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♦ Verseny a szabadságért

7. oldalonII. évfolyam 5. szám

Az MDF
országos gyűléséről
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Kastély a város szélén 
és idegenforgalmi

99 H KÚZHASZNÚAKRÓL”
Riport a 3. oldalon OFOTEKT FOTO: cM. So«<s Gynrg-.

Választottunk Tanácsi körzet líeke László
(MSZP)

Nagybocskai
Tamás (MDF')

Dr. Sípos Imre
(FKgP)

Görgeteg 126 (- 2) 148 (4- 78) 240 (- 51)
Háromfa 1>29 (-4-66) 313 (4-198) 182 ( 140)

/X sorsfordító történelmi Kutas 1>87 (4-37) 286 (4-105) 446 (4- 9)
döntés 1990. április 8-án volt. Lábod ‘>44 (4- 5) 319 (—108) 341 (f 32)
A somogyi 6. számú ország Segesd 138 (4-25) 310 (4-224) 356 (4- 70)
gyűlési - választókerületben Somogvszob 184 (4-34) 292 (4-H8) 321 (+- 84)
43 622 választópolgárt vetlek N.atád centrum 925 (4 109) 1880 ( f-452) 743 ( • 297)
nyilvántartásba erre az alka Bőd vica 29 (-| 7) 133 (4- 54) 70 ( • 25)
lomra. Nagyatád városban Henész 63 (-r- 10) 159 (4- 65) 131 (4- 53)
4497 fő szavazott. A válasz .. Kivadár 1i6 (- 3) 50 (4- 27) 8 (4- 5)
tásra jogosultak 42.66 " 0- .. Ötvöskónyi 28 (— 1) 158 (-t- 50) 63 ( • 19)
ának volt érvényes szavaza Nagyatád város: 1071 2380 1015
ta. Az alábbi táblázaton zá Barcs város: 729 1268 1334
rójelben közöljük, hogy az Nagyatád-körnvék
első fordulóhoz képest mi falvai: 1208 1668 1886
lyen eltéréssel kaptak szava Barcs-környék
zatot a második fordulóba falvai: 872 1193 2605

bekerült képviselő-jelöltek. összesen: 3880 6409 6840

♦ ♦♦

♦

cikksorozatunk
befejező része

6. oldalon

Új klub az időseknek 
— pályázattal és 

összefogással
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♦

t

♦

♦
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♦♦♦♦M. oldalon:

a diákoldalon
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Átvette megbízólevelét 
országgyűlési képviselőnk, 

Dr. Sípos Imre
A somogyi 6. sz. választó

kerület választási bizottsá
gának elnöke, Tálas .József 
e szavakkal adta át az ok
mányt:

Tisztelt Sípos Úr!

Az országos választási bi
zottság nevében átadom az 
országgyűlési képviselői 
megbízólevelet, amely 4 évre 
feljogosít, hogy ezt a válasz
tókörzetet képviseld. Ez a 
képviselet olyan legyen, amit 
az e térségben élő, széles 
néptömegek elvárnak. Bízom 
benne, hogy végig tudod csi
nálni azt a feladatot, amit 
átgondoltál akkor, amikor 
ezen a választáson elindultál. 
Remélem, hogy e térség min
den gondját hasznunkra tu
dod képviselni úgy, hogy 
előbbre jusson ez a vidék, és 
az itt élő minden egyes em
ber!

Dr. Sípos Imre ezt vála
szolta:

A választási bizottságnak 
a kampány alatt végzett 
munkáját, a választás lebo
nyolítását köszönöm. A vá
lasztás időnként emberfe
letti munkát követelt a bi
zottságtól. 25-30 órán át fönt 
lenni és dolgozni egyfolytá
ban. nem kis dolog.

Megpróbálom legjobb tu
dásom szerint képviselni ezt 
a körzetet. Nem pártérdeke
ket képviselek, csak annyi
ban amennyiben azok a vá
lasztópolgárok többsége érde
keinek is megfelelnek.

Ahogy szükséges lesz, le
het, hogy kéthavonta, lehet, 
hogy félévente találkozik 
majd a választópolgárokkal. 
Egyformán gondoltam képvi
selni az egész térség érdeke
it, a pártállásra, foglalkozás
ra, korra, és talán nemre va
ló tekintet nélkül.

Jóízű nevetés, taps csattan 
föl erre a nagyatádi tanács
elnöki irodában, ahol a vá
lasztási bizottság tagjai ültek. 
Az ünnepi aktust pezsgős be
szélgetés követte, amelyen a 
pártok delegáltjai és a helyi 
sajtó kérdéseire adott vála
szokat a képviselő. A nagy
atádi tanács vb-titkára. Hoff- 
manné Dr. Németh Ildikó 
kérdezte:

— Mikor tudta meg a vá
lasztás eredményét?

— Fél 12 körül. Volt egy 
film a tv-ben. a ..Most és 
mindörökké” — azt néztük 
Csengettek, jött a tiszteletes 
úr és a neje. ,,Mi van? Se 
pezsgős fogadás, se semmi?” 
Kérdeztem, hogy miért. ..Mái 
negyedórája bemondták a tv- 
ben, hogy nyertél.” — mond
ták. ök akkor ott maradtak, 
aztán reggelig ünnepeltünk.

— Tervez-e a kisgazda
párt Nagyatádon kampányt, 
a megerősödése érdekében? 
— kérdeztük.

— Azt hiszem, kampányt 
nem kell folytatni. Nagyatád 
soha nem lesz kisgazdapárti 
góc. s ez általában a városok
ra jellemző. A városlakók 
többsége értelmiségi és mun
kás. Kisebb rész, aki mező
gazdasági érdekeltségű. Ez 
meghatározó a pártállásra is. 
Ha az a program, amit mi el
képzeltünk, az megvalósul, 
az magáért beszél. Akit ez 
meggyőz, belép a pártba, de 
Nagvatádon mindig kisebb
ségben leszünk.

— Milyen önkormanvzat 
lesz nálunk?

— Ahogy felső szinten az 
MDF-fel kialakult a koalíció, 
úgy a helyhatósági választá
sokat is koalícióban kívánjuk 
megvalósítani. Közös, komp

Amerikaiak
tatta a delegációt és a részt
vevőket az intézet feladatai
ról, tevékenységéről, az itt 
folyó munkáról.

Soós Olivér felvétele

1990. április 11-én az Ame
rikai Katonai Igazságügyi 
delegáció első látogatása al
kalmából programja kereté
ben felkereste a Nagyatádi 
Katonai Büntetésvégrehaj
tási Intézetet.

A delegáció vezetője Do- 
nald W Hansen dandártábor
nok volt, akit elkísért James 
A Burger ezredes az Európá
ban állomásozó amerikai erők 
főbírája.

Bődi Ferenc alezredes az 
intézet parancsnoka tájékoz

romisszumos programunk 
lesz, közös javaslatot teszünk 
az önkormányzatra, s a la
kosság majd eldönti, kikel 
választ meg. Az önkormány
zati törvény megszületése 
után lehet egyeztetett javas
latunk.

— Nagyatádon ferences 
rendház volt. A kisgazdapárt 
hogyan viszonyul a rendek 
nevelő-oktató tevékenységé
hez? — kérdeztük.

— A kisgazdapárt jobbkö
zép irányvonalú, keresztény 
erkölcsi alapokon álló párt 
Mindenképpen azon van. 
hogy az egyházak visszakap
ják tulajdonukat — ahol erre 
mód van, ahol az egyház 
vállalni tudja a fenntartást. 
Remélhetően szabaddá vál
nak a vállalkozások: egyes 
művelődési központok és 
egyházak kooperációra is 
léphetnek.

Soós Olivér felvétele

Ezután sor került szakmai 
tapasztalatcserére. melyen 
résztvettek a magyar katonai 
igazságügyi szervek képvi
selői is.

A delegáció tagjai befeje
zésül megtekintették a lak
tanya különböző objektumait, 
az ott folyo tevékenységet, és 
az üzemekben folyó munká
latokat.
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Bölcsődétől a klubig

(•l'OrEhT FOTO: eM. Soós Gyorgj

/X nagyatádi Dózsa György 
utcai bölcsödéből idősek klub
ját alakított ki a városi ta
nács. A bodvicai, ötvöskónyi 
Mártírok utcai után ez a ne
gyedik ilyen intézménye a 
városnak. 1989-ben szociál
politikai pályázatot írt ki a 
szakminisztérium. Erre készí
tettek pályamunkát a tanács 
Művelődési, Egészségügyi és 
Sportosztálya dolgozói: Dr. 
Bakáts Tiborné, Cseh Lász- 
lóné és Dezső Lászlóné. A pá
lyaművel 820.000.-Ft-ot nyer
tek a városnak. Ez a pénz az 
átalakításra és a berendezés
re elegendő volt. A kivitele
zést a Költségvetési Üzem és 
magánvállalkozók, valamint 
az egészségügyi intézmények 
gazdasági ellátó szervezeté
nek szakemberei végezték. A

Május 12-én 17 órakor fo
to kiállítás nyílik a Hotel So- 
larban, Gombás Endre szom
bathelyi és eM. Soós György 
nagyatádi fotóművész képei
ből. A „Művészportrék” cí
mű kiállítást Dr. Benkó Sán
dor nyitja meg. A megnyitón 
a Benkó Dixiland Bánd kon
certet ad a Nagyatád című 
havilap és a Hotel Solar ren
dezésében. Belépőjegyek 
120.-Ft-os árban korlátozott 
számban kaphatók a szálló 
portáján és a nagyatádi mű
velődési központban (Kovács 
Gézánál).

Nagyatádi telefonköt
vényt vásárolnék. Cí
mem: Rácz, Nagyatád, 
7501 Pf.: 58. 

működési költségek egy ré
szére a városi tanács biztosít
ja a fedezetet, de a szakosz
tály ismét pályázatot nyújt 
be a minisztériumhoz, az in
tézmény továbbfejlesztésére: 
szeptembertől idősek átmene
ti szálláshelyeként is működ
ne a klub (további 10 fő szá
mára).

