
kán meghaladja, s most cé
lunk sem volt, nem is lehe
tett az.

A hiányolt bevásárlóköz
pont — a pénzügvi lehetősé
gek és a város kereskedelmi 
tőkére gvakorolt vonzereje 
ismeretében — korántsem a 
kívánatos ütemben, de épül. 
(A fejlesztési iránvokat — az 
általunk követett logika sze
rint — a következtetések le
vonása után szeretnénk fel
vázolni.) Ettől függetlenül, 
vagy ezzel együtt, teljesen 
egyetértünk a szerző javas
lataival. Bízunk benne, hogy 
akiket illet, megfogadják és 
ami még fontosabb: változ
tatnak a kifogásolt állapoto
kon!

Tagadhatatlan azonban, 
hogy egyetlen elem kiraga
dása a rendszerből (t. i.: az 
idegenforgalom fogadófelté
telei közül) önmagában nem 
elegendő következtetések le
vonására. Ezért továbbra is 
célunk a lehetőségek, a kap
csolódási pontok keresése, 
összegyűjtése; és természe
tesen nem akarjuk szem elől 
téveszteni a korlátokat sem. 
Tudjuk, hogv ma még — és 
a közeli jövőben sem — az 
idegenforgalom nem megha
tározó városunk társadalmi

gazdasági fejlődésében, de jó 
szívvel hisszük, hogy a fejlő
dés egyik lehetséges iránya.

Ezért is sajnáljuk, hogy 
kérdésünkre a szerző túl 
gyorsan adta meg a feleletet. 
Jobban szeretnénk, ha esélyt 
adna a rejtett tőke közös 
megtalálására, és eltűnhetne 
a kérdőjel is a sorozat címé
nek végéről.

Hubay Sándor 
Kovács Antal

A Magyar Népművelők 
Egyesületének somogyi szer
vezete március 29-én szak
mai napot rendez Nagyatá
don. Témájuk a közművelő
dés módszertana és a helyi 
szabadművelődési tanácsok 
lehetséges céljai, feladatai.

o

cfiqrovill
IPARI ÉS SZDLG. KIS5ZÖV.

Erősáramú, kisfeszültségű hálózatok, berendezések
— felülvizsgálata, javítása

— komplett kivitelezés - tervezés 

Villámvédelmi rendszerek
— felülvizsgálata - kivitelezése

Tűzvédelmi felülvizsgálatok 

Villanymotorok javítása, tekercselése 

Nagyatád, Széchenyi tér 3.
Telefon: 83 12-103

1990 február 8-án megala
kult Budapesten egy társa
ság a címbeli névvel. A Ma
gyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége 
Szimpózium Tanácsának jog
utódja ez a szervezet. Célja: 
a szimpozium-mozgalom 
megtartása, fejlesztése, egy 
nemzetközi szimpózium-köz
pont létrehozása. Alkotótele
pünk és szoborparkunk már
cius 1-én csatlakozhat hozzá
juk.

A Gábor Andor Városi- 
Művelődési Központban mű
ködő Nyugdíjasok Klubja 
március 5-én tapasztalatcse
re-látogatást tesz a kaposvári 
Háziasszonyok Klubjában. 
Április 2-í programjuk: 
egészségvédelmi előadás
meghallgatása.

o o ö
8
8 í
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A BETÖRÉS

Szaporodnak a betörések, 
táblások a mi vidékünkön. 
Nemrég gyilkosság is történt. 
Sivár lelkű, buta emberek 
támadnak csekély vagyonért. 
nyilvánvalóan ártatlan tár
saikra. Borgőzös telefonbe
tyárok zaklatnak gyűlölköd
ve hivatalnokokat. A félelem, 
a gyanakvás ébredezik ben
nünk. de a védekezésre van-e 
képességünk. bátorságunk, 
technikánk?

Alig néhány hete él váro
sunkban Dr. Kisnemes János, 
máris rablók támadtak laká
sára.

— Hogyan élte meg Ön ezt 
a drámát?

— Sokféle gondolat átfu
tott a fejemben. Éppen azért, 
mert annyira tökéletesen 
végrehajtott betörésnek lát
szott az egész. Azóta átnéz
tük a ház minden zeg-zugát 
a házvezetőnővel. Megállapí
tottuk, hogy mindent át
kutattak a rablók. Minden 
fiókot, szekrényt kiforgattak, 
az edényekről levették a fe
dőt, mindennek levették a 
fedelét, mellétették. Csak a 
saját eszközeinket használ
ták. 1 A villanylámpámmal 
világítottak, hiszen égve ta
láltuk. Semmi nyomot nem 
hagytak volna, ha nem érjük 
tetten őket. . . Csak olyan 
személyek lehettek, akik na
gyon gyakorlottak ebben a 
szakmában. Abban az idő
szakban mindig, mindketten 
távol vagyunk. Azon a na
pon — ez először fordult 
elő — valamiért negyedórá
val korábban érkeztünk ha
za .. .

Kérjük azokat, akiket érdekel a 

..PSI" című könyv (árát még nem 

tudjuk), az előzetes piackutatás 

meggyorsítása érdekében, küldjék 

el nevüket, címüket. írják meg 

vásárlási szándékukat szerkesztő

ségünknek (7501 Nagyatád. Pf. 42.) !

— Mit érzett, amikor ész
revette a betörést?

— Rettenetes érzés volt! 
A házvezetőnő lépett be el
sőként a lakásba. Észrevette, 
hogy az ajtót feltörték, és 
szólt, hogy ég a villany min
denütt. Az ajtók félig nyitva 
voltak. Láttam, hogy minden 
ruha, papír a padlóra van 
dobva. Olyan érzés fogott el. 
mintha idegen hatalom vol
na jelen a szobában . . . Néz
ze, én vallásos ember va
gyok. Hiszem, hogy létezik 
ördögi megszállottság. Ebben 
az esetben ez az egész lakás
ra lett volna érvényes . . . 
Amikor láttam, hogy valaki 
az ajtó mögé ugrik, rászorí
tottam az ajtót.

Akkor derült ki, hogy ket- 
ten vannak, vissza tudták 
nyomni. Az egyik iszonyú 
erővel arculütött, a másik a 
szemembe spriccelt valamit. 
Később kiderült, hogy az én 
bútorfényező spraym volt. 
Nagyon csípett, alig láttam 
tőle. Aki ütött, az el is sza
ladt. A másikat galléron ra
gadtam de az ütéstől eles
tem, így magammal rántot
tam. A földön dulakodtunk. 
Tudja, a reverenda nem ve
rekedésre való öltözet. Eles
ni könnyű, felállni nagyon 
nehéz. Az ajtóban mégis 
utolértem. Többször össze
csaptunk. Háromszor spric
celt a szemembe, és több 
ökölcsapás ért. Én is sokszor 
megütöttem.

— Mire gondolt ön, ami
kor ütött?

— Maradandó nyomot 
akartam hagyni az arcán. 
Úgy megkarmolni, hogy fel
ismerhető legyen sokáig, 
így kerülhetett az ujjam a 

szájába. Nemcsak megharap
ta, hanem szét akarta rágni!

— A házvezetőnő hol volt 
amikor verekedtek?

— Az első pillanatban ki
rohant az utcára, ott kiabált 
segítségért.

— Valószínű, hogy ez le
hetett a leghasznosabb — 
mondom, hiszen ő törékeny 
és alacsony termetű.

— És ön tudott kiabálni?

— Igen. A házvezetőnő 
úgy emlékszik, hogy „rab
lók. betörők, gyilkosok” sza
vakat kiáltottam, amikor a 
második betörő is megszö
kött. Ettől meg is ijedt a 
házvezetőnő. Azt hitte, hogy 
megöltek. A második rabló 
el is esett a kapuban. A ház
vezetőnő még belerúgott, de 
megfogni nem lehetett.

— Ügy hallottam, eltörött 
az ön bordája.

— Igen, úgy érzem, hogy 
eltörött. Láttam a röntgen
képet. amely bizonytalan vo
nalat mutatott, de korább
ról ismertem ezt az érzést. 
Most is ugyanúgy fájt.

— Azt is hallottam, hogy 
ön korábban sportolt, kara- 
tézott.

— Sportoltam — moso
lyog, — de csak fociztam.

— Mit javasol, hogyan 
mutassam be önt az olva
sóknak? Plébánosnak, vagy 
a nevével. . . ?

— Pap vagyok. Igyekszem 
mindig az lenni. Bármennyi
re szokatlan, de még hivata
los helyeken is megkérdeze- OFOTERT FOTO: <M Soos György

zem az ügyintézőtől, hogy 
jár-e templomba, tudnak-e 
imádkozni a gyermekei. Ál
talában érdekel az emberek 
gondolkodása. A rendkívüli 
emberek, a különleges szitu
ációk méginkább érdekel
nek. Szeretnék beszélgetni a 
támadóimmal is. Nagyon 
sok kérdést tennék fel nekik.

Már nem látszanak a vér
nyomok a papiakban. Tiszta
ság. rend, a kiegyensúlyozott, 
a tudós ember világa fogadja 
újra a látogatót. A könyvek, 
tanulmányok, előadások, 
amelyeket a házigazda ir 
vagy fordít, főként a parap- 
szihológia területeivel foglal
koznak. A telepátiával, a te- 
lekinézissel, a színlátással, a 
bőrlátással... Legutóbb Ost- 
rander-Schroeder „PSI”* cí
mű könyvét fordította le né
metből Dr. Kisnemes János. 
Mutatja a Medicina Könyv
kiadó Vállalat levelét: kevés 
a megrendelés, elhúzódhat a 
könyvkiadás. Elhihetjük-e a 
kiadónak, hogy kételkedhet 
ma ilyen témájú könyv sike
rében?

Az interjút készítette: 
Kovács Géza
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EDIM
Azért kértem helyet a lap

ban, hogy megpróbáljam 
megszerettetni a rendszeres 
testmozgást azokkal, akiknek 
ez még nem tartozik a min
dennapjaikhoz, és növeljem 
a kitartást azokban, akik már 
elkezdték a sportolást. Van, 
aki kilói számát akarja csök
kenteni, más a napi jó köz
érzet céljából edz rendszere
sen, s van. aki a sportolásból 
él.

Az edzésekre korlátozva: 
nincs éles határ a verseny- 
és szabadidő-sport között. A 
rendszeres mozgás utáni 
vágy, az elvégzett penzum 
okozta öröm mindenkinél 
egyaránt tapasztalható, aki 
fut, úszik vagy kerékpározik. 
E sportágaknál látványos fej
lődést lehet elérni az állóké
pesség fejlesztése (ezáltal a 
jobb közérzet megszerzése) 
terén, és gyorsan csökken a 
testsúly is. A fokozatos terhe
lést akár azonnal lehet kez- 
H°ni! Kérdés: van-e rá idő? 
Hiszen folyik a hajsza a pénz 
után, akár napi 12 órában is. 
a versenyezni akaró sportoló 
egyszer csak azt veszi észre, 
hogv az állam kivonult a 
sportéletből. Naponta szűn
nek meg sportegyesületek. 

s a pártok sem foglalkoznak 
a sport támogatásának szer
vezésével. Ezért örömmel ol
vastam a Népsportban, hogy 
megalakult az Egészséges De
mokratikus Ifjúságért Moz
galom (az EDIM), amely so
raiba hív minden, a sport 
iránt kicsit is elkötelezettsé
get érző embert.

Ez a mozgalom politikával 
nem foglalkozik, mégis kap
hat állami támogatást a tag
létszáma alapján, éppúgy 
mint bármely más párt, egye
sület. A pénzt a magyar 
sport finanszírozására fordít
ják a szervezők (Címük: 
EDIM Alapító Iroda, 1143 
Budapest, Dózsa Gy. út 1-3.).

Sportolni nagyon jó egy 
szervezetben, egyesületben, 
egy közösségben. Nálunk ez 
családi időtöltés. Feleségem 
kedvence a kerékpározás, az 
aerobic, én a hosszútáv-fu
tásnak hódolok. Higgyék el, 
megéri a napi fél óra! A 
sportolás egyéni döntés kér
dése. A magyar sportélet 
életben tartása pedig csak 
úgy lehetséges, ha a vállalati 
szervezetek, a magánvállal
kozók támogatják a sportcélú 
alapítványokat! Az élet hosz- 
szú távra kiható és gyors 
döntéseket követel.

Jámbor Szabolcs

Becsületes játék
Dél-Dunántúl lebnagyobb 

városában is felismerték, 
hogy a vállalati és tanácsi 
pénzek összevonásával kelet
kezett sportegyesületi modell 
gazdasági háttere bizonyta
lanná vált, s ezért a Mecsek 
Vállalkozási és kereskedelmi 
Kft. Pécs elsősorban a labda
rúgó- játékosnevelés segítésé
re BECSÜLETES JÁTÉK 
névvel alapítványt hozott 
létre. Vélhető, hogy a ha
zánkban oly kedvelt, régeb
ben világhírű labdajáték tisz- 
taerkölcsű gyermekkorát kí
vánják feltámasztani, hiszen 
az alapítvány kezelőjének 
neve: Pécsi Football Club. 
A gyerekekkel 19 éves kor
ukig kívánnak foglalkozni.

Céljuk. hogy élvonalbeli 
labdarúgókat neveljenek. 
Olyanokat, akik megbecsülik 
a játéktudást, a szervező 
egyesületet, ismerik és tisz
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telik a támogató állami, ve
gyes-, vagy magánvállalatot. 
Az alapítvány olyan szponzo
rokat vár, akik azért adnak 
támogatást, hogy a magyar 
labdarúgás a sporthoz kerül
jön közelebb. Nemcsak azért 
adunk hírt erről az alapít
ványról, mert egész régió, te
hát a mi településeink gyer
mekei is látókörükbe tarto
zók, hanem reméljük, hogv 
eljön az idő. amikor focistáink 
nemcsak külföldi szerződése
kért totókirályok ezreseiért, 
bundáért futnak, kocognak 
ki a pályára, de a góllövés
éit. a szabályos szerelésért, 
a nagy védésért, a legyőzhe
tetlenségért. a józanul is má
morosán ünneplő közönsé
gért.

(az alapítvány számlaszá
ma: Siklósi Takarékszövet
kezet 2439831038410.)

A NÁLUNK 
BEFIZETETT 

vetelar-eloleg
UTÁN

A Városi Tanács V. B. 
MEIS. Osztálya és a Városi 
Labdarúgó Szövetség kispá
lyás férfi labdarúgó bajnok
ságot szervez. Jelentkezés: 
március 16-ig a MEIS osztá
lyon. A tanács vándorserle- 
;et alapit a régi FAKUPA 
helyébe.

A bajnokság április elején 
kezdődik. Ugyanoda várják 
a női kispályás labdarúgó 
bajnokságra jelentkezőket is!

A Nagyatádi Városi Sport
egyesület vezetöségválasztó 
küldött-közgyűlést tartott. 
Hét fővel új elnökség ala
kult. Társadalmi elnöknek 
Németh Lajost, a Danuvia 
főmérnökét választották meg. 
Ügyvezető elnök továbbra is 
Iharosi István.

Taranyban a sportegyesü
leti közgyűlésen az új elnök
ség élére Hegyi Jánost meg
választották

A Gábor Andor Városi 
Művelődési Központ sakk
csapatának tagjai az elmúlt 
csapatbajnokságon, illetve a 
helyi egyéni versenysoroza
ton előkeli) minősítéseket sze
reztek: Horváth Miklós I. 
osztályú, Csertő, Fekete, Fe
jér, Kiss, Sasvári, Tálos. Ve
res II. osztályú sportoló lett.

1990 január 15-én meg
szűnt a Nagyatádi Somogyi 
Béla Honvéd Sportegyesület, 
így a megyei I. osztályban 
szereplő csapata is visszalé
pett a bajnokságból.

Március 10-én indul a me
gyei I. és II. osztályú labda
rúgó bajnokság. A megyei II. 
oszt, bajnokság déli csoport
ját a tavaszi fordulóban is a 
Nagyatádi Városi Labdarúgó 
Szövetség irányítja.

1 éven belül

1—2 év között

2—3 év között

ö

Ez évben is Önökkel. 
Önökért a

Nagyatád és Vidéke 
Takarékszövetkezet

3 éven túl

KAMATOT ADUNK.

A vételár 40 
zetett összeg

1 éven túl 
használásnál

«
11

15

17

0
(I

fi
I)

0 
(I

o

"o-án túl 
után

befi-

célirányos fel-
20,5

1 éven túl nem
felhasználásnál

célirányos
19.0 %

1 éven belüli fel használás
nál 14.0
kamatot fizetünk.

Értesítjük tagjainkat, hogy 
1990. első félévében szövet
kezetünknél tagrendezést 
végzünk, melynek során 
alaprészjegyeiket 500.— Ft- 
ra kell kiegészíteni. Kérjük, 
hogy az 500.— Ft-nál kisebb 
összegű részjeggyel rendel
kezők szíveskedjnek felke- 
rsni kirendeltségünket!
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Nagyatád rejtett tőkéje az 

idegenforgalom ?
III. rész

A gyógyforrások meleg vi
ze az ember legősibb gyógy
szere. Napjainkban világje
lenség, hogy orvos és betege 
újra a természetes gyógymó
dok felé fordul. Ezért is volt, 
és méginkább lesz fontos sze
repe, jelentősége a nagyatádi 
gyógyfürdőnek.

1906-ban — artézi kút fú
rása közben — kénes, alkali- 
kus, hidrokarbonátos, bró- 
mos, metabórsavat tartalma
zó héviz tört fel. Az odatele
pített fürdörészt 1907. óta 
már mint gyógyfürdőt hasz
nálták; élénk látogatottság
nak örvendett, híre — amint 
a korabeli krónikákból tud
juk — országhatárainkon is 
túljutott. 1930-ban tovább 
gazdagodott a gyógyvíz-bá
zis: 45 °C-os hévíz-forrást 
tártak fel, az is tiszta hidro
karbonátos, alkalikus hévíz. 
Ennek köszönhetően már ak
kor fürdővárosként emleget
ték Nagyatádot. Bel- és kül
földről egyaránt sokan ke
resték fel, különböző moz
gásszervi, gyomor- és emész
tőrendszeri bántalmakban 
szenvedők, gyógyulást re
mélve és — találva. (Azt 
tartják a város öregjei, hogy 
fürdövonatok is közleked
tek !)

A civilizációs betegségek 
elterjedése, különböző moz
gásszervi megbetegedések in
dokolták a gyógyvíz alkal
mazási területének bővülé
sét. 1969-től megindult a 
mozgásszervi betegségek já
róbeteg-szint ü orvosi ellátá
sa. 1979-től már egy 30 ágyas 
traumatológiai osztály műkö
dik a kórházban. Ezért is ír
hatta a Városépítési Tudo
mányos és Tervező Intézet 
(,,A termálvízre alapozott 
üdülés — idegenforgalom...” 
című, 1980-ban készített) ta
nulmányában :

,,A térség egyik fő attrak- 
tívitása a termálvízre alapo
zott gyógyászat és üdülés. 

Nagyatádot nagyobb körzeti 
vonzású gyógy-, tranzit, ter
mál (strand) fürdőhellyé in
dokolt fejleszteni.”

A kristálytiszta gyógyvizet 
sokan eredményesen hasz
nálják ivókúrában (ivókútja- 
ink népszerűek ma is, buzgó 
kútfejükön át sok edényt 
megtöltenek). Az 1987-ben 
befejeződött rekonstrukciós 
munkák során modern orvosi 
műszerekkel is felszerelték a 
fürdőt, amelyet a rákövetke
ző évben gyógyfürdővé nyil
vánítottak. Bizonyára igaz — 
és ebben hihetünk — a für
dőzés és a kultúrált környe
zet együttesen eredményez

tszap-pakolás. A gyógyfürdőben kád-, strand-, súlyfürdő, rekeszgal- 
ván. tangentor kezelések, gyógytorna, masszázs, elektroterápia és szau
na szolgálja a gyógyulni vágyókat.

A fedett fürdőrészben 42 "C-os, 38 "C-OS és 32 'C-os medencék vannak.

het gyógyulást, felüdülést. 
A gyógyulást keresőkben tu
datosítanunk kell a szépség 
iránti vágyat is! Az esztéti
kus fürdő, a mélyből feltörő 
héviz alkalmas a betegek bi
zalomkeltő, eredményes gyó
gyítására.

Egyre nyilvánvalóbbá vá
lik, hogy a jövő az u. n. „ve- 
gyesfürdö” lesz, ahol egymás 
mellett biztosított a gyógy
kezelés, az utókezelés, a re
generációs, a kondicionáló 
program és az üdülés. Ter
mészetesen úgy, hogy egy
mást ne zavarják. A termál
turizmus és gyógy idegen for
galom megfelelő fejlettségé

vei lehet elérni az idegen
forgalom időbeni széthúzását, 
szezonális jellegének meg
változtatását, a korábban ki
fejlesztett idegenforgalmi ob
jektumok. nemkülönben a 
balatoni térség tehermentesí
tését.

Hubay Sándor 
Kocács Antal

Ismét működik a nagyatá
di gázcsere-telep. Kis-, kö
zép-, nagypalackok cseréje 
mellett kisgépek bérbeadásá
val és eladásával is foglal
koznak a régi helyen.

Február 5-én visszahozták 
Barcsról a ,,csögörényt”. A 
DRV meg is kezdte a vízve
zeték tisztítását Nagyatádon. 
A munka menetéről ők tájé
koztatják a lakosságot (pl. a 
Somogyi Néplapban is).

A Solar Club programjából

A Solar Club májusi ven
dége a Benkó Dixiland Bánd. 
A világhírű együttes 12-én. 
szombaton 17 órai kezdettel 
lép fel a Hotel Solar aulájá
ban. Az együttes vezetője, 
Dr. Benkó Sándor ekkor 
nyitja meg eM. Soós György 
nagyatádi és Gombás Endre 
szombathelyi fotográfus ki
állítását a nagyatádi szálló 
kisgalériájában. A rendez
vényre csak elővételben lehet 
jegyet váltani a szállóban 
vagy a szerkesztőségünktől 
március 10-től. A Hotel Solai 
szállóvendégei számára a 
koncert ingyenes.

A Nagyatád lap nyilvános 
szerkesztői ülése március 
9-én 17 órakor kezdődik a 
Solar Clubban — a Hotel So
lar II. emeletén. Várjuk önt, 
hozza el írását, mondja el vé
leményét lapunkról!
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Utca a vasúf felé Nagyatádi moziműsor
A tavaly decemberi városi 

fórumon elhangzott az a ja
vaslat, — ami e lap hasábja
in is megjelent—hogy az 
Április 4. utca újólag Baross 
Gáborról legyen elnevezve. 
Ahhoz, hogy a kezdeménye
zésről véleményt formálhas
sanak az utca lakói, a tanács 
tagjai, a város polgárai, min
den bizonnyal érdemes töb
bet tudnunk — különösen a 
fiatalabb generációnak — a 
századvég kiemelkedő gazda
ságpolitikusáról, s az utcanév 
megváltoztatásának körülmé
nyeiről.

Baross Gábor a közlekedés, 
a vasúthálózat fejlesztője- 
ként él a köztudatban. Tren- 
csénből származott, s tanul
mányainak befejezése után 
szülőföldjén vállalt megyei 
hivatali állásokat. Az akkori 
tisztviselők jobbára közöm
bösnek mutatkoztak a társa
dalmi tevékenység iránt. 
Nem így Baross, aki dalárdát 
hozott létre és lapot alapított. 
Tehetségével, szaktudásával 
és a közélet szervezésével a 
a fiatal és aktív tisztviselő 
megyéjében ismert, népsze
rű emberré vált, s a helyi 
társadalom 1875-ben ország
gyűlési képviselőséghez jut
tatta. Kivételes gyorsasággal 
emelkedett az állam vezetői 
közé és nyugat-európai ta
nulmányúton is gazdagított 
tudásának köszönhetően
1883-ban a Közlekedési Mi
nisztérium államtitkárává
nevezték ki, majd 1889-ben 
ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter lett. Működése 
korszakalkotó volt az elma
radott magyar gazdasági élet 
fejlesztésében. Nevéhez fűző
dik az egységes államvasúti 
rendszer megteremtése. A 
század végén a vasútvonalak 
többsége magántársaságok 
kezében volt, amelyek elha
nyagolták azokat, keveset tö
rődtek az ország gazdasági 
érdekével. Baross államosí
tásokat hajtott végre, s így 
az államvasútak tulajdonába 
került a vonalak többsége. 
Kiépítette a hiányzó szárnya
kat, bővítette a kocsiparkot, 
fejlesztette a gépgyárakat.

Peterdi Sándor nagyatádi 
állomásfönök elmondása sze
rint az azóta megszüntetett 
Somogyszob-Barcs közötti 
szárnyvonal is ekkor épült. 
Úgy emlékszik, hogy a gör- 
getegi vasútállomás páncél
szekrényén 1886-os, vagy 
1890-es évszám jelezte a 
vonal alapításának évét.

Baross Gábor működése 
nyomán a MÁV bevétele az 
államháztartás egyensúlyát 
is segítette helyrehozni! Ezt 
úgy érte el, hogy a zónatari
fa—rendszerrel egységesítet
te a díjszabást, s a korábbi
nál olcsóbb lett az utazás, az 
árufuvarozás, így fellendült 
a személyforgalom és javult 
a magyar áruk versenyképes
sége a világpiacon. A va- 
sútreformon túl a fiumei ki
kötő fejlesztése, — kapunyi
tás a világtengerekre — a 
posta és hírközlési rendszer 
modernizálása és az ipari 
szakoktatás kiépítése is ré
sze munkásságának. Széles
látókörű politikusként lépést 
tartott a fejlődéssel, felis
merte kora Magyarországá
nak hiányosságait, s szakte
rületén a reformkor nagy ter
veit megvalósítva segítette 
felzárkózni hazáját Európa 
fejlettebb régióihoz.