Jelenleg Hervai Anna 
klubvezető mellett Lakatos 
Ferencné gondozónő és egy 
takarító dolgozik a klubban, 
amely naponta 8 órától 16 
óráig tart nyitva. A klubta
gok számára ebédet adnak. 
Korábban 34 bölcsödést gon
doztak a 6. számú házban, 
most 12 időset látnak el. A 
klubvezető sorolja, hogy hon- 
nét kaptak kisebb-nagyobb. 
de egyaránt fontos segítséget: 
a Költségvetési Üzemtől virá
got, virágföldet, a varrodá
tól hulladék-textíliát a dísz
párnák készítéséhez, a görge- 
tegi tsz nagyatádi üvegeseitől 
üveget, Horváth Páltól tük
röt, a kórház asztalosaitól vi
rágtartót, amit lefestettek a 
kórház festői, akik fénykép
tartókat is készítettek. A 
kombinát lakatosai kampó
kat készítettek a Gottvald 
Miklóstól kapott virágtartók
hoz, a gimnázium diákjai és 
az MHSZ a bútorszállításban 
vettek részt, a kórház kerté
szei rendezték az udvart, ül
tették a virágokat. Sárdinecz 
Csaba és más barátok, isme
rősök ragasztották a linóleu
mot a folyosóra.

METALLOPLASZTIK FELDOLGOZÓ, 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Betontermékek gyártása
— betonkeverékek
— csövek, aknaelemek
— útszegély-kövek, koc

kakövek, gyephézagos 
parkoló-elemek, jár
dalapok

Nyomásnélküli alumíni
um- és rézöntvények 
gyártása. Értékesítés a 
Dunántúl egész területé
re!
Címünk: Metalloplasz-
tik Kft 7515 Somogyud- 
varhely Külterület-Be- 
tonüzem Telex: 13-550 
Telefon: Somogyud var
hely 8. Eladás: reggel 7- 
töl délután 4-ig minden 
hétköznap

Kis- és nagykereskedel
mi egységet üzemelte
tünk Nagyatádon (a Ki- 
szely utcai gázcseretelc- 
penj
— építőipari kisgépek 

bérbeadása
— gázpalackok cseréje, 

eladása
— építőanyagok értéke

sítése
— ZALA KERÁMIA 

csempe, munkaruha, 
munkavédelmi eszkö
zök árusítása

— somogyudvarhelyi be
tontermékek eladása

Telefon: Nagyatád
83 12-566

r 1
i

ff - ! < 1**

Április 24-ére hívták ösz- 
sze az önállósult Tarany köz
ség alakuló tanácsülését. A 
program: az elnök, a titkár 
megválasztása, beiktatása, az 
1990. évi községi költségve
tés és munkaterv megtárgya
lása. Elnökjelölt: Somosi Jó
zsef, a község eddigi elöljáró
ja, aki a tanácselnöki teendő
ket nem főállásban, hanem 
társadalmi megbizatással kö
teles ellátni ha megválaszt
ják. A tanácselnöki tisztelet
díj havi 8000.-Ft. lehet.

VÁSÁROLJON a nagyatádi ÁFÉSZ 
BÚTOR—LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZÁBÓL

Kanizsa. Zala, Alföld. Cardo szekrénysorokat, 
kárpitos garnitúrákat NAGY VÁLASZTÉKBAN 

kínáljuk.
Szervezett HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Import étkezők (Flóra, Rodeo) 
várják új tulajdonosaikat.

NYITVA: kedd, szerda, péntek 9-17 
csütörtökön 9-18

szombaton 8-12
ELŐRENDELÉS különböző gyárak 

termékeire FELVESZÜNK
Telefon: 83 11-172 Telex: 13-279

Férfi kell!
Jól haladnak a nagyatádi 

vegyeskórus próbái. A kórus
tagok lelkesen járnak az ösz- 
szejövetelekre. Májusban már 
fellépnek Nagybajomban. Jó
hangú fiúkat, urakat még 
felvesznek — a jelentkezőket 
szerdánként 18 órára várják 
a művelődési közoontba!

Pauker Zoltán karnagy

A Nagyatádi Városi 
Tanács Költségvetési 
Üzeme az ön figyelmébe 
ajánlja szolgáltatásait:
— Magasépítő kapacitás
— Mélyépítő kapacitás
— Szakipari munkák
— Műhelykapacítás
— Parképítés
— Virágkertészet. pri

mőrök ( paprika, pa

radicsom) eladása
— Virágüzlet a Széche

nyi téri parkban
— Szállítás, földeladás 

(talajegyenlités)
Várjuk megrendelését 
Nagyatád. Széchenyi tér 
17. szám alatti telepün
kön, a 83 11-477-es tele
fonon vagy a 13-457-es 
telexen.
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Levél érkezett szerkesztőségünkhöz:
A Nagyatád című lap ápri

lisi számában „Nagyatád — 
MSZP — Végelszámolás?’’ 
címmel írás jelent meg, mely
hez véleményt fűzni sajnos 
nem állt módunkban.

Az írás — jól időzítve —, 
a választás második fordulója 
előtt jelent meg, nem adva 
lehetőséget számunkra az ak
kori reagálásra. Egy vita, 
úgy érezzük, akkor korrekt, 
ha abban a másik fél is meg- 
kerdeztetik, s lehetősége van 
álláspontjának megvédésére. 
Ezért az igazságkeresés szán
dékával fontosnak tartjuk, 
hogy a felsorolt vádakra meg
válaszoljunk.

— Kovács G. cikkében 
visszautasítja álláspontunkat, 
mely szerint: „lap októbertől 
a városi tanács kizárólagos 
irányítása alá került.”

Ez a megállapítás így va
lóban nem igaz, nem ponto
sított. Az „új” lap megjele
nését követően az addigi ta
nácsi túlsúlynak köszönhető 
kézivezérlés egyszerűen eg
zisztenciális függéssé válto
zott. Ez a függőségi viszony 
laptól és hatalomtól függet
lennek tűnik?!

— Az írásban felemlített 
alapítvány INDÍTÓ ÖSSZE
GÉNEK valóban a lapalapí
tási szerződés szerint vissza
járó összeget szánjuk.

Ezenkívül szervezőmun
kánkat és reményünk szerint 
pénzbevételt jelentő ötlete
inket adjuk az alap gyarapí
tásához.

Az alapítványról pedig — 
mint eszközről —, szabad le
gyen itt még megjegyezni a 
következőket: megítélésünk
szerint a város jelenlegi 
anyagi helyzetében ehhez ha
sonló, tisztességes szándékú 
alapítványok létrehozása 
enyhítene a gondokon.

Úgy látszik, hogy ma a vá
ros több polgárának meg van 
és — sajnos csak keveseknek 
— egyre inkább meg lesz a 
lehetősége arra, hogy jöve

delméből a köz javára, általa 
érdemesnek tartott cél érde
kében adakozzon.

— És, hogy mit „követe
lünk”? Semmi többet, csak az 
igazság kimondását, leírását 
amit véljük minden nagyatá
di polgárnak tudnia kell és ki 
kell tudni mondani most már 
mindenféle tényleges köve
telés nélkül is!

K. G. cikke — érdekes mó
don — éppen a bírált cikk lé
nyegével. alapkérdésével nem 
foglalkozik. Ez pedig tény
szerűen a következő:

Az 1989. januárjában 16 
lapgazda által alapított Nagy
atád újság 1989. szeptembe
rében a városi tanács által be
jelentett anyagi csőd indoká
val megszűnt: „megállapítot
ta a bizottság (lapalapítók ta • 
nácsa), hogy a lap a támoga
tásokkal csak 1989. szeptem
beréig tartható fenn.” (Ezt a 
szeptemberi tanácsülés jóvá
hagyólag tudomásul vette.) A 
megkért végelszámolás több
szöri sürgetésre, öt hónapos 
késéssel, csak ez év február
jában érkezett meg. E sze
rint az 563.000 Ft-al alapított 
újság, működéséhez szeptem
berig 374.900 Ft-ot használt 
fel. A pénzmaradvány:
188.000 Ft !!

Hol itt az anyagi csőd?!
Erre a kérdésre is — úgy 
érezzük — illett volna (mivel 
a tényleges kérdés ez volt!) 
a tisztelt főszerkesztő úrnak 
reagálnia! Miért nem erre a 
kérdésre kapott választ a tisz
telt újságolvasó?

Az olvasókat pedig — K. 
G.-hoz hasonlóan — arra kér
jük: olvassák a Nagyatád cí
mű lapot és döntsék el: mi az 
ami az előző évek hibás gya
korlatából megmaradt, s mi 
az ami a jövőben valóban 
megszűnik?

Szocialista Párt
Nagyatádi Elnöksége

Elhatároljuk 
magunkat...

A Szocialista Párt nagyatádi 
szavazólapja — rosszul időzítve — 
a választás előtt jelent meg. 
Igyekezett lejáratni a jelenlegi 
Nagyatád lap kiadóját is, szer
kesztőségét is — pénzügyileg is. 
erkölcsileg is —, nem adva lehe
tőséget számunkra az akkori re
agálásra. Szerkesztőségünk véle
ménye az, hogy nem Kovács Gé
zának illik számot adni arról, 
hogy milyen volt a Nagyatád lap 
pénzügyi helyzete 1989. június
szeptemberében, így a fent idézett 
levelet — illetékességből — átad
tuk a felelős kiadónak. Amennyi
ben a kiadó kéri, tájékoztatóját 
közzé is tesszük. Ugyancsak köz- 
zétesszük, ha a levélíró Elnökség 
érthetően is megírja, hogy mit le
het gondolnunk „egzisztenciális 
függőségünkről".