Munkássága elismerése
ként sok településen a vasút
állomáshoz vezető utcát róla 
nevezték el. így volt ez 
Nagyatádon is, mígnem 1970- 
ben a kollégium falára kis 
tábla került, ezzel a felirat
tal: „Ezt az utcát Nagyatád 
község lakossága felszabadu
lásának 25. évfordulóján ne
vezte el.” Felette másik táb
la: Április 4. utca. A Magyar 
Földrajzinév-bizottság fog
lalkozik az utcanév-változta
tás kérdéseivel úgy, hogy 
kérésre véleményt nyilvánít. 
A bizottság felhívásban az 
érintettek, illetékesek figyel
mét felhívja, hogy „...indula
toktól mentesen, kellő kö
rültekintéssel mérlegeljék a 
változások szükségességét."

Ormai István 

március 2—3.
d. u. 5 órakor:
A magányos farkas (F. III.)

este fél 8 órakor:
Kutyám, Jerry Lee (K-9) (K. 1.)

4.
A híradó sztárjai (F. 1.)

5.
Tőzsdecápák (F. L)

7—8.
Amerikai ninja 2. (K I.)

11.
9 és 1 2 hét (16 éven felülieknek.
F. III.)

12.
Dolgozó lány (F Hl.)

15—16.
Kendórakadémia IV. (F. II.)

15-én este fél 8 órakor.
Tiszt rózsával (A. II.)

18-án d. u 5 órakor:
Bűnvadászok (F. III.)

este fél 8 órakor:
Erotikus fantáziák (16 éven felu
lieknek, F. III.)

Sportnaptár
III. 7-én 15 óra,

VSE-sporttelep
NVSE-ATVS Lenzig 
(osztrák)
labdarúgó edzömérközés

III. 10-én 15 óra,

VSE-sporttelep
NVSE-ATVS Lenzig 
labdarúgó edzőmérkőzés

III. 15-én 8 óra,

VSE-sporttelep
ünnepi kispályás labdarú
gó-torna (női, férfi csapa
toknak. nevezés III. 5-ig a 
tanács MEIS osztályán)

III. 18-án 15 óra,

VSE-sporttelep
NVSE-Balaton földvár
megyei I. oszt, labdarúgó 
mérkőzés

19.
Erotikus fantáziák

22-én d. u. 5 órakor:
Egyik kopó, a másik eb (F. 111.)

este fél 8 órakor:

A légy (16 éven felülieknek.
F. III.)

23.
Egyik kopó, a másik eb (F. Ili

24.
Holt költők Társasága (F. II.)

26.
Sherlock és én (F. I.)

29—30-án d. u. 5 órakor:
Dobjuk ki anyut a vonatból! 
<F. II.)

este fél 8 órakor:
Elve vagy halva (F. II.)

április 1.
l-'reddy visszatér (F. III.)

4.
Harlemi éjszaka (F II.)

III. 31-én 9 óra
MEGYEI OLIMPIAI 
NAPOK tavaszi gyalogtúra 
(10 és 20 km-es távon)

IV. 1-én 16.30 óra

VSE-sporttelep
NVSE-Somogysárd 
megyei I. oszt, labdarúgó 
mérkőzés

Vegyeskórus
A februárban 30 taggal 
megalakult vegyeskórus 
szerdánként 18 • órakor 
tartja próbáit a művelő
dési házban. A résztve
vők hívják és várják az 
érdeklődőket, énekelni 
szeretőket — vegyenek 
részt a próbákon, legye
nek a kórus tagjai.
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Válasz 
a Honvédelmi Minisztériumból

Legutóbbi számunkban 
megírtuk, hogy Czipóth De
zső, a városi tanács társadal
mi tanácselnök-helyettese — 
a társadalmi szervek képvi
selőinek aláírásával ellátott 
levélben tolmácsolta a hon
védelmi miniszterhez városi 
fórumunk kérését, a felsza
baduló HM-építményekkel 
kapcsolatban. Íme a válasz 
teljes terjedelemben ( a fej
lécet és aláírását másolatban 
közöljük):

HONVÉDELMI MINLSZTÉRIUM 
MN beruházási és fenntartási főnök 
elhelyezési és ingatlangazdálkodási 

helyettese

Nyt.szám: 46/44/1989. 
Hív.szám; 462/1990.

Tárgy: HM kezelésű ingatla
nok hasznosítása

Tisztelt Tanácselnök-he
lyettes Űr!
A várospolitikai fórumon el
hangzottakkal kapcsolatban
— illetékességből — az aláb
biakról tájékoztatom: A Na
gyatádon állomásozó dandár 
felszámolásával a helyőrség 
nem szűnik meg, marad ka
tonai alakulat a városban.
A költségvetési forrásból 
megvalósult állami tulajdont 
képező ingatlanokkal (laká
sokkal) kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket a kezelő 
szervezet gyakorolja. A nép
hadsereg ingatlanainak (laká
sainak) kezelője a Honvédel
mi Minisztérium.

A dandár az általa használt 
objektumoknak nem kezelő
je hanem csak üzemeltetője. 
A dandár nem jogutód nélkül 
szűnik meg, a jogutód az ala
kulatot érintően a hadsereg
parancsnokság, az ingatlanok 
(lakások) vonatkozásában a 
HM, illetve átruházott hatás
körben az MN Fenntartási és 
Elhelyezési Főigazgatóság.
A felszabaduló HM kezelésű 
ingatlanok (lakások) haszno
sítására — térítés ellenében
— folyó év második felében 
kerülhet sor, ezzel kapcsola
tos igényeikkel számolunk.

1989. július 5-én kelt 
46 17 1989. sz. levelünkben 
tett értékesítésü ajánlatun
kat változatlanul fenntart
juk.

Kérem Önöket, hogy gaz
dasági ajánlatukat tárgyalás 
alapjául megtenni szívesked
jenek.

Budapest, 1990. február hó 
„05”-n.

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
ItSZ: 2301
Készítette: Fábián Lajos rt<.alez.

Üdvözlettel:

-----tnxfcr* zrór 
Halasz Csaba nk. ezredes)

Decemberben még úgy üzen
ték a minisztériumból, hogy 
a dandár jogutód nélkül szű
nik meg. A hadak helyzete 
tehát az utóbbi hetekben 
megváltozhatott! (?) Szer
kesztőségünk a városi fórum 
résztvevőivel, a hátrahagvan- 
dó ingatlanok sorsáról idő
ben és felelősen gondolko
dókkal, a kérelmező tanács
elnök-helyettessel érez
revütt. Tárgyalni kell, mie
lőbb! Ertiük. hogy egv civili
zált országban az a természe
tes. hogv ..a jogokat és kö
telezettségeket a kezelő gya
korolja”. A több-kevesebb 
ideig üres lakások fölött is. 
Töprengeni azon érdemes, 
hogy mikor lesz ésszerű a 
„költségvetési forrásból meg
valósult állami tulajdont kép
ző ingatlanokkal (lakások
kal)” való gazdálkodás: pél
dául. ha üresen állva tovább 
romlik, vagy ha valaki meg
veszi és laki a. vagy bérbead
ja? A tanács már úgyis leve
lez a házkezelővel (HM . . . 
hm . . .), talán szervezhetné 
a háztulajdonosok vállalkozá
sát is .. . Addig is, amíg fönt
ről (?) csak kioktatgatás jön. 
a városi fórum résztvevői és 
a tanácselnök-helyettes tá
mogatására a címlapon olvas
ható felhívással fordul szer
kesztőségünk a város lakossá
gához.

Üdvözöljük 
a pártlapokat!

Elsőként a SZOCDEM Hír
mondó jelent meg városunk
ban. Pártjának jelvénye mel
lett Nagyatád egykori pecsét
jének címerpajzsba foglalt 
rajza is ékesíti a Magyar
országi Szociáldemokrata 
Párt nagyatádi szervzetének
1990. januári számát.

1990. február 9-én jelent 
meg a NAGYATÁDI SZA
VAZÓ-LAP, a Szocialista 
Párt helyi híradója. Mindkét 
szervezet vezetői megemlí
tették, hogy további számo
kat kívánnak megjelentetni a 
közeljövőben.

Nőnapra vágott és 
cserepes virágot nagy 
választékban, előrende
lésre is! Fehér Gáborné 
virágkereskedő és koszo
rúkészítő, Nagyatád, Ko
lozsvári u. 2. (a temető
vel szemben).

Levélcím: 7500 Nagyatád, Árpád u. 25 
Telefonon rendelés: 83 12-120.

építőipari kft
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A NEMZETI ÜNNEP
PROGRAMJAI 

NAGYATÁDON

a művelődési központban:
15 órakor

X. Délsomogyi Amatőr 
Képző- és Iparművészek 
Kiállításának megnyitója

15.30 órakor
SZABADSÁG-SZERELEM 
címmel Köves Gábor elő
adóművész Petőfi műsora

a Kossuth utcában:
16.30 órakor

Koszorúzás Kossuth Lajos 
szobránál

SZÍNJÁTSZÓ KÖR 
NAGYATÁDON

Február közepén megkezd
te próbáit a városi művelő
dési központ színjátszó köre. 
Arany János: Pázmán lovag, 
Pákolitz István: A kolozsvá
ri bíró című versét állítják 
színpadra. A csoporthoz hét
főnként 17 órakor lehet csat
lakozni — bármilyen korú- 
aknak.

Telepi kiszolgálással 
vagy kiszállítással a 
legkülönfélébb mennyi
ségben, a megrendelő 
igénye szerint adunk el

betont
szombaton is. vasárnap 
is, magánszemélyeknek 
is, közületeknek is.
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Szózat a pártokhoz: 

Testvéreim! Kain és Ábel!
(Bob szövegeiből)

Az érzés is múlandó, 
nemcsak az ember

Egy iskolába jártunk. A fiú 
egy évvel idősebb volt ná
lam, mégis úgy tűnt, mintha 
én lennék az öregebb Magas, 
hanyag testtartásé volt. Min
dig egyedül: a menzán, az is
kolában (mintha senkihez 
sem tartozna), az utcán, 
ahogy sietett hazafelé, és 
amikor az iskolába ment 
hosszú nyugodt lépteivel.

Egészen megfoghatatlan 
volt a lénye..., még a leg
nagyobb hidegben sem húzta 
össze a dzsekije cippzárját — 
csak úgy lógott rajta. És min
dig tornacipőben járt. Egyfe- 
lé mentünk iskolába, és így 
sokszor mentem, hol előtte 
hol meg utána- Én... hm... ta
lán észre sem vett...

Az iskolában mindig szo
morú volt. Nagy — a világtól 
választ váró — , világoskék 
szemével kérdőn nézett az 
emberekre.

Egyszer aztán nem jött. 
Másnap és harmadnap sem. 
És soha többet Később meg
tudtam. hogy elköltöztek. 
Akkor én is ugyanolyan ma
gányosnak éreztem magam, 
mint ahogy ő.

Soha nem volt közöttünk 
semmi. Mégcsak nem is be
széltünk soha, de azért hi
ányzott. Most már, ennyi év 
után visszaemlékezve csak 
halvány körvonalként látom 
az arcát, a szemét, magas, 
görnyedt termetét...

Hadi Henriett

1991 szeptember 1-én iskolanyitás Ötvöskónyiban.

Lőczi János ötvöskónyi ma
gánkisiparos erre a határidő
re tett igeretet február 12-én, 
amikor előszerződést kötött 
a városi tanáccsal arra, hogy

Több szabadságot a 
görgetegi fiataloknak!

Ezzel a címmel küldött 
hozzánk levelet Vas Rozália 
Megjegyezte, hogy a gyere
kek azt kérik, „hogy napilap
ban jelenjen meg, mert még 
mindig aktuális”. Úgy érez
zük. hogy a cikk aktuális lesz 
márciusban is — ha nem 
Görgetegen, akkor másutt, s 
ha mégsem, akkor jó lesz em
lékeztetőül. Ezért nem küld
jük tovább, hanem itt közöl
jük: „Jó ideje már nincs if
júsági élet Görgetegen. Ami
kor még működött a KISZ, 
akkor sem volt igazi mozgal
mi élet — vagy csak épp any- 
nyi, hogy szó ne érje a ház 
elejét — . azóta pedig...?

A DEMISZ-titkárunkat 
senki nem akarta és nem is 
akarja elküldeni a posztjáról, 
csak azt szeretnénk, hogy 
vagy ő szervezzen több prog
ramot. vagy ha kevés az ide
je erre, akkor ne állítsa le 
azokat, akik valóban csinál
nak valamit.

Legyünk hívek az új név- 
hpz! Lepvének demokratiku
sak a döntések is, ne egy 
emberen múljon; vagy pedig 
elvárjuk, hogv őszintén, oda- 
adóan dolgozzék együtt a fia
tal. életerős társasággal an
nak vezetője is!”

A kiemelés szerkesztősé
günktől való. Gondolkozzunk 
el:
1. írható-e Görgeteg helyett 

Segesd. Nagyatád, Ku
tas . . .?

2. írható-e ifjúsági, mozgal
mi helyett bármely mun
kahelyi élet, vagy egysze
rűen munka, vagy élet?

3. írható-e DEMISZ - titkár 
helyett elnök, igazgató . . .?

fővállalkozóként felújítja az 
iskolaépületet. Február vé
gén ad árajánlatot, amelynek 
elfogadásáról a márciusi ta
nácsülés dönt.