Jótékony, vagy kultúrális, sport
célú alapítványokról szívesen í- 
runk (eddig is megtettük), ilyen 
hirdetést közzéteszünk. Mi nem 
firtatjuk és nem minősítjük az 
alapítók szándékának, az „indító 
összegnek" a komolyságát. Bizto
sak vagyunk abban, hogy az ala
pítvány meghirdetői majd nyil
vánosságra hozzák, hogy mekkora 
összeg, mekkora kamatát, milyen 
körben, továbbá milyen összetéte
lű kuratórium fogja kiosztani.

(szerkesztősét)

Epítessen üzletet

a
bevásárlóközpontban

A nagyatádi ÉSZKV 
három hónapos határ
idővel vállalja 20-25 m'- 
es üzlethelyiség fölépíté
sét a vásártéren.

A Városi Tanács keres
kedelem-fejlesztési tá
mogatást ad az építtetők
nek.

Meg kettő gazda je
lentkezhet a tanács vá
rosgazdálkodási osztá
lyán Kovács Antalnál, 
(telefon: 12-666) 
vagy az ÉSZKV-nél, 
Gáspár Attilánál 
(telefon: 11-368).
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1989. elején az a megtisz
teltetés ért, hogy kineveztek 
annak a kormánybizottság
nak a tagjává, amely az 1945- 
től 1956-ig terjedő időben 
folytatott ítélkezést vizsgál
ta felül. Mivel a munka ez év 
elején befejeződött, lehető
ségem nyílt arra, hogy vizs
gálataim érdekesebb részét 
nyilvánosságra hozzam.

I. rész: Semmibevett eljá
rási szabályok.

Minden jogterületnek — 
így a büntetőjognak is — 
megvannak az eljárási sza
bályai, amelyek meghatároz
zák pl. a résztvevők jogait, 
kötelezettségeit, stb. Ezek a 
szabályok vetnek gátat a ha
tósági önkénynek — már, ha 
betartják őket. A vizsgált 
ügyek jó részében törvény
sértések történtek, különösen 
a nyomozás során.

Az úgynevezett 00-ás, szi
gorúan titkos politikai ügye
ket a megyei állambiztonsá
gi osztály (ÁVH) nyomozta, 
s a „jó cél” érdekében nem 
riadtak vissza az erőszak, fe
nyegetés, vagy pszichikai 
kényszer alkalmazásától sem. 
A vádlottak és a tanuk jó
részt még a bíróság előtt sem 
merték elmondani „élmé
nyeiket”, és a tárgyaláson is 
kitartottak — sokszor önma
gukat terhelő, ..beismerő” — 
vallomásuk mellett. Tudni 

kell azt is, hogy az AVH a 
„beismerést” tartotta a leg
főbb bizonyítéknak, s min
dent megtett az ilyen vallo
más kicsikarásáért. A régi 
periratok szerint volt, akit 
heteken keresztül nem hagy
tak aludni, másokat úgy meg
vertek, hogy az eget is nagy
bőgőnek nézték, megint má
sok órákon keresztül álltak 
arccal a fal felé fordulva, a 
nyomozó irodájában. Voltak 
„finomabb” módszerek is: 
pl. ha rájöttek, hogy a gya
núsított erősen kötődik a csa
ládjához, ezt használták ki 
céljaik eléréséhez (ha nem 
tesz vallomást, elviszik a fe
leségét, stb.). így az ÁVH 
majdnem mindig megkapta a 
kívánt vallomást, amely sok
szor a vád egyetlen bizonyí
téka volt. Ha vádlottnak a 
tárgyaláson volt is mersze 
„beismerésének’" visszavoná
sára, a bíróságok — sajnos — 
legtöbbször „indokolatlan
nak” találták a vallomás-vál
toztatást, és nem fogadták el. 
Nemcsak a gyanúsítottakat, 
hanem a tanúkat is megfé
lemlítették, abban a korban 
könnyen vált a tanúból vád
lott.

Előfordultak teljesen ko
holt ügyek is, ahol a nyomo
zás nem annyira a bizonyíté
kok felkutatására, hanem a 
gyanúsított osztályhelyzeté
nek. 1945. előtti életvitelének 

tisztázására irányult — ezek 
sokszor elegendőek voltak a 
vádemeléshez és az elítélés
hez is. 1954-től 1956-ig a vád
iratot maga a nyomozó AVH- 
tiszt, és nem az ügyészség ké
szítette el — ez , rávilágít a 
két testület viszonyára.

Végül kiemelendő, hogy a 
00-ás ügyekben a gyanúsított 
sokszor azt sem tudta, miért 
folyik ellene eljárás. Nyomo
zati iratokat nem látott, vád
iratot nem kapott, de még az 
I-II. fokú bírósági ítéleteket 
is csupán megtekinthette — 
így nem maradt nála semmi
féle, az ügyre vonatkozó irat.

Betűhív másolat egy Lá- 
bodon, 1951. szeptember 21-én 
kelt nyomozási jegyzőköny- 
böl. Két lábodi rendőr készí
tette a „rendőrség nagyatádi 
járási kapitánysága" számá
ra: „A nyomozás során meg
állapítást nyert, hogy (itt egy 
kuntelepi földműves neve 
van — ha valamennyi érde
kelt kéri, később közöljük az 
ő nevét is, a rendőrökét is) 
(a szerk.) földjeit a hanyag 
és lusta gazda gondosságával 
műveli, a beszolgáltatásban 
állandóan el van maradva és 
nem is igyekszik azt teljesíte
ni. 34 hold földje volt, azon
ban abból 31 holdat leadott 
az állami gazdaságnak, mert 
a földjének a rossz megmun
kálása miatt nem tudta sosem 
teljesíteni a beadási kötele
zettségét. A nyomozás során 
megállapítást nyert, hogy a 
jelenlegi eljáráson kívül más 
eljárás ellene nem volt folya
matban".

A fentiekből kitűnik, hogy 
a bíróságok sem álltak a 
helyzet magaslatán, és a tár
gyalási szakban is előfordul
tak törvénysértések, főként a 
politikai ügyekben. Például 
előfordult, hogy súlyos elme
betegeket ítéltek végrehajt
ható szabadságvesztésre. 
Többször ismétlődött az is. 
hogy a vádlott bűnösségét 2-3 
funkcionárius tanú (tszcs-el- 
nök, párttitkár, tanácselnök, 
stb) vallomása alapján álla
pították meg akkor, amikor 
ártatlanságát 10-20, sőt az 
egyik ügyben közel 30 tanú 
bizonyította.

Felhívom azonban a figyel
met arra, hogy ez nem azt je
lenti, hogy 1945. és 1956. kö
zött minden elitéltetés tör
vénysértő volt. A leírtak el

sősorban a politikai bűncse
lekményekre vonatkoznak, 
míg a köztörvényes (lopás, 
verekedés, stb) elítélések jó 
része megalapozott volt (bái 
itt voltak koholt perek).

Dr. Szollár Pál

Szándékunk az, hogy a 
Nagyatádról elszármazott bi
tó írását következő számunk
ban folytatjuk. Ha olvasóink
tól kapunk a témához kap
csolható leveleket, foglalko
zunk azok közlésének gondo
latával is.

(a szerkesztőség)

A választások után rövid
del összeült a Magyar De
mokrata Fórum III. országos 
gyűlése Budapesten. Az olasz 
nagykövet mellett a tolmács 
és Dr. Simonfalvy Ferenc, 
tőlük balra Antall József áll. 
ez a kép az 1. oldalon látható.

A fotókat készítő Nagybocs- 
kai Tamás a nagyatádi részt
vevőket is megörökitette.

Nagyatádon is megalakult 
a Független Kisgazda Polgári 
és Födmunkás párt helyi 
szervezete. Elnökké Paizs 
Jánost (Nagyatád. Zrínyi u. 
84.), titkárrá Simon Istvánt 
választotta a 42 alapitó tag. 
Gazdasági vezetőjük Szél 
József.

A TIT nagyatádi szervezete 
angol nyelvtanfolyamot indít 
gyerekeknek, a nyári szünidő
ben. Heti 2x2 órában, kedd és 
péntek délután lesznek a fog
lalkozások. Június—júliusban 
gombaismereti tanfolyamot is 
rendeznek — felnőtteknek. 
Akiket a talpmasszázs érdekel, 
szintén a TIT-nél jelenthetik 
be, hogy részt kívánnak venni 
ilyen tanfolyamon
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l4»rosMffA fejlődéseitek egyik lehetséges iránya 
az idegenforgalom

Cikksorozatunk közreadá
sával esélyét láttuk, hogy 
egyrészt a tájékozódásunk 
során más, eddig még nem 
ismert adottságokra lelünk, 
másrészt a hozzászólók szol
gálnak újabb ötletekkel, ja
vaslatokkal.

Adottságaink reális szám
bavétele előtt is tudtuk, hogy 
térségünkben az idegenfor
galommal — most és még a 
közeli jövőben — mint el
sődleges gazdaságfejlesztő 
erővel nem számolhatunk.

Megállapíthattuk, hogy a 
kereskedelmi hálózatunk 
zsúfolt, a térségben a legle- 
terheltebb. A vendéglők szá
ma ugyan elegendő, mégis 
kevés az igényes és jellegze- 
U s vendéglátóhely. Abszo
lút es relatív tőkehiány gá
tolja még műemlékeink fel
tárását (Ötvöskónyi várkas
tély), hasznosítását (volt 
Mándy és Somsich kasté
lyok), a gyógyfürdő további 
korszerűsítését. Az idegen
forgalomban rejlő lehetősé
gek kihasználását nehezíti, 
hogy nincs megfelelő, integ
ráló szerepet betöltő idegen
forgalmi szervezetünk, és a 
lehetőségek kívánt megis
mertetése is csak erőtelje
sebb propagandával érhető 
el.

Mégis a természeti értékek 
sokszínűségükkel, változatos
ságukkal, „érintetlenségük
kel” kelthetik fel az érdeklő
dést és válhatnak az idegen
forgalom vonzó tényezőjévé.

Az országos hírű vadállo
mány a minőségi idegenfor

galomhoz kínál elsőrendű le
hetőséget.

A hidrológiai potenciál (hé
víz, gyógyvíz, ásványvíz) a 
korszerűsített fürdővel, kór
házi háttérrel már ma is ide
gen forgalmi vonzerőt jelent.

Alábbiakban Belső-So- 
mogy idegenforgalmi adott
ságának összefoglaló minősí
tését — az MTA Regionális 
Kutatások Központja tanul
mánya alapján — mutatjuk 
be:

Természet-

megnevezés Barcs Csurgó Nagyatád 
és környéke

földrajzi 
adottságok

Jó jo közepes

Történelmi
műemléki 
adottságok

gyenge jó közepes

Település- 
infratsruk- 
turális 
viszonyok

közepes gyenge Jó

Szálláshelyek jo gyenge jó

így fejlesztési elképzelése
ink és adottságaink — a ha
zai és nemzetközi életben 
egyaránt hírnevet szerzett 
szobrász alkotótelep és szo
borpark. parkerdő, csónaká
zótó, a gazdag erdő- és vad
állomány. a viszonylag hábo
rítatlan, ártalmaktól mentes 
környezet mellett — a gyógy- 
és termálvízben rejlő lehető
ségek kihasználására irá
nyulnak.

A fejlesztések építészeti 
feltételei adottak, a város ál
talános rendezési tervében 
megkülönböztetett figyelmet 
kaptak az üdüléssel, pihenés

sel, idegenforgalommal ösz- 
szefüggő fejlesztések.

A gyógyfürdő tehermente
sítésére és idegenforgalmi 
palettánk színesítésére két
ezer látogató fogadására is ké
pes strand készül el június 
elejére. Mellette kemping is 
kialakítható.

Belső-Somogyban betöl
tött szerepünk megőrzéséhez, 
s még inkább erősítéséhez 
múlhatatlanul szükséges a 
kereskedelmi hálózat fejlesz
tése. Ezért a vásártéren 4000 
rrr-es bevásárlóközpont te
rületét készítettük elő. Az 
Agro-Hoby szaküzlet mel
lett — magántőkéböl-kisüz- 
letek, vendéglő, iparosmühe- 
lyek épülnek. Az iparcikk- 
és ABC áruház építésére van 
még hely, kedvezményekkel 
továbbra is idevárjuk a ke
reskedelmi, vállalkozói tökét.

A Rinya-völgye — fejlesz
tésekkel — kitűnő rekreáci
ós területté válhat.

Kastélyaink kultúrális és 
regenerációs célra ma még 
egyaránt hasznosíthatók.

Az idegenforgalmi infra
struktúra olyan fejlesztését 
tartjuk indokoltnak, amely 
elsősorban a lakosság ellátá- 
tását, életminőségét, a helyi 
gazdaság működési feltétele
it javítja és ezzel együtt a 
fogadófeltételeket is teljeseb
bé teszi. (Ezzel azt is elérve, 
hogy a túrista nemcsak, hogy 
idejön, hanem vissza (is) 
jöjjön).

A széles körben ismert att- 
raktivitások hiányában a tér
ség idegenforgalmi vonzere
jét, csak több részelem össze
kapcsolásán nyugvó kínálati 
struktúrára lehet alapozni. 
Ha sikerül felülemelkedni a 
lokális érdekeken, a három 
város (Barcs, Csurgó, Nagy
atád- és környékük) együt
tesen jelenthet olyan vonz
erőt —, amikor közvetlen 
kapcsolat lesz az idegenforga 
lom minőségi és mennyiségi 
növekedése, az ebből szárma
zó bevételek és az önkor
mányzatok pénzügyi helyze
tének alakulása között —, 
hogy a még hosszú ideig per
spektívát jelentő „fehér ipar” 

a város és vidéke fejlődésé
nek egyik lehetséges útját 
adja.

Hisszük: gazdagabbá lehet 
a város, ha egyre több szere
pet vonz magához. A polgárai 
nemcsak módosabbá válnak, 
hanem más életminőséget is 
élvezhetnek. Tovább szépül
het városunk, ha nemcsak 
szűk környezetét szolgálja, 
hanem mind távolabbra tolja 
ki hatósugarát, és hasznot ho- 
zóan a külföldiek is fölkere
sik.

Kovács Antal 
Hubay Sándor

Jobb sorsra érdemesek
Még van rá esély, hogy 

mielőtt tragikus sorsra jutná
nak, kezelőik (gazdáik) meg
mentik ezeket. Igaz (még) 
nem műemlék a volt Mándy 
kastély, a Kispusztai Som
sich kastély és az ötvöskónyi 
Grubánovics kúria, — a me
gyei tanács javaslatára, fél
éves tanulmányi feladatként 
— a Budapesti Műszaki 
Egyetem vállalkozott a felmé
résükre. Ennek munkái most 
zajlanak. Az előrejelzések 
szerint arra is mód nyílik 
majd, hogy — a helyi javas
latok figyelembevételével —, 
hasznosítási terv készüljön.

Az épületek sorsa iránti fe
lelősséget az is érzékelteti, 
hogy az ezzel felmerülő költ
ségeket az Országos Műemlé
ki Felügyelőség fedezi.

Nagyatád. 1990. április 9.

(y-r)

Kertészkedők figyelem!

Nyolcféle pikírozott 
paprikapalánta kapható. 
Árusítás, szaktanácsadás 

egész nap.

FARKAS BÉLA 
NAGYATÁD, 

MEZŐ U. 133.
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Ünneplő

A nemzeti ünnep idei, na
gyatádi eseményeiről véle
ményeket kaptunk. A szociál
demokraták helyi elnökének 
írása: 1990. március 15-én 
Nagyatádon

63 éves vagyok, tehát egy
néhány MÁRCIUS 15-ét 
megértem már. Van mire 
visszaemlékeznem. Először a 
gyerekkori, iskoláskori MÁR
CIUS 15-re, amikor a plébá
nos vagy az esperes Ür, az 
igazgató Ür, a főszolgabíró 
Ur és a többi falusi vagy kis
városi előkelőségek részére 
székeket, ülőalkalmatosságo
kat vittünk ki a helyszínre, 
mert őket illett kényelembe 
nelyezni, kiszolgálni. A káp
lánok, tanítók voltak a rende
ző személyzet. De azért mégis 
így, együtt a néppel ünnepel
tük MÁRCIUS 15-ét, és 
ugyancsak összegyűlt a falu 
apraja-nagyja.

35 évig az emigrációban 
szintén összejöttünk, hol 
egyik, hol másik városba. Le
hetőség szerint leginkább ott, 
ahol csoportosan élt a ma
gyarság. Most, 1990-ben Na
gyatádon, az első igazi MÁR- 
cius 15-e! ... A rendezés 
nagyszerű. Könnyezve, meg- 
aatottan halgatom: Hazádnak 
rendületlenül. . . Majd az el
ső meghatottságomat leküzd
ve körülnézek. Nagyon ke
vésnek találom a résztvevő
ket. Felmerül bennem a kér
dés: csak ennyi magyar él 
Nagyatádon? Mintha idegen 
országban élnék! Ott is össze 
szoktunk jönni ennyien. Vizs
gálódásom eredményeképp 
saját pártom tagságából csak 
12 személyt látok. Ez egy 
ostorcsapás. A másik pártok
ból (MDF, SZDSZ) még ke

vesebben, igaz ök keveseb
ben is vannak. De, kérdem 
magamtól, hát érdemes . . . 
álmatlan éjszakákért? . . .

Mi ez? Lustaság, hanyag
ság, hobbikért, háztáji? Ma
gyarok! Az a hobbikért, az a 
háztáji: az magyar föld, ami
ért apáink vére folyt egy év
ezreden át, és hogyha nincs 

egy órátok az emlékezésre, 
nincs jogotok ahhoz a föld
höz sem. De nézzünk csak 
jobban körül: hol az MSZP, 

az MSZMP, hol a város veze
tősége. hol az elit? Hol van
nak az egyházi vezetők? Egy 
tagot sem látok! Ezek nem 

emélkeznek együtt a néppel, 
ezek valóban a nép ellensé
gei. De hát akkor hogy mer
nek ott ülni a hivatalokban, 
és azt mondani magukról, 
hogy Ök a város elitje, veze
tősége?

Magyarok, ébredjetek, le 
az álmagyarokkal, le az ellen
séggel. le a diktátorokkal! 
Éljen a szabad, független 
Magyarország! Éljen a szabad 
MÁRCIUS 15-e! Dergez L.

Kórházunk osztályvezető
főorvosának fia, a szintén or
vos és -apjához hasonlóan- 
szintén sportszerető fiatal
ember írása:

Március 15 emlékverseny

Triatlon első ízben Nagya
tádon! 3 km úszás, 48 km ke
rékpározás és 15 km futás. 
Külön-külön is tiszteletet pa
rancsoló teljesítmények. 
Mindezt együtt, egymás után 
pedig már valahol a teljesí
tőképességek határát súrol
va átlendülünk az akaraterő, 
a hősiesség birodalmába. Né
hány lelkes fiatal vállalta a 
megméretést, s a márciusi 
hősök emlékének ilyen sa
játságos módon tisztelgett.

Az MN Fez (a helyi kato
naság — szerk.) honvédéi vál
tóban egy-egy résztávot tel
jesítve adóztak a nagy elő
döknek. A gimnázium két 
csapattal is képviseltette ma
gát, melyek tagjai mindhá
rom számból egy-egy résztá
vot vállaltak (Szakonyi Gá
bor, Horváth Helga, Soós Oli
vér, illetve Liber Péter, Tor
nyai Krisztián, Koósz Ró
bert). öten pedig egyénileg 
indultak a nagy kihívásnak: 
(Gosztolya József, Horváth 
Gyula, Krafcsik László, Vad- 
kerti-Tóth István és Dr. Herr 
Gyula).