SPORTHÍREK

A Nagyatádi 2. sz. általá
nos iskolában került sor az 
általános iskolások körzeti, 
játékos sportversenyére. Hat 
csapat közül első lett a Ba- 
bay, második a 2. sz. iskola 
csapata, így megszerezték a 
jogot a megyei döntőn indu
lásra. Ott az 5—6. helyei 
azonos pontszámmal érték el.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

A „TOLDI-KONDI” körze
ti döntője 4 csapat részvéte
lével zajlott le a nagyatádi 
2. sz. általános iskolában. Az 
összesített pontversenyben az 
1. lett a Babay, 2. a 2. sz. ált. 
iskola, 3. a kutasi iskola. A 
megyei döntőn a Babay isko
la csapata 3. helyezést ért el.

Egy régi templomi 
hangversenyről

Posta József olvasónk me
sélte: igazán megérti, ha az 
iskolások nem tudják, hogy 
volt bizony hangverseny 
a nagyatádi templomban 
(Nagyatád, II. évf. 2. szám 
..Énekeljünk!”). Valamikor a 
30-as évek végén vagy a 
40-es évek elején cserélték ki 
a régi, lábbal hajtott, fújta- 
tós orgonát, elektromos mű
ködtetésű, 2 (vagy 3) regisz
teres újra. Ennek a felavatá
sakor orgonaművész, hegedű- 
művész és csellista is közre
működött a koncerten.

I)1SCO

A nagyatádi művelődési 
központban március 14-én 
szerdán. 17-én és 31-én szom
baton.
Kezdés 17 órakor.
D. J.: Szabó Gyula

Mozi Nagyatádon
HtttttTtTTTTT "T ■*•**—‘*‘* ********* **^*«

A megyei moziüzemi vál
lalat igazgatója közölte, hogy 
a jövőben falragaszokon hir
detik csak a moziműsort. 
Szerkesztőségünk kérte a 
március havi nagyatádi 
programot tőlük. így közöl
hetjük a 8. oldalon. Az új 
helyárakról is tudósíthatunk: 
a vászon előtti 3 sor az ol
csóbb, a 4-16. sor jegyei a 
drágábbak. A filmek árától 
függően az alábbi jegyárakat 
kell fizetni:

A. I.: film: 6.-Ft és 16

A. II.: 7.-Ft és 20.-Ft

F. I.: 8.-Ft és 25.-Ft

F. II.: 11.-Ft és 36.-Ft

F. III.: 24.-Ft és 50.-Ft

K. I.: 38.-Ft és 50.-Ft

K. II.: 50,-Ft és 60.-Ft

(a nyugdíjasuk és a rokkan
tak 10.—Ft-ert válthatnak 10> 
előadásra szolgáló, kedvez
ményes jegyvásárlásra jogo
sító bérletet.)

-NAGYATÁDON-

ÁPRILISBAN-

Deák Zoltán Hubay Sándor
Gimnázium Városi Tanács

Kovács Antal 
Városi Tanács

Kovács Géza 
Művelődési Ház

eM. Soós György Takács Ferenc 
OFOTÉRT Nyomda

Nagxatad a város es városkörnyék la
kosságának havilapja. Felelős szerkesz
tő: Kovács Géza. A szerkesztő bizottság 
tagja itt láthatóak fényképpel, névvel 
munkahelyük nevével. Szerkesztőség: 
Várost Tanács. 7500 Nagyatád. Április 4. u. 
». Fogadónap: kedd. Telefon: 83 12-666 
mellek: 28. Kiadja: Nagyatádi Várost 
Tanács V. B. Nagyatád. 7501 Pf.: 45.
Telefon: 83 12-666. Telex: 13-430. Felelős 
kiadó: Hoffmanné Dr. Németh Ildikó. 
Készült a Somogy megyei Nyomdaipari 
Vallalat nagyatádi telepén. Felelős veze
tő: Mike Ferenc igazgató.
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A tartalomból:

Eltörölték a tehót 
Nagyatádon

3. oldalon

Interjú a vizsgabiztossal

7—8. oldalon

Tísxtára mossák a kiskutyákat

és a nagykutyákat
Válasz a

3. Szavazólapnak

Elnökök az ország szélén

4. oldalon

a

I

Benkó Dixiland Bánd 
Nagyatádon

5. oldalon

íi

«

i
♦i 

a

«

i

Egy kanadai újságcikk 
Nagyatádról

9. oldalon

t
♦

♦

I

Mi tagadás, távol van a mi 
vidékünk a pártpolitikai élet 
nyüzsgő középpontjától, a fő
várostól. Amikor e sorokat 
kopogom, még arról sincs tu
domásom, hogy itt képviselő
jelölteket, aktivistákat püföl- 
nenek, pedig e szempontból a 
hallgatag többség, a csendes 
vidék vezetni látszik. Szócsa- 
ták is inkább Nagyatádtól 
délebbre zajlanak a választá
si kampányban. A Somogy- 
országban tavaly nyáron még 
fehérre meszelt csendnek 
említett politikai légkörünk 
igaz, hogy elkoszolódott a tél 
végére, de így talán még 
szürkébb minden.

Igaz, hogy az MSZDP ven
dégül látta TIT-klubbeli gyű
lésén Dr. Ruttner Györgyöt, 
de ő azóta disszidált a párt
ból. Az MDF tavaly Csengey 
Dénest, idén Kiss Gy. Csa
bát várta hiába a művelődési 
házban. Eközben egyre nőtt 
a nagyatádiakban a kíván
csiság a pártok országos ve
zetői iránt.

Az első országos elnök, aki 
gyűlésen jelent meg váro
sunkban: Petrasovics Anna, 
az MSZDP vezetője. Száznál 
is többen hallgatták és tap
solták lelkesen a sodró lendü
letű előadását. Beszélt a re
formkommunista hatalom- és 

vagyonátmentésről. a szí|k_ 
szervezetek, egyházak. p?n._ 
tok, külföldi testvérpártok. 
társadalmi rétegek és a ..szoc- 
demek" kapcsolatáról, a tö
megkommunikáció befolyá
soltságáról, a rendszerváltás 
mikéntjéről. Az MSZDP ta
gok udvariasak voltak, csak 
az MDF, az SZDSZ, az MSZP 
helyi képviselőinek kérdései, 
az elnökasszony válaszai, s 
az arra feldsattanó nagy tap
sok után szólaltak föl.

Nagyatád másik elnökven
dége a választás előtt Bartis 
Ferenc költő volt. A szerve-

(folytatás a 2. oldalon)

Jogsegélyszolgálat
8. oldalon

A városi fórumról 
„szocdemesen”

2. oldalon

♦ ♦

1
♦
♦

a
:
a 
a 
a

♦

a a

PftrasovK’s Anna
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(folytatás az 1. oldalról) 

zetnek, amelyet irányit, Ma
gyarországon 40 167 bejegy
zett tagja van, külföldön 
élőkkel együtt 130 ezernél 
nagyobb a létszámuk. Nevük: 
összmagyar Testület. (Nagy
atádra Nagybocskai Tamás 
MDF-képviselőjelölt meghi-

Bartls Ferenc

vására érkezett, hogy a TIT- 
klubban beszélgessen az Er
dély sorsa iránt érdeklődő 
meghívottakkal). Erre a nap
ra egy másik meghívást is 
kapott: Szűrös Mátyással és 
Tőkés Lászlóval együtt hiva
talos volt a washingtoni Ca- 
pitoliumba, a Kossuth-mell- 
szobor avatására. A repülő
jegyet megkapta, de csak te
lexen küldte el beszédét, 
hogy a nagyatádi barátját tá
mogató rendezvényen itt le
hessen. A tőle hallott gondo
latokból idézünk: „Mátyás ki
rálytól errefelé, csak morzsá
kat juttattak a nagyhatal
mak, a szabadság kenyeré
ből nemzetünknek. Egymás
ba kell kapaszkodnunk, mert 
megmaradásunk nem biztos: 
a legutóbbi népszámlálás óta 
270 ezer ember a vesztesége 
Magyarországnak, pedig 50 
ezren idemenekültek Romá
niából ... A magyar nemzet 
megmentését mindenki kezd
je el önmagán! Állítsunk fel 
egy önmagunkhoz méltó ér
tékrendet, ahhoz akarjunk al
kalmazkodni, nemzeti sajá
tosságainkhoz igazodni — 
méltósággal. Nekünk nem el
jutni kell Európába! Mi euró
paiak vagyunk. Nem belép
nünk kell az Európa-Házba, 
hanem megjelennünk kell 
ott. így a természetes. így a 
törvényszerű.”

A Somogyi Keresztény Koa
líció segesdi nagygyűlésén 
két országos elnök is megje

lent: Fónay Jenő, a Politikai 
Foglyok Országos Szövetsé
gének, Szakolczay György, 
a Keresztény Demokrata 
Szövetségnek az elnöke. Is
mertették szervezetük prog
ramját a több mint félszáz 
résztvevőnek.

Jelen volt a segesdi ren
dezvényen Kutasi Sándor ka
posvári cserkészparancsnok, 
aki bejelentette, hogy a Po
litikai Foglyok Országos Szö
vetsége a megyeszékhely 
cserkészeinek egyenruháit a 
szülök helyett kifizeti, azaz 
85 ezer forintot e célra át
utal a Nagyboldogasszony 
Cserkészcsapatnak.

■ ■ ■

TUDJA ÖN?

hogy a Kaposvári Közúti Építő Vállalat 
korszerű betonmixereit

I

SAJÁT keverőtelepeinkről 
vagy más keverőtelepekről 

történő betonszállításra

Nagyatád Telefon: 83 11-244 Telex: 13-239
Gépészet: Telefon: 82 13-572 Kaposvár

ÖN IS IGÉNYBE VEHETI

EXPO
Magyarországon megala

kult a „Társaság a Világki
állításért” Országos Egyesü
let, amelynek tagja a Somogy 
megyei Tanács is. A Társa
ság örömmel fogad további 
tagokat, beléphetnek társa
dalmi szervezetek és termé
szetes személyek is.

Ezentúl csak az a kérdés, 
hogy számos értékeink közül 
mi az, ami a világkiállításhoz 
kapcsolható, illetve kik azok, 
akik ezt a kapcsolódást ha
szonnal megszervezik. A vé
giggondolt, megtervezett öt
leteket, elgondolásokat szíve
sen közvetíti a Társasághoz

a szerkesztőség

1990/02/12 
Nagyatád 

Városi Fórom
Nagyon vegyes benyomá

sokkal vettem részt most 
már másodszor a nagyatádi 
városi fórumon. Ha nem is 
volt tele a nagyterem a részt
vevőkkel, mégis öröm azt lát
ni, hogy összejön az a száz- 
egynéhány ember aki köte
lességének tartja törődni a 
város sorsával, jövőjével. De 
már közel sem ilyen szép a 
kép, ha figyelembe vesszük 
az emberek szemléletét. Az 
elhangzottakkal nem értek 
egyet. Mégpedig azzal, hogy 
az emberek azt várják, hogy 
más törődjön velük, más irá
nyítsa sorsukat. Lehet, hogy 
eddig jó volt, de ez tovább 
nem megy. Mert melyik az a 
párt, vagy akár a tanács, aki 
helyettük határozhatna,
dönthetne? Aki ilyet provo
kál, csak blöfföl. Aki bármit 
igér vagy határoz az is blöf
föl. Egyet viszont mindenki
nek tudnia kell: a választá
sok után szabad állampolgá
rok leszünk, és mindenki sa
ját maga döntheti el. törvé
nyes keretek között, hogy 
mit és hogyan akar csinálni.

Mert ezután nem mond
hatjuk azt, hogy „mi” vagy 
„ők”, és sehol sincs felelős. 
Ezentúl mindenkinek vállal
ni kell állampolgári feladatát 
és a felelősséget is.

Azért nem szabad most 
provokálni, sem határozni, 
mert a választások után 
olyan fordulatok, változások 
lesznek amit előre senki sem 
láthat. Ezért csak azt ajánl
hatom mindenkinek: ne más
tól várja sorsa, jövője eldön
tését, hanem ennek érdeké
ben maga lépjen.

üdvözlettel Dergez László 
az MSZDP nagyatádi szer
vezet elnöke, országos vá
lasztmányi tag
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városi tanács márciusi üléséről
Néma főhajtással emléke

zett meg a télen elhunyt ta
nácstagról, Juhász László ta
nár úrról, a tanácsülés.

A Czipóth Dezső elnökleté
vel tartott ülésen először ar
ról volt szó, hogy a szeptem
beri tanévkezdésig nyelvta
nárokat kíván letelepíteni a 
város, majd arról, hogy van 
remény arra, hogy ingyen 
kapja meg a Pénzügyminisz
tériumtól a munkásőrség é- 
pületét a város, viszont a 
HM-lakásokért egyelőre sok 
pénzt kér a minisztérium (a 
márciusi számunkban közölt 
felhívásra márc. 20-ig 13-an 
írták alá beadványunkat, a 
többi érdekeltet még várjuk 
a müv. házba — a szerk.).

Bakos József (MSZDP) el
mondta, hogy az intézmény
vezetők szerint az intézmé
nyek részére biztosított ta
nácsi (állami) pénz a vegetá
láshoz sem elég. Túri Dénes 
(költségvetési üzem) java
solta, hogy a pénzszűkében 
lévő tanács ne csak takaré
koskodva. hanem vállalkoz
va gazdálkodjon. Lassú Ist
ván (MSZP) szóbahozta az 
<. gykori pártház kollégiummá 
alakításának esélyeit. Kide
rült, hogy az épülethasznosi- 
tásra döntés még nincs, rész
ben azért, mert az előkészí
tés során már kúsznak felfe
lé az árajánlatok. Megtudtuk 
azt is, hogy 4O.-Ft lesz a 
strandbelépő. Kovács Antal 
(városi tanács) igazat adott 
Bakosnak: elismerte, hogy 
1985. óta nem nőtt a kommu
nális ágazat pénze, nincsenek 
már tartalékok, nincs elhagy
ható feladat. Ezért „interpel- 
lációs alap” létrehozását ja
vasolta: a tanácstagok 5-5 
ezer forintjainak összeadásá
ból a tanácsülés a Városgaz
dálkodási GAMESZ lebonyo
lító munkája révén irányítsa 
a legsürgősebb kommunális 
feladatok végrehajtását.

A testület végül is nem fo
gadta el ezt a javaslatot, a 

tanácstagok továbbra is ma
guk használhatják föl pénzü
ket. Döntés született arról is, 
hogy a bevásárlóközpont új 
vállalkozói is megkapják 
mindazokat a kedvezménye
ket, amelyeket eddig a beru
házóknak adott a tanács.

A lakáshoz jutás helyi tá
mogatására 1 millió forint hi
tel felvételét szavazták meg 
a megjelent tanácstagok (a 
43-ból 29 volt jelen).

Ahogy várható volt, a tes
tület 1990. január 1-ével ha
tályon kívül helyezte a 
2 1986-os, a „teho”-ról szóló 
tanácsrendeletet. Ennek ér
telmében, akik 1989. decem
ber 31-ig nem fizették be a 
hozzájárulást, azokon be fog
ják hajtani, de 1990-re már 
nem kell befizetni. Akik az 
idei teho-fizetést teljesítették, 
ezt egyéb adótartozásuk tör
lesztéseként elismerik, vagy 
visszafizetik, ha egyéb adót 
nem kell fizetniük. Az állam
polgároknak kérnie nem kell 
az ügyintézést!

Néhány esetben feszültté 
vált a tanácsülés légköre. 
Egyik ilyen alkalom az volt, 
amikor Hegedűs László 
(SZDSZ) a teho-szervezést a 
tsz-szervezés gyakorlatához, 
erőszakosságához hasonlítot
ta. Azt ajánlotta módosító in
dítványában, hogy ne csak 
eltörölje a testület a teho-t. 
hanem fizettesse is vissza a 
pénzt. Forrásként azt jelölte 
meg, hogy ne a lakosság (ta
nácsi költség vetésben megje
lenő) pénzéből fizessen a ta
nács, hanem szerződéses üze
meltetésbe adja ki a stran
dot, kedvező feltételekkel és 
az üzemeltető a vendéglátói, 
szolgáltatói tevékenységéből 
származó haszon befizeté
séből kompenzálja a rossz 
rendelet által a lakosság
nak okozott kárt. Dr. Hoff- 
manné Németh Ildikó (vb tit
kár) elismerte, hogy a teho és 
egyéb esetekben nem a helyi 
tanács volt a hibás, hanem az 
akkori jogszabályok, szabá
lyozások. A teho-rendeletet 
jogszabályok szerint alkotta 

meg a városi tanács, törvé- 
vényes, kihirdetett tanácsren
delet. Ezért visszamenőleg 
nem lehet megsemmisíteni, 
tehát a pénzt visszafizetni 
sem. Egyébként az ide vonat
kozó minisztertanácsi és tör
vényerejű rendeletek ma is 
érvényben vannak. Dr. No- 
votny Zita elmondta, hogy a 
teho-szervezésben rész vett, 
de senkit meg nem fenyege
tett, meg nem félemlített, 
nem zaklatott. Ezért az ösz- 
szehasonlítást a tsz-szerve- 
zéssel rágalmazásnak érzi.

A másik felzúdulás az óvo
dák esetleges leépítése körül 
bontakozott ki. Volt aki azt 
mondta, hogy mielőbb legyen 
beiratás, amikor is kiderül, 
hogy mely óvodákat milyen 
létszámban tartja életképes
nek a lakosság. Mások azt 
tartják jónak, ha a gyerekek 
lakóhelye alapján döntik el, 
hogy melyik óvodába meny
nyi gyereket vesznek föl, 
mekkora személyzetet tarta
nak meg, illetve az óvodának 
épült épületekben üzemeltes
senek csak óvodákat.
(Az nem jött szóba, hogy 10- 
12 fős óvodai csoportok 
legyenek ott, ahol a minőségi 
foglalkoztatás többletköltsé
gét a szülők megfizetnék — 
valószínű, hogy már nem le
het feltételezni, hogy a szülők 
terhei növelhetők — a szerk.)

Morgolódás volt a terem
ben akkor is, amikor a Har
gita megyei Balánbánya jött 
szóba — mint esetleges test
vérvárosunk. Épp aznap jött 
a híre, hogy csaknem agyon
verték Sütő András írót Ma
rosvásárhelyen, talán ez a 
magyarázat. Szívesebben vet
te a testület, hogy az olaszor
szági San Vito al Tagliamen- 
to várossal is „puhatolózó" 
kapcsolat-felvételt tervez a 
tanácsi apparátus.

Áprilisban újra tanácsülés 
lesz — az intézmények lété
ről kell dönteni a testületnek.

Hír: Frank Eszter kera
mikus 36 éves korában 
meghalt. Ok: szívinfark
tus. Temetése 1990. már
cius 19-én volt Nagyatá
don. Gyermeke egyéves.

John Donne gondola
tai béklyóznak: Senki 
sem külön sziget. Min
den ember egy rész a 
kontinensből, a száraz
föld egy darabja. Min
den halállal Európa lesz 
kevesebb. Ezért hát sose 
kérdezd kiért szól a ha
rang. Érted szól.

Nincs értelme a Halál
nak. Értelme csak az 
életnek van. Mike, Vár
alja, Kishajmás. ERTI- 
kastély, Komló . . . Iste
nem, nem tudtuk, kiért 
gyújtunk gyertyát, TIT- 
klubbeli kiállításodon! 
Colin Foster a főztödet 
dicsérte, amikor legu
tóbb láthattuk munkái
dat itt. a nagyatádi kiál
lítótermében.

Mesteredtől idézted: a 
keramikusnak a legfon
tosabb az, hogy cipelni 
tudja az agyagot. A kéz
re gondoltunk, az erőre. 
A formáló kézre. A szív
re sosem. A szívre: csak 
ha a mosolyodra. Tudtál 
életet adni. És a Tiéd?

Európa lett kevesebb. 
Harang szól.
Isten Veled, 
Frank Eszter!

K. G.
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ÜNNEP?
1953 tavaszán történt. Az 

alföldi nagyközség lelkészla
kásának bejárati ajtaján ke
mény ököl jelezte határozot
tan, hogy tulajdonosa bebo- 
csájtást kér. A hadifogságból 
nemrég hazatért lelkész meg
érezte, hogy hivatalos ügy
ben kereshetik, sietve érke
zett. A dörömbölés a „mind
járt nyitom” nyugtatására 
sem szűnt, így érthető mó
don meggyorsította lépteit. 
Az ajtónyitás után derült ki. 
hogy a lelkipásztorral szem
ben az ÁVO tagbaszakadt, 
helyi képviselője áll.

— Miért nincs kitéve a fe
kete zászló? — ordított kö
szönés helyett is.

— Tudomásom szerint nem 
halt meg senki — hangzott a 
bizonytalan válasz, de érezte, 
hogy ez védekezésnek nem 
elég.

— Magának Boli . . ., Beli. . 
Belojános — vagy hogy 

hívják — egy senki? A nagy 
görög szabadsághős halála 
magának nem elég ahhoz, 
hogy kint legyen a fekete 
zászló? Azonnal intézkedjék, 
mert különben . . .- és elhag- 
zott néhány Ígéret, ami már 
máskor is bevált, ha biztatni 
kellett valakit.

Most is hatásos volt. A je
lentős méretű államvédelmis 
távozása után fél óra sem telt 
el, a község legmagasabb 
templomának tornyán ki 
volt téve a hiányolt zászló.

Másnap vasárnap a máso
dik harangozás után már töb
ben gyülekeztek a templom 
körül az istentiszteletre érke
zők és csodákozva nézték a 
gyászlobogót. Vidéki telepü
léseinken ma is, de régen ta
lán még jobban számon tar
tották, hogy ki távozott az 
élők sorából. Mivel nem halt 
meg senki ismerős, egy ideig 
értetlenség fogadta az ese
ményt, de később magyará
zatot találva, megnyugodva 
igyekeztek a bejárat felé. Az 
ott álló lelkészt a kölcsönös 
köszöntés után többen is 
megszólították:

— Igaza van tisztelendő úr, 
nem ünnep ez nekünk! Gyá
szolni kellene az egész or
szágban.

Aznap ugyanis 1953. ápri
lis 4-e volt.

Nagybocskai Tamás

Nagyatád — MSZP — Végelszámolás? Szellemirtók
Lassú István felelős szer

kesztésével 1990. március 5- 
én jelentette meg a Szocialis
ta Párt Városi Elnöksége 
„Szavazólapjában” a „Végel
számolás?” című írást. Nem 
szerkesztőségünknek címez
ték, de olvastuk. Általában 
hamisnak érzem, most csak 
néhány vonatkozásával vi
tatkozom. A cikk a „Nagy
atád” lappal foglalkozik. 
Egyik mondata így olvas
ható: „A lap októbertől meg
újulva a városi tanács kizá
rólagos irányítása alá került.” 
Ez nem igaz. A lapgazdák az 
újévi számban köszöntötték 
az olvasókat (egy művelődési 
ház, hat községi és egy váro
si tanács). Közös pénzalapjuk
ból biztosítják a városi és vá
roskörnyéki koordinációs bi
zottság testületi döntései 
alapján a lap kiadásához 
szükséges pénz döntő részét 
(azt egészíti ki a hirdetők, 
szponzorok, lapvásárlók pén
zei). A lap tehát tanácsi fenn
tartású (alapjaiban legaláb
bis), de nem városi tanácsi 
irányítású.

Az említett lap „Békés, 
nyugodt öregkort!” című 
cikkében „Beke László az el
nökség tagja, országgyűlési 
képviselőjelölt” is foglalko
zik a Nagyatád lap „1989. 
évi pénzmaradványából visz- 
szajáró összeggel”, amellyel 
alapítványt kíván szer
veztük „indítani”, a „Végel
számolás?” című írásból idéz

Pergola és
A városszépítő egyesület 

vezetősége több idei feladat 
elvégzéséről határozott.

A Széchenyi-téri védett park
ban 40-50 féle fa, bokor és 
cserje tenyész. Mégis: a város 
öslakói máig hiányolják a 
még nem is olyan régen meg
szokott rózsalugas látványát. 
A tavaszon, impozáns fa per
gola létesül a park északi ol
dalán, amelyre rózsát futtat
nak fel, alatta pihenőpado
kat helyeznek el. 

hető célra: „a rendkívül rossz 
helyzetben lévő nyugdíjasok 
támogatására”. Az idézett cik
kek adataiból nem derül ki, 
ezért közöljük: a több lapala
pító közül az MSZMP Nagya
tádi Városi Bizottsága (vagy
is az MSZP jogelődje) össze
sen 30.000.-Ft-ot adott a lap 
céljaira. Ebből bármilyen 
számítás szerint sem járhat 
„vissza” az MSZMP utódpárt
jainak több pénz, mint össze
sen 7.500.-Ft. Beke László ezt 
nyilatkozta az idézett cikkben 
„H. G.”-nek: „Tudjuk, hogy 
ez az alapítvány a nyugdíja
sok gondjait tekintve csak 
egy csepp a tengerben. De a 
tenger ilyen kis cseppekböl 
áll. Jó lenne, ha összefogva 
cseppenként összehorda
nánk.”

A Szocialista Párt Városi 
Elnöksége a „Végelszámo
lás?” c. írásban „követeli . . . 
A lap diktatórikus megszün
tetése pedig legyen a város 
minden polgára, és az önkor
mányzat számára is a múlt 
hibás gyakorlatának bizony
sága, a jövőre nézve tanúl- 
ság”. Én, mint a város egyik 
polgára visszautasítom azt. 
hogy bárki tőlem megköve
telje, hogy mit tekintsek intő 
jelnek, hogy miből mit tanu
lok. Az olvasókat is csak ké
rem, ha ezt a „Nagyatád” la
pot olvassák, döntsék el, hogy 
mi szűnt meg eddig, és mi 
nem szűnt meg még.

Kovács Géza 
felelős szerkesztő

rózsalugas
— Megvizsgálják azt is, 

hogy miként lehetne e park 
is fészkelő-helye a sárga- és 
feketerigónak. Padok felépí
tésével befejeződik a köztéri 
óra környezetének rendezése. 

— Javaslat készül a vadsző
lővel vagy borostyánnal be
futtatni tervezett homlokza
tok és más ezt igénylő felü
letek kataszterére. (Hasonló
ra a Solar Szállónál már sor 
került).