OFOTERT FOTO: eM. Soós Gvorgv

Egy valami közös volt min
denkiben, aki eljött erre a 
különös ünnepségre: nemzeti 
színű szalagból készített ko
kárdát viselt az egész ver
seny alatt. A hagyományte
remtő (?) verseny elérte cél
ját, mint ahogy valamennyi 
résztvevő is célba ért . . . Kö
szönet mindenkinek, aki el
jött: önkéntes rendezőknek, 
nézőknek, résztvevőknek egy
aránt. külön köszönet a 
strand valamennyi dolgozójá
nak, mert otthont adtak ren
dezvényünknek.

Dr. Herr Gyula

Ludán Imre művelődési 
ház-igazgató meséli: Most is 
elevenen él bennem a szöveg 
és a dallam, amely minden 
MÁRCIUS 15-i ünnepségen 
elhangzott a falunkban: 
„Hej, március lágy szellője. 
A szent szabadság ébresztője. 
Szólt a költő: Talpra magyar! 
Lám minden szív egyet akar.” 
Abaligeten előbb mindenki 
részt vett az ünnepi nagymi
sén, majd együtt vonult a nép 
(svábok, magyarok) a közös 
ünnepélyre.

És meg egy hozzászólás:
Az idei sem volt szabad 

március 15-e! Szerintem a 
népnek, mint mindig, most is 
igaza volt. Akkor is, ha a 
különböző szervezők meghí
vására külön-külön. ha a pla
kátragasztóktól és megbízó

iktól is elfordulva, ha szi
vünkben a megszokott szo
rongással (a távolmaradók), 
vagy a megszokott formali
tással (sok résztvevő) éltük 
át március idusát. Mégis szé
gyent érzek amiatt, hogy ott
hon maradtam. Hogy — épp
úgy mint tavaly — csak any- 
nyit tettem, hogy kitűztem 
házunkra, mint az előző tu
lajdonos, amikor még tehet
te. a nemzeti zászlónkat. Ez
ért erősen eltökéltem: jövőre 
ott leszek mindegyik párt, 
mindegyik szervező, minden 
ünnepi megmozdulásán. Re
mélem, akkor már nem ra
gasztanak egymásra plaká
tokat! Jövőre talán már nem 
sok párt akar gondolataim, 
érzéseim fölött egypárti dik
tatúrát gyakorolni!

Az is lehet, hogy Nagyatá
don egy helyen, egy időben 
lesz közös ünnepély, ahova 
mindnyájan megtisztult lé
lekkel. nemzeti büszkeséggel, 
felemelt fejjel, egyenes ge
rinccel elmegyünk?

K. G

ZÁSZLÓS VAROS 
MOZGALOM

A városi tanács és a vá
rosszépítő egyesület támoga
tásával, a nagyatádi építőipa
ri szövetkezeti közös vállal
kozás kezdeményezésére moz
galom indul közérzetünk ja
vításáért. Az akciót a Zrínyi 
utcai strand megnyitásához 
időzítik az ötlet kitervelöi. 
Az elhatározás lényege, hogy 
a város üzemeit, intézménye
it, üzleteit, párthelyiségeit 
föllobogóznák május végére, 
mégpedig a „cégek” saját 
zászlóival, amelyek egész év
ben lobognának, s csak a 
nemzeti zászlóval egészülné
nek ki jeles ünnepeinken. A 
tervezők szerint ez a relatíve 
olcsó megoldás, ha gondozott 
virágok lennének az iroda
épületek ablakaiban is. jót 
tennének a Hild-érmes város 
hangulatának, reklámot je
lentenének a „cégeknek” is. 
példát mutatnának más tele
püléseknek is.
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A közhasznúakról és a haszonról
Voltak, vannak, bizonyára 

lesznek is megoldhatatlan 
problémák. Amelyek kialaku
lásának okai régiek is, szerte
ágazóak is. Ha megvalósul
nak a jószándékú, vagy csak 
jónak látszó megoldó ötletek, 
akkor is. 25-40-en dolgoznak 
jóideje a város különböző ut
cáiban, tizes-huszas csopor
tokban. Cigányok, magyarok. 
A közhasznú munkások. Reg
gel hétkor indulnak a Széche
nyi téri udvarból. Előtte ott 
gyülekeznek egy omladozó 
vakolatú épületrész aprócska 
szobájában. Sötétben, füst
ben. Az automata mindunta
lan lecsapódik. Ahogy a ház 
kinéz, talán jobb is, hogy 
nincs a falban áram. A víz
csapból néhány másodpercig 
lefolyik egy kevés, bizonyta
lan színű víz, aztán eláll. Ölti 
László, a munkacsoport veze
tője mondta április elején:

— Pénteken idejöttek a 
GAMESZ-tól és bejelentet
lek, hogy aki nem nagyatádi 
lakos, azt nem foglalkoztat
ják tovább, csak abban az 
esetben, ha lakóhelyük sze
rinti tanács 30%-ban hozzá
járul a foglalkoztatás költsé
geihez (többen háromfaiak, 
t aranyiak).

— Taranyban nem szer
veznek közhasznú munkát?

— kérdezem.

— A, Tarany az egy elve
szett falu — legyint az apró 
fiatalember.

— Ági, hozott igazolást?
— fordul Ölti egy asszony
hoz a sötétben.

— Akkor hogyan írjam be 
a tegnapi napját?

— írja be, hogy itt voltam.

— Nem írom be. Megjött 
a februári családi pótléka?

— Nem. Azt mondta, kér
jek a tanácson. Nem adtak. 
Azt mondták, menjek el a 
költségvetési üzemhez.

— Főnök, adjon szabadsá
got! — kiabálnak a homály
ból.

— Nem tudok. Tizenötödi
kéig nem szabad adni. (Az 
egyik dolgozó anyjának a 
munkanélküli segélyezést kell 
intézni, a másik papírokat 
küldene férjének a börtönbe. 
Ölti és Horváth Valika kísér
li meg, hogy legalább útba
igazítást adjon az ügyes-ba
jos teendőkre. Mielőtt kezdő
dik a munka, Valika névsor
olvasást tart. Az első négy 
beteg, de utána is csaknem 
minden második hiányzik).

— 25-Ft az alapbér általá
ban — mondja Ölti László — 
ez az összeg kevesebb mint a 
..létminimum”, kevesebb mint 
a munkanélküli segély. Az 
emberek kubikusmunkát vé
geznek, de nincs lehetőség a 
tisztálkodásra. Premizálni 
csak büntetve tudok, ez pedig 
pedagógiailag borzasztó do
log. Ezekkel az emberekkel 
csak akkor megyünk valami
re, ha azon a szinten követe
lünk, ahol ők állnak, külön
ben csak annyit veszünk ész
re, hogy rosszul dolgoznak. 
Pedig értéket is lehetne ve
lük teremteni! Mindig pró
báltam tudatosítani bennük, 
hogy ez nem egy normál 
munkahely, hanem szociálpo
litikai intézmény azok szá
mára, akik minden munka
lehetőségtől elestek. Nem ér
tik meg. Azt látják csak, 
hogy ugyanazért a munkáért 
mások 20-Ft-tal több órabért 
kapnak.

— Pénz pedig — úgy lát
szik — nincs több az ő foglal
koztatásukra.

— Kétségtelen. hogy a 
közhasznú munkavégzők se
gítséget nyújtanak a város 
kommunális feladatainak el
látásához. Véleményem sze
rint mégis kimondottan káros 
ennek az intézménynek a 
fenntartása egy piacorientált 
gazdasában — összegzi ta
pasztalatait Kovács Antal, a 
városi tanács városgazdálko
dási osztályának vezetője.

Kovács Géza ’l CflEirr i-M. Soos György
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ATÓD SPEO GMK
vállal:
— szóródó tömegáru

(kö, 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 áru fuvarozó kisipa
rosok jelentkezését
— feladataink ellátásá
hoz — pótkocsis szerel
vényekkel is!
Nagyatád, Kodály Zol
tán u. 8.
Telefon: 83 12-041

Solar Club
Május 11-én 17 óra

A Hotel Solar második 
emeletén lévő klubba 
várjuk azokat, akik vé
leményt kívánnak mon
dani lapunkról — közlé
si céllal. Téma: terüle
tünk képviselete a nagy
politikában, a nagypoli
tika szerepe a területün
kön lakók életében.

IPARI L5 SIOL6 KJSSZO*

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

Ágoston Vencel 

emlékkiállítás

Bódvicán született, majd 
a bajai tanítóképzőbe került 
rajztanárnak Ágoston Ven
cel. Képeit a bajai múzeum 
őrzi ma is. Munkáinak egy 
részéből április 20 és május 6 
között kiállítás látható a 
nagyatádi művelődési házban 
(hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
pénteken 14-20 óra között, 
szombaton és vasárnap 16 
órától 20 óráig).

Felhívás!

Kérem a város lakosságát, 
csatlakozzon felhívásomhoz! 
Írják meg a Nagyatád havi
lap szerkesztőségének, hogy 
kiket tartanak Nagyatádról 
elszármazott és híres ember
nek. Hívjuk meg őket egy 
nyári vasárnapra, hogy meg
mutassuk nekik a várost 
megtudjuk hogyan élnek, mi 
a véleményük a világról, Na
gyatádról. Írják meg azt is. 
hogy kit miért tartanak hí
resnek, s ha tudják az illető 
címét is!

Horváth Ferenc 
bódvicai 

klubkönyvtáros

Erősáramú, kisfeszültségű 
hálózatok, berendezések

— felülvizsgálata- javítása

— komplett kivitelezés, 
tervezés

Villámvédelmi rendszerek 
felülvizsgálata, kivitelezése 
Tűzvédelmi felülvizsgála
tok

Villanymotorok javítása, 
tekercselése

Cf,ilm színház míísűra
május 3. csütörtök
Du. fél 5 órakor:
Született július negyedikén 
Kiemelt helyár I.

Este 8 órakor:
Nagyítás
Felemelt helyár I.

4. péntek
Du. 5 és este 8 órakor:

Született július negyedikén

6 vasárnap
Du. 5 és este fél 8 órakor:
Kincsvadászok
Felemelt heiyár II.