(V-r)

Jó ez a cím ide, felebará
taim? Nem a sikerfilmről 
lesz itt szó, hanem az ember i 
szellem kiirtóiról. Azokról az 
ismeretlen ismerősökről, akik 
széttapossák legszebb virága
ink ágyásait, telefirkálják a 
többhónapos munkánk béré
ből frissen festett házfalain
kat. Azok miatt keseredünk 
el, akik ezen a hótalan télen, 
módszeresen széttördelték 
Róbert Jakes angliai szob
rásztanár milliós értékűnek 
becsült szobrainak tükörbori- 
tásait. 1989. októberi szá
munkban így beszélt rólunk, 
magyarokról Róbert: „Az a 
véleményem, hogy az itteni 
művészek az emberek valós 
igényeit elégítik ki: szüksé
gük van rá. Ezt meg is hálál
ják: a vandalizmusnak sem
mi nyomát nem láttam sem 
a szoborparkban, sem a vá
rosban elhelyezett szobro
kon.” Istenem! A művész alig 
ment el kies városkánkból, az 
agresszív butaság épp az ő 
műveinek esett neki. Kéthe
tes lelkiéletért (?) levagdos- 
ták a szoborpark és az ille
tékesek (?) által romnak 
szánt százados kastély közöt
ti fenyőfák lakásbaférő csú
csait. Ki lehet közöttünk a 
tettes? Szegény volt vagy 
gazdag? Vagy gazdag bérelt 
föl szegényt ezekre a szelle
miség elleni bérgyilkosságok
ra? Schéner Mihály szobrai
ból oly nagy darabokat tör
tek ki, hurcoltak el, amihez 
kevés volt egy ember, és ko
csi is kellett hozzá! Ki hiszi 
el, hogy lovaskocsi? Kari 
Ciesluk kanadai tájszobrász 
aranytujái vajon kinek a 
villakertjét díszítik február
tól? Kérem jelentkezzen, aki 
tud róla! Egy-két család örö
kül hagy gyermekeire né
hány lopott tárgyat. És mi? 
Részünk és hagyatékunk a 
szégyen, a szellem kiirtásá
nak átélése, az együttélés az 
értéktiprással, a gyalázko- 
dással. a félelemmel. Jó ez a 
cím ide. felebarátaim!

Kovács Géza
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MŰVÉSZPORTRÉK
Nagyatád a művészetek varosa. Han\ - 

szór elhangzott ez a mondat! Tárlatveze
tésekkor. kiállítás-megnyitókon, énekkari 
találkozókon, vörösboros szimpozionokon. 
íülledt értekezleteken! Húsz éve óhajként, 
tizenöt éve gúnyos-föntről, azóta büszkén 
is. megállapításként is. Bencsik István 
szobrászművész mesélte egyszer: a város 
vezetőinek megmondta idejekorán, hogy a 
szobrász-szimpozionnal el lehet érni, hog\ 
neves művészek tízesével sétálgassanak a 
kisváros utcáin, de ezt el is kell viselnie a 
városnak. Bizony, nem mindig sikerűit. 
Mert furcsa ember a művészember. Ezért 
furcsákat gondolunk róla, amikor találko
zunk vele. Ha nem volna furcsa ember, 
akkor hétköznapi ember volna, mint mi. 
Akkor csak köszönnénk neki, vagy csak 
elmennénk mellette, tgv meg furcsának 
látjuk.

PORTRÉK A ZENE VILÁGÁBÓL
Ezzel a címmel nyílik fotókiállítás Gom

bás Endre és eM. Soós György műveiből 
a nagyatádi Hotel Solar galériájában 1990. 

május 12-en (június 3-ig látható). A kiállí
tást Dr. Benkó Sándor nyitja meg. Kö
szönti a művészvendégeket a szálló igazga
tója és a nagyatádi 1. sz. általános iskola 
énekkara (Seibert Mihály ..Két kurta kar- 
monádli" c. művét éneklik). A nyitóren
dezvén v a szállóvendégeknek díjtalan, ma
sok a szálloda portáján, vagy főszerkesz
tőnktől vehetnek jegyet. A rendez
vényt B.A.V. támogatja. Itt Gombás Endre 
lotói mutatják be a Benkó Dixiland Bánd 
művészeit

BENKÚ DIXIELAND BÁNI) MŰSORA
Szerzemény címe 
Lights of Tungsram 
Bábel
Just good Friends 
Rágógumi 
.lubilee Blues 
Barbara
Circle Blues
Bass Brill
Tip Top
Down By The Riversi 
Terrvland
Requiem a tűz 
áldozataiért

Szerző neve 
Benkó Sándor 
Zoltán Béla 
Benkó Sándor 
Nagy Jenő 
Benkó Sándor 
Benkó Sándor 
Nagy Iván 
Vajda Sándor 
Halmos Vilmos 
Benkó Sándor 
Benkó Sándor

Zoltán Béla
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Emlékezés Dr. Beleznai Józsefre Változói lőállásbóil

/X ma élők közül már csak 
az idősebb bodvicaiak vagy 
nagyatádiak emlékeznek 
Dr. Beleznai Józsefre. Inkább 
mint orvosra, fogorvosra. 
Mint költőre s főleg mint po
litikusra már kevésbé. Pedig 
már 1934-ben verseskötete 
jelent meg ,,Kamillák a sar
lóm alól” címmel. Kevés ház 
volt Bodvicán ahol ne lett 
volna meg e verseskötet a 
II. világháború előtt. S ím 
50-60 év elteltével alig tud
tam egyet is felkutatni, hogy 
emlékét felidézzem.

Mint politikusra pedig már 
csak alig egy-két ember em
lékezik. Magyar József aki 
most 91-ik évét tapossa igy 
idézi fel emlékeit:

Hosszú időn keresztül 
szomszédok voltunk, így már 
gyermekkora óta ismertem a 
Jóskát. Bodvicán született 
1911-ben Szülei megannyi 
paraszt családhoz hasonlóan 
több gyermeket neveltek fel 
szorgalmas munkával A 
négy fiúgyermek közül a leg
fiatalabb kiemelkedő szorga
lomról, tanulmányi ered
ményről tett tanúbizonysá
got már az elemi iskolában 
is. A csurgói gimnáziumi 
érettségi után Pécsett orvos 
lett. Már itt bekapcsolódott 
a baloldali diákmozgalomba. 
Amikor mint diák a szünidő
ket itthon töltötte leginkább 
szüleinek segített a mezei 
munkákban. Szabadidejét fő
ként a Rinyaparton töltötte, 
itt írta verseinek egy részét 

is. Szeretett fürdeni, a ki
sebbeket úszni tanította.

Nagyatádon orvosi ren
delőt nyitott, majd rendelő
jét fogorvosi feladatok ellá
tására is berendezte. (Addig 
a tanító húzta ki a beteg fo
gakat.) E rendelő aztán es
ténként összejövetelek helye 
is volt főként bodvicai és kis- 
atádi parasztemberek számá
ra. Ezeken a beszélgetéseken, 
melyek mindig egészség
ügyi tanácsokkal : kezdődtek 
s csakhamar politikára tere
lődtek át, én is sokszor jelen 
voltam. Sokmindent tanul
tam itt, többek között a házi 
könyvkötést is. Még ma is 
megvan egy sajátkötésü 
könyvem.

A jószomszédi viszony az
tán megmaradt akkor is 
amikor mi már elköltöztünk 
a Béke utcába — folytatja 
Józsi bácsi a beszélgetést. — 
Még a lakodalmába is meg
hívott bennünket. Többször 
vitt magával a kisatádi gaz
dakörbe, ahol előadásokat 
tartott. Bírálta a rendszer 
paraszpolitikáját. Tanította, 
nevelte az embereket, a fia
taloknak színdarabot tanított. 
— Egy színdarabban én is 
szerepeltem — vetettem köz
be. Egészségügyi kiadványo
kat jelentetett meg, cikke
zett a Független-Kisgazda 
újságban. Kiterjedt levele
zést folytatott politikusokkal 
többek között Tildy Zoltán
nal, a Kisgazda párt főtitká
rával.

Nagyatádon keveseket tar
tott barátjának, vagy öt nem
igen fogadták be baloldali 
nézetei miatt Nagyatád elit
jei, ezért inkább a parasztok, 
parasztszármazásúak között 
érezte jól magát.

1942-ben mint megannyi 
magyart öt is behívták kato
nai szolgálatra. A pécsi ez
reddel mint orvos került a 
szovjet frontra, résztvett a 
csaták sebesültjeinek ellátá
sában, majd a gyászosemlékü 
visszavonulásban. Hazatér
ve egységét a volt jugoszlá
viai Pélmonostorra vezényel
ték. Összejöveteleken bírálta 
és mélységesen elítélte az ér
telmetlen háborús kalandot, 
ezért megfenyítették.
1944-ben állomáshelyén Pél- 
monostoron gyilkos golyó ol
totta ki életét

Horváth Ferenc

Furcsa hanguiatoan zaj
lott le a nagyatádi Danuvia 
MHSZ klub januári közgyű
lése. Balogh László klubtit
kár „Tisztelt Klubgyülés, 
Hölgyeim és Uraim!” kö
szöntésére egymásra nézett 
a 25-30 résztvevő. Csinos, fia
tal hölgyek valóban ültek a 
kérges kezű munkások, ke
mény arcvonású, de pocako
sodó irodisták között. Kide
rült a beszámolóból, hogy 
alapvetően abból tartotta 
fenn magát a klub, hogy 
23 fő mellékfoglalkozásban 
vállalkozóként dolgozott — 
tavalyi bevételük meghaladta 
az egymillió forintot. Ebből 
fizették a munkabért, a tár
sadalombiztosítási járulékot, 
adót, az MHSZ országos, me
gyei szervezetének támoga
tását. A klubra maradt kb. 
százezer forint. Ebből ?hódol- 
hattak kedvenc időtöltésük
nek a lövészetnek, fegyvert, 
lőszert vásároltak, kirándul
tak, segítették a városi szer
vezésű lövészversenyeket.

A felszólalásokból:
— a Danuvia-klub vegye 

át a honvédségtől a lőteret. . .

MENEKÜLÉS 1990

PLAKÁTOK 1990 OFOTEiri l-'OTO; eM. Soos Gy«»t*gy

— az MHSZ-lötér építését 
fejezze be a klub, utána mű
ködtesse önállóan. . .

— valahol kell egy lőtér — 
mondta Fülöp István — én 
szívesen dolgozok érte, hisz 
mindenki tudja, hogy szere
tek lőni. . .

— 1949-ben a Szabadság
harcos Szövetséget szervez
tem. föl vagyok rá készülve, 
hogy 1991-ben az MHSZ jog
utódját fogom szervezni. Van 
érdeklődés a lövészklubok 
iránt’ — mondta Dr. Mados- 
falvi Ferenc — Tervezzük 
meg az alulról építkezés fá
zisait! Az elszámoltatás nem 
a mi dolgunk.

— A Honvédelmi Miniszté
rium a jövőben nem az 
MHSZ-klubtól várja el a 
honvédelmi előképzést, tarta
lékos képzést, emiatt válto
zik a szervezeti struktúra. A 
klubok eszközeit, technikáit 
a búvár és egyéb sporttevé
kenység. a gépjárművezető
képzés, más szabadidős fog
lalkoztatás keretében haszno
síthatják a jogutódok. a 
sportklubok.

(KG.)
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4 VIZSGA
RÓLUNK

Forintos László

A gépjármű-vezetők okta
tásáról, vizsgáztatásukról be
szélgettünk Forintos László
val. a megyei vizsgabizottság 
vezetőjével.

— Mi jellemzi Nagyatád és 
környéke közlekedését?

— A kistelepülési környe
zet a meghatározó. A falvak 
közlekedésében szerepet ját
szik az italozás, az országúti
ban a gyorshajtás divatja. 
Máskülönben Nagyatád és 
környéke (ebbe beletartozik 
nálunk Barcs is, Csurgó is) 
előkelő helyen van a megye 
közlekedésében: nagyon sok 
gépjárművezetőt bocsátunk 
innét a forgalomba, fiatalokat 
és idősebbeket is (megközelí
ti a jóval lakottabb Siófok
környékit).

— Hol folyik oktatás, és 
milyen az eredményessége?

— Ma már nagyon sok 
iskolában és faluban szervez
nek tanfolyamokat a képző 
szervek. Nagyatád mellett 
Csurgón az ATI, az MHSZ, és 
1988-tól a szakmunkásképző 
is nagy részt vállal a képzés
ből. Utóbbinak évi 100-100 
hallgatója van négyféle tan
folyamain. Nagyatádon és 
környékén az elméleti képzés 
azonos színtű a megye más 
részeivel, gyengébb a gyakor
lati vizsgák eredményessége. 
Ez nem az egyének képessé
geiből fakad, hanem a helyi 
sajátosságokból: szépek, tága
sak az utak, jól szervezett a 
közlekedés, de gyér a forga
lom. így a vizsgán adódó, 
gyors reagálást követelő fe
ladatot gyakran nem tudják 
megoldani.

— Például a délutáni csúcs

forgalomban? Gyakran arra 
gondolunk, hogy közlekedési 
lámpa kellene a postai útke
reszteződéshez.

— Az túlzás, de a rendőri 
irányítás segítene a tanulók
nak is.

— Milyennek tartja a na
gyatádi rendőrök közreműkö
dését az oktatás és a vizsgák 
során?

— Felkészültek, jól látják 
el feladatukat. A vizsgahely
éé nyilvánítás feltétele volt 
többek között a rendőri for
galomirányítás. Begyakorol
ták magukat. Jó lenne, ha 
csúcsforgalmi idöszakokbanjs 
lenne rendőri forgalomirá
nyítás. nemcsak csütörtökön
ként.

— Milyen befolyással le
het a közlekedésre az, hogy 
szaporodnak a képző szerve
zetek a városban?

— Mindenképpen jobb a 
városnak, bár az oktatók szá
ma ezzel nem nőtt. „A neve
sebb oktatókhoz” könnyeb
ben odakerülhet az erre igé
nyes tanuló.

— Lesz-e hatása az autók, 
az üzemanyag drágulásának 
a közlekedésre? Drágul-e a 
vizsgadij, vagy csak a tandíj? 

A vizsgadíj egyenlőre nem 
drágul. 1970. óta vagyok a pá
lyán, megéltem több áreme
lést. Tavaly is volt, mégis 500 
fővel többen vizsgáztak mint 
a megelőző évben. Mindig 
vannak felnövekvő generáci
ók és ö közülük jópáran sze
retnének vezetői engedélyt 
szerezni. Hogy hányán au
tóznak idén, az már bonyolul
tabb kérdés.

CROSS

— Ha a dandár megszű
nik Nagyatádon, felszabadul
hatnak a gyakorlóterek. Fog- 
lalkoznak-e Önök a crossozás 
tanításával?

— Hivatalosan nem, de én 
nagy fontosságot tulajdoní
tok a terepmotorozásnak. A 
kamasz gyereket meg kell ta
nítani — zárt pályán — a mo
tor, a személygépkocsi keze
lésére. A crossmotoros köny- 
nyebben ki tud védeni egy ve
szélyhelyzetet a közlekedés
ben is. A városi sportegyesü
let foglalkozhatna a gyere
kekkel; Tanácsadást a vizs
gabiztosi hálózatunk vállal
hatna, de az igazi megoldás 
az, ha a szülő kíséri figyelem
mel a gyerek tanulását. Jó 
látni, amikor egy-egy vizs
gán több a szülő, mint a vizs
gázó gyerek. A vizsgáztatás

OOOOOOOCXDOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOCOOC

1
20 éve a lakosság szolgálatában 8

Továbbra is vállaljuk Q

KÖZÉPÜLETEK, CSALÁDI HÁZAK 8
víz-, gáz- és központi fűtés szerelését. Q

Általános forgalmi adó nélküli szolgáltatás! 8
Az iskolák, óvodák, öregek napközi otthona és a Q

lakosság részére 109árengedménif 8
Üj szerelésnél 2 év garancia! x

KUZMA ISTVÁN 8
víz-, gáz- és központi fűtés szerelő mester ö

Nagyatád, Szabó Dezső u. 3. Q
Tel.: 83/11-113 Q

OOOOOOOÖCGOOOOOOOOOOOOOOOOCXyOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC:

Ágoston Vencel 

emlékkiállítás

Bodvicán tanítóskodott, 
majd a bajai tanítóképzőbe 
került rajztanárnak Ágoston 
Vencel. Képeit a bajai múze
um őrzi ma is. A művek egy 
részét április 20. és május 6. 
között láthatják az érdeklő
dők a nagyatádi városi mű
velődési központ kiállítóter
mében (kedd kivételével na
ponta 14-20 óra között). 

egyébként hatósági tevékeny
ség, amit mi végzünk: a So
mogy megyei Tanács gépjár
mű-vezetői vizsgabizottsága.

—Hányán vannak?

— A megyében 5 főállású 
és 23 behívható vizsgabiz
tos. Sok a munkájuk, de jól 
felkészültek. A személygép
kocsik számát tekintve So
mogy gazdag. A mostanában 
Nyugatról behozott autóknak 
több mint a fele ide érkezett.

— önnek milyen autója 
van?

— Most semmilyen. Teg
nap adtam el a Lada 2105-öst. 
Megbízható autónak tartom 
ezt a típust terepen és ország
úton egyaránt.

— Milyen autót venne, ha 
nem volna ez pénzkérdés?

(folytatás a 8. odalon)

Városi kispályás

labdarúgó bajnokság

— VSE kézilabda pálya —

április 10-től 27-ig 
keddtől péntekig 

16,30 órától.



8 GYÓTA LÁSZLÓMAJOR KASZÓ TÜSKEVÁR KUTASKOZMA NAGYATAD FELSÖBOGÁT NAGYKORPÁD SOMOGYSZOB 1990. Április

(folytatás a 7. oldalról)

— Fordot. Nem a gyorsa
ságban van az előnye, hanem 
a biztonságban.

Basics Ferencet gyakran 
látni a nagyatádi vizsgákon, 
pedig ő most a csurgói 526. 
sz. Ipari, Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző és Szakkö
zépiskola közlekedési szakok
tatója.

— Mint tősgyökeres nagya
tádi, szívesen járok át vizs
gáztatni. 12 éves oktatói múl
tam van. Tanfolyam-vezető 
vagyok Csurgón, 7-8 rend
szeresen oktató kollégával 
alakítottuk ki a közlekedési 
ágazatot: mezőgazdasági von
tatóvezetőket, segédmotorke- 
rékpár-vezetőket, lassújár- 
mü-vezetőket, személygépko
csi-vezetőket képezünk.
Saját tanulóink így fiatalabb 
korban juthatnak közlekedé
si ismeretekhez, de a környé
ken élőket is oktatjuk.

— Mi nehezebb, az okta
tás vagy a vizsgáztatás?

— Mindegyik nagy felelős
ség. Azért nehezebb mégis a 
vizsgáztatás, mert 40-50 perc
ben kell megítélni, hogy ta
lálkozhatunk-e a jövőben az 
illetővel mint közlekedési 
partnerrel a közutakon.

— Küldtél-e már pályaal
kalmassági vizsgára valakit?

— Igen, és többségében ott 
sem feleltek meg.

— Éltél-e meg olyant, hogy 
karambolozott valaki, akit Te 
oktattál?

— Eddig még nem fordult 
elő szerencsére. Mindig meg
nézem a baleseti jelentéseket. 
Remélem, ezután sem fordul 
elő.

— Szerencsés, jó utat 
mindnyájuknak!

K. G

Testvérvárosaink lehetnének

Megyei javaslatok:

Ausztria — St. Veit a. d. 
Glan (Karintia, Klagenfurt
tól északra)

Olaszország — San Vito al 
Tagliamento (Friuli — Vene- 
zia — Giulia tartomány, Ve
lencétől északra)

Románia — Balánbánya 
(Hargita megye)

NSZK — Stadtlohn (Észak 
Rajna-Vesztfália tartomány, 
a Ruhr-vidéktöl északra) 
Helyi javaslatok:

Románia — Gyergyószent- 
miklós, Csíkszentdomokos 
(Hargita)

NSZK — Gross-Umstadt 
(Hessen tartomány, Frank
furt mellett)

Jogsegélyszolgálat

1989. októberi lapunkban 
,. Kalandozások Európában 
egy húszasért” címmel írtuk 
meg Szabó György (Tarany) 
emlékeit az orosz fogságról. 
0 azóta levelet írt a Belügy
minisztériumba. remélve, 
hogy hányattatásaiért pénz- 
beni kárpótlást kap, mellé
kelte dokumentjeit is. A vá
laszból (10-18623-as ügyirat 
1989-ből) megtudta, hogy őrá 
nem vonatkozik az 1989. évi 
72-es és 104-es. csupán az 
1975. évi 17-es miniszterta
nácsi rendelet. Ezzel a tájé
koztatással nem sok mindent 
tudott kezdeni, ezért hozzánk 
fordult, mi pedig Dr. Szollár 
Pálhoz, aki legutóbbi szá
munkban felajánlotta szolgá
latait olvasóinknak. Dr. Szol
lár leveléből megtudhatja 
Szabó György, hogy:

Szabó György 
Tarany

Hozzám intézett levelére a 
következőket tudom válaszol
ni:

A 72 1989 VII. 4/Mt.r. csak 
az 1949. január 1-e és 1953. 
december 31-e között rendőr
hatósági őrizetben fogvatar- 
tott (internált) személyek 
munka- és társadalombizto
sítási viszonyát szabályozza.

A 104 1989 (X. 4.) Mt. r. 
pedig többek között az 1945 
január 1-e és 1953. december 
31-e között polgári személy
ként a Szovjetúnióba hurcolt, 
illetve a szovjet katonai bíró
ságok által elítélt polgári sze
mélyek helyzetét rendezi.

Mivel ön 1945. és 1948. kö
zött hadifogoly volt a Szov- 
jetúnióban, a fenti jogszabá
lyok önre nem vonatkoznak.

A hadifogságban töltött 
idő viszont — ha a hadifog
ság megszűnte után 180 na
pon belül Magyarországra 
visszatért — munkaviszony
ban töltött időnek számít az

Magyar Népjóléti Mlmszttrium Hadifngolygondozá Kir_endeltség_e_ .Dchrecfifl—
2708 7. r.»i

Igazolvány
hadilogs.igbwl li.i/alérl r. s/erv- - . _ x mci!. mert (••»»•'**<. •»••*«.

A
—állampolgársága

Sluh-ltti hrlvv n >/u* *». hAnap. lu>p-/4 03 '

Colád! Állapul.* foflaUolAu ->

Elhagyott ha/ai lakóhelye

Nevezett, aki_mini ktilorm -• kisegítő munkaszolgálatot — levente ■ ftolguri szmuly* hadifog* ■ 

 

helyére úlbunuj IKalfaai
» ,.^Pebrec$n . HM eu

I\ IV.

Anyja neve.

1975. 11. tv. (Társadalombiz
tosítási Tv.) végrehajtására 
kiadott 17 1975. (VI. 4.) Mt. r 
138. §-a szerint.

Így tehát kérelmével a 
nyugdíját megállapító társa
dalombiztosítási szervhez kell 
fordulnia.

A NAGYATÁDI autóbusz pályaudvar melletti 
AGRO-HOBBY SZAKÜZLETÜNKBEN 

Telefon: 83 12-448 Telex: 13-279

El?t * *1 jjrr i

MEZŐGAZDASÁGI KISGÉPEK 
eszközök, szerszámok, permetezőgépek 

VÁLASZTÉK IGÉNYES VETŐMAG ELLÁTÁS.
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK.

HAZAI ÉS IMPORT LÁNCFŰRÉSZEK. 
PHILIPS TERMÉKCSALÁD.

hűtőtechnikai és híradás-technikai 
cikkek széles választékával

Várjuk Kedves Vásárlóinkat 
szombat és vásárnapokon is

Megjegyzés A kftlyn díjún nles ula/ási ig.iiohuiiyl ka|H.lt. r/cfl
neui jugn>if

*1 a ncu> teleli réti forlcridö

Mikor CyJjol esett

Melyik

helyiségnev

...............

PoleTóe . 

Kopni v 

Fdwrulia

Alsónrmű

Cijei vagy bakancs

E/ek is rgvcb hmlifog*.«gl»ól 
• 27 l'JO l.ln l’.Hó II M s/ 
liu/ahft v/rmclv tulajdona.

ruhi/at
rendelet érlel m» l«rn •» 
lók* cl Úrin vei cin’

201 'tortorFülítíybtn i szí>ci.T
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név!

AIÁD SPED GMK
ráUal:
— szóródó tömegáru

(kő. kavics, stb.)

— darabos áru
(szén, tégla, cement) 

fuvarszervezését és le
bonyolítását kedvező fel
tételekkel

— kellő igény esetén 
gázpalack házhoz 
szállítása

Nyugdíjasoknak, fiatal 
házasoknak további ked
vezmények !

várjuk:
komoly és lelkiismere
tes árufuvarozó kisipa
rosok jelentkezését
— feladataink ellátásá
hoz — pótkocsis szerel
vényekkel is!

Nagyatád, Kodály Zol
tán u. 8.
Telefon: 83/12-041

Nagyatádi moziműsor 
áprilisban

l vasárnap
5 es fél 8 óra:
Freddy visszatér (F. III.)

4 szerda
5 es fél 8 óra:
Harlemi éjszaka (F. II.)

5 csütörtök
5 órakor:
Fenn a csúcson (amerikai, K l.» 
lel 8 órakor:
őrület (francia-amerikai, F. II.)

7. szombat
5 és fél 8 óra:
Fenn a csúcson
8—9. vasárnap, hétfő
5 órakor:
Amadeus I-II. (amerikai, F I.»

12. csütörtök
5 órakor:
A Denevérember (amerikai.
F. III.)

tel 8 órakor:
Shirley Valentiné (amerikai.
F III.)