7. hétfő
Du. 5 és este fél 8 órakor: 
Imaginc (.John Lennon) 
Felemelt helyár III.

10-11. csütörtök-péntek
Du. 5 órakor:
Názáreti Jézus I-Il.
Kiemelt helyár II.

13. vasárnap
Du. 5 és este fél 8 órakor:
Jákob Rabbi Kalandjai
Felemelt helyár III.

14. hétfő
Du. 5 és este fél 8 órakor:
Az országút fantomja
16 éven felülieknek!
Felemelt helyár II.

17-18. csütörtök-péntek
Du. 5 és este fél 8 órakor:
Tangó és Cash
Kiemelt helyár II.

20. vasárnap
Du. 5 és este fél 8 órakor:
Halálpart
Felemelt helyár III.

Sportműsor
május 1-én 9,00 órakor

a nagyatádi VSE-pályán 
kispályás labdarúgó-torna 
külön a serdülőknek és 
külön a felnőtteknek

Kispályás labdarúgó-torna a 
szakmunkásképző pályán 
május 7-10 között 17 órától, 
május 14-17 között, 21-24 kö
zött, majd 28-31 között 17,30 
órától kezdődően.

május 12-én 10,30 órakor
— NVSE-sporttelep 
Nagyatád — Somogysárd 
(megyei serdülő labdarúgó 
mérkőzés)

május 19-én 10,30 órakor
— NVSE-sporttelep
Nagyatád — Kaposgép VL. 
(megyei serdülő labdarúgó 
mérkőzés)

21. hétfő
Du. 5 és este fel 8 órakor
A halálraítélt
Felemelt helyár II.

24. csütörtök
Du. 5 órakor:
A fergeteges középcsatár
Felemelt helyár II.

Du. fél 8 órakor:
A bosszú börtönében
Felemelt helyár III.

25. péntek
Du. 5 és este fél 8 órakor:
A fergeteges középcsatár

27. vasárnap
Du. 5 és este fél 8 órakor:
Rémálom 3.
Ifi éven felülieknek!
Felemelt helyár III.

28. hétfő
Du. 5 és este fél 8 órakor:
Bűntény a támaszponton
Felemelt helyár III.

31-jún. 1. csütörtök-péntek
Du. 5 órakor:
Karate kölyök 3.
Felemelt helyár Ili.

Este fé 8 órakor:
Rózsák háborúja
Felemelt helyár III.

3-4. vasárnap-hétfő
Du. 5 órakor:
Olivér és társai
Felemelt helyár I.

Este fél 8 órakor:
Robotpárbaj
Felemelt helyár II,

F.lóadások kezdete: Du. 3 és este fel 
fi órakor. A müsorváltoztatás joga* 
fenntartjuk!
F. K.: Dr. Németh János Igazgató.

17,00 órakor
— NVSE-sporttelep
Nagyatád — Ajka. NB. II. 
kézilabda mérkőzés

május 20-án 17,00 órakor
— NVSE-sporttelep 
Nagyatád — Lengyeltóti 
(megyei labdarúgó mérk.)

május 27-én 11,00 órakor
— NVSE-sporttelep 
Nagyatád — P. Baromfi 
(NB. II. kézilabda)

június 2-án 17.00 órakor
— NVSE-sporttelep
Nagyatád — Szentgotthárd 
(NB* II. kézilabda)

9,00 órakor — Megyei 
Olimpiai Napok — Kerék
pár (30 és 50 km-es táv)

június 3-án 17,00 órakor 
Nagyatád — Tab 
(megyei labdarúgó mérk.)
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Az olimpiák a világhábo
rúk miatt maradtak el — ed
dig. Maradnának el a világ
háborúk az olimpiák miatt — 
ezután!

(Bob szövegeiből)

Szép sikert értek el a 
nagyatádi Állami Zeneiskola 
növendékei az elmúlt hónap
ban rendezett megyei zenei 
versenyeken.

A barcsi zongoraversenyen 
— korcsoportjában — első di
jat nyert Geck Zsuzsa, máso
dik lett Kováts Péter, harma
dik Hadi Henriett.

A kaposvári fafúvós ver
seny eredményei: Maronics 
Melinda arany oklevelet és a 
verseny egyik fődíját kapta. 
Szintén arany oklevél mellett 
kiemelt első dijat ítélt a zsű
ri Büki Ferencnek. Maronics 
Miklós ezüst, Druzsin Mónika 
bronz oklevelet kapott.

KI TUD RÓLA?

A kivadári Somsich-mau- 
zoleum előtt életnagyságú 
oroszlánszobrok voltak még 
25-30 évvel ezelőtt is. A szim
bolikus alakok közül az egyik 
alvó, a másik éberen figyelő 
volt, őrizték a holtak nyugal
mát. A márványszobrok ta
lapzatának oldalán Kalegfurt 
felirat.

Utoljára a Somogy megyei 
múzeum munkatársaival lát
ták őket, elszállítás előtt. 
Több nagyatádi véleménye 
szerint, ha az eredeti helyen 
nem állítható fel újra, akkor 
a nagyatádi parkban, a Hősök 
szobra környékén. poszta- 
mensre állítva is méltó hely
en lennének — ha előkerül
nek.

Sporthírek
Mátyás király Nagyatádon jár

A sportolók utánpótlását 
biztosító, tehetséggondozó ed
zésközpontok körzeti ügyes
ségi vetélkedője zajlott le 
Kéthelyen, ahol a nagyatádi 
tanulók rangos helyezéseket 
értek el. A 4. osztályosok ver
senyében első a Nagyatád, 2. 
sz. isk., második a Babay is
kola lett a kéthelvi és a mar
cali csapat előtt. Az 5. osztá
lyosoknál hasonló volt a sor
rend (ott a marcaliak meg
előzték a kéthelyieket). A 
megyei döntőben 3 körzet 
győztesei vettek részt. A ne
gyedikeseknél első lett a 
nagyatádi 2. sz. iskola, 2. a 
kaposvári Toldi iskola. Az 
ötödikeseknél a Toldi iskola 
győzött, 2. lett a nagyatádi 2. 
iskola, 3. a Babay iskola.

A Megyei Labdarúgó Szö
vetség ez évben is megren
dezte a serdülő labdarúgók 
kiválasztó tornáját (7-8. osz
tályosokkal). A barcsi körze- 
zeti döntőt a nagyatádi válo
gatott nyerte, így ott lehet
nek a megyei döntőn.

Sikeresen indult a megyei 
olimpiai napok RINYA TÚ
RA rendezvénye. 10 iskolá
ból 532 nevező tette meg a 
10 illetve 20 km-es távot, a 
festőién szép Rinya-parton. 
A Babay iskolából 146-an. a 
2. iskolából 142-en, de Ta- 
ranyból is sokan: 53-an in
dultak.

Március 15-e tiszteletére 
kispályás labdarúgó tornát 
rendezett a városi tanács 
sportcsoportja. A férfiaknál 
az ÁFÉSZ nyert a Cérna
gyár, a Platán és a Gimnázi
um előtt, a nőknél szintén az 
ÁFÉSZ lett az első, a Gimná
zium a második.

Foto: Durgo Tibor

Vándordiákok hozták, ap- 
ródok kisérték városunkba. 
Mandolin, pánsíp, blockflőte, 
viola de gamba és más hang
szerek hangjai idézték fel a 
kor hangulatát. Gyönyörű 
zászlók, jelvények, címerek 
jelezték, hogy melyik uralko
dóról szól a dal. s kinek az 
életéről beszélnek a tudós 
előadók.

A nagyatádi diákok is so
kat tudtak Hunyadi Mátyás

Gimnáziumot járt a 
húsvéti rabló

A húsveti iskolai szünet 
után érte a meglepetés a 
nagyatádi gimnázium tanára
it. Valaki föltörte azt a szek
rényt. amelyben addig egy 
ITT színes tv. egy ITT és egv 

ról, s versengésben, játékban 
bizonyították: érdemesek a 
vitéz apród címre. Képesek 
voltak felidézni a reneszánsz 
kort, a sokoldalú uralkodó 
tetteit. Ismerték családját, 
furfangjait. adakozó művé
szetpártolását. diplomáciai lé
péseit, véres csatáit, kortár
sait. Első apródok az 1. sz. is
kola diákjai lettek.

Játékban, filmen, lobogó 
zászlókon, harsogó trombita
hangban. emléklapokon, okos 
gondolatokban, figyelő arco
kon és csillogó gyermeksze
mekben volt és van jelen 
Nagyatádon az 500 éve halott 
Corvin Mátyás. A reneszánsz 
életszemlélet, s az uralkodó 
személyisége az életörömöt, 
a vidámságot, a mulatságot 
is jelentette. A programsoro
zat végén, május 5-én délután 
ezt is szeretné felidézni a 
nagyatádi művelődési ház 
termeiben, teraszán, s a ház 
körül színes, érdekes 

reneszánsz sokadalom 
várja és késő estig szórakoz
tatja a szórakozni vágyókat.

Ormai István

AKAI videomagnó volt. Mas 
rongálást, veszteséget az első 
napon nem fedeztek föl, ezek 
viszont nagyon hiányoznak 
az oktatásban. Pótlásukra 
nincs pénze az iskolának. 
Kérjük: ha valakinek felaján
lanak ilyen készülékeket, ér
tesítsék a gimnáziumot!

Kedves Olvasóink! Minden információt, véleményt köszönettel fogadunk. A lapunkban közölt fotók, rajzok. írások után honoráriumot 
fizetünk. Kéziratot, fényképet nem őrziink meg. és nem küldünk vissza.

Deák Zoltán 
Gimnázium 

grafika

Hubay Sándor 
Városi Tanács 
városépítészet

Kovács Antal 
Városi Tanács 

városgazdálkodás

Kovács Géza 
Művelődési Ház 

felelős szerk.

eM. Soós György 
OlÖTÉRT 
laptervező

Takács Ferenc 
N yomda 

techn. szerk.