13. péntek
5 es fél 8 óra:
Shirley Valentiné
15—16. vasárnap, hétfő
5 es fél 8 óra:
Az utolsó csepp (amerikai. K 1 )

A nagyatádi városi sportte 
lep programja 

április 1-én 16,30 órakor
Nagyatád — Somogysárd 
(megyei I. oszt, labdarúgó 
mérkőzés

április 7-én 10,30 órakor 
Nagyatád — Nagybajom 
(megyei serdülő labdarúgó 
mérkőzés)

április 14-én 15,00 órakor
Nagyatád — PEAC
(NB. II. lérfi kézilabda) 

április 15-én 16,30 órakor
Nagyatád — Kapoly 
(megyei I. oszt, labdarugó 
mérkőzés) 

április 21-én 9 órakor
OLIMPIAI NAP — FUTÁS 
(5 és 10 km-es távon)
Rajt: a városi művelődési 
központnál
10,30 órakor
Nagyatád — Csokonyavi- 
sonta (megyei serdülő lab
darúgó mérkőzés) 

április 29-én 16,00 órakor
Nagyatád — Alap
(NB. II. férfi kézilabda)
17.00 órakor
Nagyatád — Balatonszent- 
györgy (megyei I. oszt, lab
darúgó mérkőzés)

május 1-én 9 órakor
Ünnepi kispályás labdarú
gó torna

19. csütörtök
5 órakor:
Vissza a jövőbe II. (amerikai,
K I.)

fél 8 órakor:
A bosszú börtönében (amerikai. 
F. III.)

20. péntek
5 és fél 8 óra:
Vissza a jövőbe II.

22. vasárnap
5 órakor:
A szarvasvadász I-II.
(amerikai, F. III.)
16 éven felülieknek!

23. hétfő
5 és fél 8 óra:
A fehér féreg búvóhelye
(angol, F. II.)
16 éven felülieknek!

26—27. csütörtök, péntek
5 és fél 8 óra:
Emmanuelle II. (francia, K I.) 
18 éven felülieknek!

29. vasárnap
5 és fél 8 óra: 
Nicsak. ki beszél! (amerikai.
K I.)

30. hétfő
5 es fél 8 óra:
Harapás (olasz, F. II >
16 éven felülieknek!

Nagyatádról Kanadában
A montreali La Presse fo

lyóirat 1989. november 7-i 
számában jelent meg egy 
fényképes interjú Mario 
Merolával, a montreali 
UQAM egyetem professzorá
val. Az itt is közölt fotót 
Durgó Tibor készítette, a 
cikket Nagybocskai Tamásné 
fordításának felhasználásá
val ismertetjük:

— Mint szobrásznak, ezek 
a találkozók jelentik azokat 
a ritka alkalmakat, amikor 
monumentális alkotásokat 
hozhatok létre. Igaz, ezek a 
művek a vendéglátó ország
ban maradnak . . . Ugyanak
kor ezeken az alkotótelepe
ken találkozhatunk különbö
ző országokból érkező művé
szekkel. Olyanokkal is, akik 
mást sem tesznek, csak egyik 
szimpozionról a másikra jár
nak. sőt még jégszobrász-ta- 
lálkozókra is. Nincs állandó 
lakóhelyük. Bárhová men
nek. mindenütt szállást és el
látást biztosítanak nekik, és 
megkapják a szükséges anya
gokat. Számukra ez életfor
mát jelent. —

A cikk írója megjegyzi, 
hogy Merola professzor nem 
ilyen bohém típusú művész, 
ö az egyetemi oktatás mel
lett számos olyan művet al
kotott az ötvenes évektől 
kezdve, amelyeket Kanada 
közterületein állítottak fel. 
Olaszország, Japán és Korea 
után Magyarország látta ven
dégül a montreali szobrászt, 
aki öt hetet töltött egy kisvá
rosban, Nagyatádon — írja a 
lap, majd folytatja a művész 
gondolatait:

— Meglepő a nagyatádi 
faszobrász alkotótelep szín
vonala, pedig amúgy a szo
borpark egy eléggé elhagya
tott helyen, a városon kívül 
van: egy óriási, ritkán láto
gatott parkban állították fel 
a nagyméretű szobrokat.

Értesítjük Nagyatád lakos
ságát, hogy 1990. április 4-től 
20-ig háziipari hobbikiállítást 
rendezünk a bodvicai klub
könyvtár helyiségében. Min
den érdeklődőt szeretettel vá- 
i unk az alábbi nyitvatartási 
időkben:
Hétfőn, szerdán, pénteken 
14 órától 18 óráig.
Bejelentkezésre minden nap 
8 — 12 óráig
Horváth Ferenc klubvezető 
értesítésével Nagyatád Rá
kóczi u. 66.. vagy telefonon 

amelyek általában igen kivá
ló alkotások. Magyarország 
egyre szélesebbre kívánja tár
ni kapuit a külföld felé — 
összegzi benyomásait a lap 
számára a művész.

— Ha meghívást kapok, az 
annyit jelent számomra, hogy 
utazhatok és közben alkotha
tok. Hol az a szobrász, aki en
nél jobbat kívánhatna?

Egy nagy ország nagyvá
rosának egyetemi professzora 
fellelkesült attól a kultúrális 
élménytől, amit Nagyatádon 
élt át és erről tudósíthatjuk 
olvasóinkat.
Hol az a szerkesztő, aki en
nél jobbat kívánhatna?

Kovács Géza

(A képén látható szobor a 
nagyatádi gimnáziumban lát
ható.)

1. sz. Idősek Napközi Otthona 
12-196 telefonszámán.

Horváth Ferenc 
klubkönyvtár vezető

SZÍNHÁZI ELŐZETES

Május 2-án 19 órakor a vá
rosi művelődési központban 
Nicolai: Windsori víg nők 
vígopera 3 felvonásban

A Népszínház előadására 
70.-Ft-os és 80.-Ft-os jegyek 
vásárolhatók a művelődési 
házban.



Heggel — zene — hirdeté
sek — választási kampány 
1990: ,,Ha el akarja kerülni 
a torlódást, válassza a légi- 
utat, repüljön a MALÉV- 
val!" Ez a legszebb zene, a 
1< gfölemelőbb választási rek
lám. A MALÉV-et választom.

(Bob szövegeiből)

Lesz-e cserkészmozgalom?

OFOTÉRT FOTO: eM. Soós György

Segesden már bemutatkoz
nak — egyenruhában — a ka
posvári Nagy boldogasszony 
cserkészcsapat küldöttei.

Sporthírek

/\ Városi Tanács sportcso
portja asztalitenisz versenyt 
hirdetett. A győztesek: 
férfiak: Dr. Kiss Gábor 
ifjúságiak: Szentkirályi Zol
tán 
serdülő fiúk: Tisler Tamás 
serdülő lányok: Hetesi Mária

Kilenc csapat részvételével 
sakk (ált. iskolások) csapat
bajnokságon első lett a Babay 
iskola csapata (2. Háromfa, 
■». bábod).

Február végén a nagyatádi
2. sz. ált. iskolában zajlott le 
.t körzet általános iskolásai
nak tornaversenye.

A győztesek: 
kisdobos lányoknál: 2. sz. ált. 
iskola csapata 
áttörő lányoknál: 2. sz. ált. 
iskola csapata
Egyéni győztes az úttörőknél 
Vida Gitta, a kisdobosoknál 
Tánczos Petra lett.

Kis falu — nagy értéke
— Ásatások Segesden —

Több mint egy évtizeden 
keresztül Dr. Magyar Kál
mán régész kutatómunkát 
folytatott Segesd történeté
nek megismerésére. Előtte 
már többen tanulmányokat 
írtak a falu múltjáról, ilyen 
nagyszabású munka azonban 
most zajlott először.

Segesdet már az őskortól 
— a római koron át — elő
szeretettel lakták, elsősorban 
kedvező földrajzi helyzete 
miatt, hiszen természeti csa
pásoktól védett terület volt. 
Földvár is épült itt. A törté
neti forrásokban először 
1193-ban jelent meg Sequesd 
névvel. Ugyancsak a forrá
sokból tudjuk meg, hogy 
Kálmán herceg és IV. Béla 
többször tartózkodtak Seges
den, ami királyi és királynéi 
udvarhely volt. III. András, 
III. Endre, IV. László kirá
lyok is megfordultak itt. Er
zsébet királyné — miután a 
fövenyi országgyűlésen kibé
kült férjével III. Lászlóval — 
visszakapta birtokait So
mogybán és Tolnában, majd 
ő is felkereste Segesdet.

1348-50 táján Károly Ró
bert feleségének székhelye a 
település. 1383-ban Nagy La
jos felesége — leányaival 
együtt — szintén itt tartóz
kodott.

Már 1241. táján hospeste- 
lepítés történt. Később, mint 
a többi királyi, királynéi 
székhelyhez tartozó tele
pülés, Segesd is mezővárossá 
fejlődött. A középkorban, 
mint Dél-Dunántúl nevezetes 
helyeként szerepel. Említésre 
méltó még a ferences kolos
tor, a templom. Az ásatások 
során megtalálták a vár rom
jait, az 1984-ben feltárt kö
zépkori épület, a palatium 
pincerendszerének lejáratai, 
téglaalapjai is előtűntek. 
1985-ben pedig a támnilléres, 
gótikus egyház maradványai 
kerültek napvilágra. Az ása
tások jelentőségéről így írt 
Dr. Magvar Kálmán:

........Ezek a Somogybán — 
korát és előkerülési módját

tekintve — teljesen egyedül
álló leletek . . . nem szabad, 
hogy elvesszenek. Segesd 
megye és a város, végső so
ron a királynék itt tartózko
dásának egyre pusztuló em
lékei . . .” Szőke Lívia

Dr. Magyar Kálmán régész 
a fenti cikket elolvasta és 
nagyon jónak, hasznosak ítél
te. Nevében is köszönjük 
Szőke Líviának a példamuta
tó hely történeti érdeklődé
sét. tájékoztató írását.

MÁTYÁS KIRÁLY 
NAGYATÁDON

Programsorozat Hunyadi 
Mátyás halálának 500. év
fordulóján, a NAGYATÁDI 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
április 5-én 10 órakor 
APRÓDTOBORZÓ
Játékos történelmi vetélke
dő gyermekeknek 
április 6-án 18 órakor 
RENESZÁNSZ EST
A kor zenéjét, táncait és iro
dalmát mutatja be a

VAGANTES EGYÜTTES 
és a

TINCTORIS EGYÜTTES
Belépődíj: 8O.-Ft (diákoknak, 
nyugdíjasoknak 40.-Ft)

április 29-én 14 órakor 
a ,,RÓZSAFABOT'’ ven
déglőben „BEATRIX” 
sakk szimultán
Sziva Erika nemzetközi 
női nagymesterrel, ma
gyar bajnokkal. 22 táb
lán — FELNŐTTEK 
RÉSZVÉTELÉVEL.
Részvételi díj: 50.-Ft

április 19-én 10 és 14 órakor 
MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS 
Rajzfilmek a király életéről, 
tetteiről Belépődíj: 10.-Ft 
április 21-én 10,30 órakor 
..HOLLÓ VÁGTA’’
5 km-es családi futás 
Rajt a művelődési háztol 
JUTALOMSORSOLÁS!
Nevezési díj: 20.-Ft 
április 21-én 15 órakor
RENESZÁNSZ JÁTÉK 
Történelmi játszóház 10-12 
éveseknek
Belépődíj: 10,-Ft
április 23-án 17 órakor
Könyvpremier:
HUNYADI MÁTYÁS 
EMLÉKKÖNYV
Bemutatja a Zrínyi Könyv
kiadó szerkesztősége
április 25-én 18 órakor
Történelmi előadás:
MÁTYÁS BIRODALMA ÉS 
KÜLPOLITIKÁJA
Előadó: Kulcsár Péter törté
nész, a Budapesti Eötvös Ló- 
ránd Tudományegyetem ta
nára
április 26-án 10 és 14 órakor 
MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS 
Rajzfilmek a király életéről, 
tetteiről
április 29-én 10 órakor
SAKK SZIMULTÁN
Sziva Erika nemzetközi női 
nagymesterrel, magyar baj
nokkal, 30 TÁBLÁN — 
GYERMEKEK RÉSZVÉTE
LÉVEL.
Részvételi díj: 30.-Ft
Bővebb tájékoztatás. be

lépőjegyek. emléktárgyak. 
..HOLLÓS SZERENCSE
LAP’’ sorsjegy vásárlása, ne
vezés a versenyekre: a nagy
atádi művelődési házban)

május 5-én délután, este 
Nagyatádon a Széchenyi 
téren és a művelődési 
házban
RENESZÁNSZ SOKA- 
DALOM
Vetélkedő, műsor, sor
solás. játékok, zene 
Mindenkit várnak a ren
dezők •

Deák Zoltán Hubay Sándor
Gimnázium Vároal Tanáét

Kovács Antal
Városi Tanács

Kovács Géza
Művelődési Ház

eM. Soós György 
OFOTÉRT

Takács Ferenc 
Nyomda

Nagyatád a varos e.s varoskornyck la
kosságának havilapja. Felelős s/. ik< sz
ín: Kovács Géza. A szerkesztő bizottság 
tagja itt láthatóak fényképpel, névvel 
munkahelyük nevével. Szerkesztőség: 
Városi Tanács 7500 Nagyatad. Április 4 ti 
9. Fogadónap: kedd. Telefon 83 12-666 
mellék 28. Kiadja: Nagyatádi Városi 
Tanács V. B. Nagyatad. 7501 l’t 45 
Telefon: 8312-666. Telex : 13-430. Felelős
kiadó: Hoffmannc Dr. Németh Ildikó. 
Készült a Somogy megyei Nyomdaipari 
Vállalat nagyatádi telepen. Felelős veze
tő: Mike Ferenc igazgató.
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