Nagyatád a város és városkonyék lakos
magának lapja. Szerkesztőség: Városi Ta
nács 7500 Nagyatád. Április 4. u. ». Foga
dónap: kedd. Telefon: 83 12-666. mellék:

Kiadja: Nagyatádi Városi Tanács VB 
Nagyatád. 7501. Pf.:45. Telefon: 83 12-666, 
l'elex: 13-430. Felelős kiadó: Hoffmann< 
l>r. Németh Ildikó. Készült a Somogy 
megyei Nyomdaipari Vállalat nagyatádi 
telepén. Felelős vezető: Mike Ferenc 
igazgató.

lSS.N-d2.iM-1414
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A tartalomból:

Benkó Sándor beszéde

*7. oldalon

BENKÓ DIXILAND BÁND 
A HOTEL SOLARBAN

A ..Vas népe’ c. napilapból átvett fotó

Június 15-én nyílik a 
nagyatádi városi strand

♦♦♦♦♦♦♦♦

Ezen a pénteki napon reg
gel 6 órától este 6' óráig in
gyen látogathatja a strandot 
a város lakossága. Az ünne
pélyes megnyitóra 15 órakor 
kerül sor. Akkor avatják föl 
Varga Géza Ferenc szobrász
művész szobrát is (a strand
bejáratánál helyezik el) — az 
ÉSZKV adományozza a vá
rosnak. A vendégek szurkol
hatnak az új létesítmény el
ső. játékos versenyein induló 
diakoknak, felnőtteknek (pél
dául a 15,30 órakor rajtoló 
24 ÓRÁS VÁLTÓÜSZÁS 
résztvevőinek), de fürödhet
nek is az 50 • m-es, feszített 
víztükrű medencében, és a 
gyerekek is a kismedencében.

Az ünnepélyes strandmeg
nyitó egyben a ZÁSZLÓS 
VÁROS akció országos meg
hirdetésének is a napja, ezért 
kérjük az üzletvezetőket, 
üzemek, intézmények vezető
it. hogy lobogózzák föl épü
leteiket. Általában szép a 
városunk, őrizzük meg csi
nosságát. virágos parkjait 
ünnepnapjainkra ’

Kolping Nagyatádon

4. oldalon

*7. oldalon

MEGTÖRTÉNT A CSODA
Május 12-én délután 5 óra 

20 pet ekor megállt az idő a 
Solar Hotel átriumos aulájá
ban A dixi rajongói igazi 
csemegét kaptak, megkezdő
dött a Benkó Dixiland Bánd 
koncertje. Áradt a kitűnő, 
lendületes zene, a vonások

kisimullak, a szivek megnyíl
tak. feszültségmentes környe
zetben élvezhettük a muzsi
kát. Benkó Sándor és zeneka
ra a művelt világot hozta be 
városunkba, elfeledtetve hét
köznapi bajainkat, bánatun
kat. Kovám Antal

Interjút ad 
I)r. Pohl István
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A nagyatádi 2. sz. általános 
iskola rajztagozatos osztá
lyainak munkáiból összeállí
tott kiállítás május 28-tól 
junius 15-ig látható a városi 
művelődési központban.

A XIII. Gyermek és Ifjú
sági Képzőművészeti Tábor 
lakóinak munkáiból készített 
kiállítás június 21-től július 
8-ig tekinthető meg a városi 
művelődési központban.

A kiállítóterem kedd kivé
telével naponta 16-20 óra kö
zött látogatható.

MISEREND

Szentmise a nagyatádi ka
tolikus templomban.

Hétköznap este 7 órakor 
vasár- és ünnepnap délelőtt 
8 és 10 órakor, este 7 órakor.

Hittan-beiratkozás — azo
kat, akik még nem jártak hit
oktatásra, minden nap 17 
órától várják a plébánián.

Református istentisztelet 
Nagyatádon: vasárnap 11
órakor.

Építészetünk mostoha gyermekei?
Üzletportálok,-feliratok és cégérek

Különös helyzet, hogy az 
üzletportálok, a kirakatok 
szinte titokban keletkeznek, 
pedig városképi szerepük leg
alább olyan hangsúlyos, mint 
az épületeké. /Xz üzletportá
lok ugyanis gyalogosléptékű- 
ek. mindenki mindig és elke
rülhetetlenül láthatja őket, 
ki-be járhat rajtuk. (A jó 
megoldás még akkor sem biz
tos, ha az engedélyezési eljá
rásban az esztétikai részletek 
is tisztázódtak).

Pedig bizonyára fölösleges 
részletezni, hogy mennyit 
árul el önmagunkról üzlete
ink megjelenése az utcakép
ben, milyen környezeti eszté
tikai többletet — vagy éppen 
ártalmat — okozhat látvá
nyuk.

Bár az üzletportálok meg
jelenése az utóbbi években 
határozottan javuló, a jól 

megfogalmazott építészeti 
formákat gyakran lerontják a 
feliratok, cégtáblák és az 
egyes dekoratívnak szánt ele
mek. Olykor üres divatot tük
röző, i alig olvasható, szeren
csétlen betűtípusokat is al
kalmaznak, amelyek éppen a 
céljuknak, a tájékoztató, el
igazító és reklámozó rendel
tetésüknek nem felelnek meg.

A csárdák világa meglehe
tősen Atlantisz sorsára jutott, 
s velük a cégérek is. bár a 
neoncsöves hirdetések korába 
bizonyára nem is illettek vol
na bele. Mára talán újra di
vatja lehet a cégéreknek. 
Amit joggal hiányolunk a vá
rosképből. pedig a Cégérek 
könyvében, a műemlékeiben 
is gazdag városok sorában 
emlegeti 1853-tól a korabeli 
nagyatádi patikacégért. Hi
ányoljuk. s leginkább a Szé

chenyi-térről vagy a Kossuth 
Lajos utcából, hisz valaha na
gyon beírták magukat Nagy
atád fejlődésének történetébe, 
kedvezően alakítva, formálva 
az utacképet — legfőképpen 
a sarkokon. Hírmondóul szí
vesen emlegetjük és re
méljük óvjuk is! a hajdani 
takarék épülete (a ma váro
si könyvtár) saroktornyán 
ékeskedő méhkast, amely ön
magáért ,,beszélt”. — Jelbe
széd volt ez, amely azt közöl
te, miért hová forduljon, — 
felismerni és követni pillanat 
müve volt, hívogató erőt köl
csönzött. S mindehhez vasat 
szelídítettek meg, nemes 
anyagokat formáltak.

Mai élénkülő üzleti vilá
gunk talán újra felfedezi, s 
jóízléssel megkomponálva, 
partok között tartott térnye
rése válik jellemzővé.

Hubay Sándor

Legutóbbi számunknak egy 
írása és több képe mutatta be 
a kispusztai Somsich-kúriát. 
Egyik olvasónk egy régi ké
peslapot hozott az épületről. 
Most láthatjuk, hogyan nézett 
ki az épület, amikor ura és 
gazdája volt, és hogyan lát
hatjuk most, amikor tulajdo

Esterházy Péter Nagyatádon
Az idei év legnagyobb iro

dalmi eseménye lesz minden 
bizonnyal: június 5-én 18 
órakor író-olvasó találkozó a 
városi könyvtárban. Esterhá
zy az az író, aki — szándéka 
szerint és művei révén — be

Vállalkozóra váró kastély

nosa es kezelője van. A Sza
bad Föld idei, május 15-i szá
mában Pálfalvi Gábor „Cso
dába illő gyógymódok Brazí
liából" c. cikke nyomán Hor- 
váthné Gréczy Mária könyv
tárosnak az az óhaja támadt, 
miszerint a természetes 

vezethet bennünket a kortárs 
szépirodalomba. „Ügy gondo
lom (szeretném?), könyveim 
ideális megjelenési formája: 
a kert. Ám ezt egészen primi
tíven l tessék érteni! Hogy 
t. i.. mászkál az olvasó a

gyógymódok irányába fordu
ló városunkban igazán jó vol
na. ha egy vállalkozó felújí
taná ezt a kúriát, s ott alkal
maznák a szakemberek a 
gyógyításnak ősidők óta kor
szerű formáit. A kastély ter
vei hollétéről tudunk.

kertben, és a — megfelelő he
lyen — olvas. Akárcsak úgy 
hogy a bokorra rá van aggat
va egy papírlap. Vagy köl- 
töibben: a bokrot olvassa. És 
így tovább, nagyon szépen 
van ez elgondolva ..." — ír
ja könyvéről az író

Cikkünkre 
jelentkeztek

/X Somsich-mauzóleum elől 
eltűnt < > rósz 1 ánszob rok ról
több olvaso (például Szabó 
Imre, Sárdinecz János és 
mások) említette szerkesztő
inknek. hogy azokat újsághir
detés után eladták, majd 
Nagyatádról vasúton szállí
tották el. A tulajdonos (gróf 
Somsich Zsigmond), aki ak
kor a konzervgyárban segéd
munkásként dolgozott (a 60- 
as évek elején!). 100 ezer fo
rintot kapott a szobrokért 
(mondta Szabó), amit el sem 
akart fogadni. Sok család járt 
kirándulni a mauzóleumhoz 
a háború előtt is, utána is — 
szokás volt fenyképezkedni 
az oroszlánokkal. Akinél van 
ilyen kép. kérjük, mutassa 
meg szerkesztőinknek!

A PV-ről
A polgári vedelem irá

nyítása a honvédelmi 
tárcától a Belügyminisz
tériumhoz került a ta
vasz folyamán.
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Nagyatád múltjából ■ Pártviszonyok a századelőn (I. rész)
Az 1901. évi választások 

alkalmával a Független és 
48-as Párt képviselőjére ad
ják a voksok többségét a já
rásban, hasonlóan a megye 
többi választó-kerületéhez.

Az 1905. évi választás min
den addiginál nagyobb küz
delemmel járt. Már a képvi
selő-választások előtt elhang
zott programbeszédek felszí
tották a szenvedélyeket. A 
megyei lap („Somogyi Hír
lap”) a választási előkészüle
tekről írva megállapítja, hogy 
...... Barakonyi Károly (nagy
atádi ügyvéd) felléptetése a 
Szabadelvű Párt jelöltjeként 
jó gondolat volt, öt igen so
kan szeretik, aztán senki sem 
haragszik rá. Programtfeszé- 
dénél csak szavazó volt 900- 
1000 polgár, a hallgató pedig 
több ezer és ezer számra . . .”

Ez volt a járási székhelyen, 
de egészen mást mutat a je
lölt fogadtatása a szavazóke
rület falvaiban. A főispánnak 
lett főszolgabírói jelentések
ből érzékelhetjük a kor poli
tikai atmoszféráját. A nagy
atádi Szabadelvű Párt elnöke, 
Dr. Kommen Elek, a követ
kezőket jelentette/a főispán
nak: „ ... csodálatos anarchia 
kapott lábra a mi járásunk
ban, illetve választó-kerüle
tünkben. Lábod községben 

METALLOPLASZTIK KFT
ISMÉT JELENTKEZÜNK!

VÁLLALKOZUNK:
— építőipari termékek 

(betonanyagok; csövek, gyűrűk, burkolok)
— alumínium termékek 

(nem nyomás alatti öntvények)
— réz öntvény készítése

SZOLGÁLTATUNK:
— építőipari gépeket kölcsönzünk

— folyamatosan biztosítjuk a gázpalack-cserét 
és értékesítünk is (a turista palack-cserét is f 

tervezzük megoldani)

ÚJ UTAKAT KERESÜNK
Somogy megye déli'részén tervezzük és szervezzük 

olyan új tevékenység végzését, amiben 
többletjövedelmet lehet elérni. Elsősorban a 

„második gazdaságira számítunk.

FIGYELJE A LAP KŐVETKEZŐ SZÁMÁT!

METALLOPLASZTIK KftMETÁLLÓI LASZ
'/W Somogyudvarhely

Telefon: Somogyudvarhely 8,
Nagyatád 83 12-566

Telex: 13-550

A Kaposvári Húskombinát és a 
Dél-somogyi Mezőgazdasági Kombinát 

hústermékekkel, tőkehússal látja el az üzletet. 
6-7 féle száraz áru, 18 féle egyéb húskészítmény 

— köztük többfajta olcsó áru kapható.

EfiWÉR
<—1

VÍEK. *1

& ”41
ja : F

Barakonyi Károly Szabadel
vű Párti | képviselőjelöltet a 
község bejáratánál egy bo
tokkal felfegyverzett tömeg 
várta, őt a községbe való be
menetelben megakadályozta 
s ugyanakkor két szabadelvű 
párti választó súlyos testi sé
rüléseket is szenvedett...”

De hasonló volt a helyzet 
Taranyban is. A választás vé
gül is nem várt eredménnyel 
zárult: nem a szabadelvű Ba- 
rakonyit. hanem a Független
ségi 48-as Párt jelöltjét, 
Chernél Gyulát juttatták a 
képviselői székbe. Ekkor So
mogybán egyébként nyolc vá
lasztó-kerületből hétben a 
Függetlenségi Párt jelöltjeit 
választották meg.

A háború előtti években a 
sajátos társadalmi-gazdasági 
események hatására szerve
ződtek előbb egyletté, majd 
párttá az erdőcsokonyai Sza
bó István vezetésével a somo
gyi módosabb parasztok, a 
kor nyelvezete szerint a kis
gazdák. A Somogy megyei 
Kisgazdák Egyesülete 1908. 
január 12-én alakult meg. A 
megyei lapban megjelent az 
alakuló ülés jegyzőkönyve, 
amely 28 nevet sorol föl. köz
tük háláljuk! Kovács Istvánt. 
Polgár Jánost Kutasról. 

I

Frank Jánost Mikéből, Koz
ma Ferencet Taranyból, de 
Nagyatádról ekkor még 
egyetlen alapító tagot sem ta
lálni. Szabó István bemutat
kozó nyilatkozatában arról 
beszélt, hogy „a kisbirtokosok 
tömörüléséről van szó, tehát 
úgy gazdasági, mint politikai 
téren egyesített erőnket ne 
mások használják ki, mint 
eddig, hanem azt mi magunk 
saját hasznunkra érvényesít
hessük.”

A főispán a következőket 
jelentette a földművelésügyi 
miniszternek: „Az egész moz

OCXXXXXXXDOOOCXXXDOCXDOOOOOCXÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ Kiszely lakótelepi
38-as ABC Üzletháza

a többcsatornás árubeszerzés jóvoltából 
gazdag áruválasztékkal várja önt

A Kaposvári Tejipari Vállalattól és a 
barcsi tsz-töl érkeznek a tejtermékek.

A pékáru a helyi kenyérgyárból és a SÜTÉV 
más üzemeiből származik.

galom kezdeményezője és 
lelke Szabó István csokonyai 
lakos, egyesületi elnök, ki na
gyon figyelemre méltó szó
noki tehetséggel van megáld
va, sokat szerepel, és igyek
szik társaira hatást gyakorol
ni.”

Dór esi Sándor
(szerzőnk a történet foly

tatásában megírja a Kisgaz
dapárt fejlődését, a Nemzeti 
Munkapárt és a Szociálde
mokrata Párt megalakulását, 
tevékenységét — a közlést a 
következő számokban olvas
hatják — a szerk.)
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Motto: „A rászorulóknak.
nem halat adunk, hanem
megtanítjuk halászni."

A Kolping Magyarországon
A múlt század közepe tá

ján kezdte meg ténykedését 
Adolph Kolping katolikus 
pap. Fiatal korában cipészse- 
ged volt, ezért jól ismerte az 
iparoslegények, a munka nél-

1 maradt fiatalok gondjait. 
Kolping atya összegyűjtötte 
a fiatal mesterlegényeket, és 
otthonokat, iparos egylete
ket alapított számukra. A 
munkanélküliek munkát, ott
hontalanok otthont találtak, 
életük új értelmet nyert. Az 
otthonokban a képzés, az ok
tatás volt a fö cél, de ez nem 
ctak új szakmák elsajátítá
sát, hanem erkölcsi, világné
zeti, kultúrális nevelést is je
lentett. Kolping atya munká
ja révén felvirágoztak az ipa
rosotthonok Németországban, 
később egész Európában.

Jelenleg 32 országban áll
nak Kolping-házak, ottho
nok, képzőközpontok. A moz
galom szellemisége hazánkba 
is eljutott, és a Kolping-gon- 
dolatokat. követve megala
kultak a 'Katolikus Legény- 
egyletek. A második világhá
ború után ezeket is betiltot
ták. A Nagyatádi Katolikus 
Legényegylet egykori életé
téről, működéséről kérdeztem 
az egylet ifjúsági dékánját, 
akkori kereskedőt, nagyapá
mat: Sárdi Józsefet.

— Mikor alakult Nagy
atádon a Katolikus Legény- 
egylet?

— 1934. körül — a tagság 
hamarosan 40 fő fölé emel
kedett. Tagjai katolikus ipa
roslegények voltak, de ké
sőbb kereskedők, fiatal föld
művesek is beléphettek, sőt 
volt néhány református és 
egy zsidó vallású tagunk is. 
Végül is az egylet tagja lehe
tett bárki, aki céljaival, gon
dolataival egyetértett, maga
viseletével kiérdemlte azt. Az 
egylet egyházi elnöke páter 
Felicián ferences barát volt, 
világi elnöke pedig Benyák 
József nyomdatulajdonos, 
pénztárosa Tamás József sza
bómester.

— Milyen volt az Egylet 
élete?

— Az otthonunk a Széche
nyi tér sarkán lévő emeletes 
ház egyik emeleti terme volt, 
ott, ahol most az Atád Áru
ház műszaki boltja van. Itt 
tartottuk gyűléseinket: havi 
egy alkalommal teljes létszá
mú, kötelező jellegű gyűlést 
hívtunk össze, de minden 
szerdán kis értekezletünk 
is volt. Újságunk is volt, 
az ,,Új Ember”. A gyű
léseken állandó téma volt a 
helyes viselkedés, a becsüle
tes élet, az udvariasság betar
tása — ami a tagság maga
tartásán meg is látszott, bár
hova is mentek. Az egylet 
tagjai „Isten áldja” köszön
téssel üdvözölték egymást, 
ami az „Isten áldja a tisztes 
ipart!” rövidített változata 
volt. Az egyenruhánk egy 
szürke sildes tányérsapkából 
állott, és az egylet keretein 
belül később megalakult 
„Napsugár Klub”, a leány
egylet tagjai sild nélküli sap
kát hordtak.

— Milyen rendezvénye
ken vettek részt?

— Rendeztünk műkedvelő 
színdarabokat, táncmulatsá
gokat, szüreti bált, kirádulá- 
sokat. Segesden meg
látogattuk a plébániát és 
a KALOT-egyletet (katoli
kus földműves ifjak egyesü
lete). Voltunk Erdőcsoko- 
nyán, meglátogattuk Nagya
tádi Szabó István akkori 
földművelésügyi miniszter
házát. A felesége, Kati néni 
volt otthon, akivel le is fény
képeztek minket.

— És a színdarabok?
— Nagyon sikeresek vol

tak. Játszottuk a Huszárkis
asszony című Zerkovitz-ope- 
rettet is, melyet Bognár Sán
dor banktisztviselő (volt taní
tó) tanított be, Szilágyi Er
zsébet zongoratanárnő segít
ségével. Különösen nagy si
kere volt a Messiásvárás cí
mű vallásos darabnak, négy
szer kellett eljátszanunk. 

Kántorunk, Mbzsgay János 
tanította be. A díszleteket az 
asztaloslegények építették- 
festették. Nevezetes esemény 
volt mindig az iparoskor bál
ja, ahol a tehetősebbek színe- 
java megjelent. A rendezést 
ránk bízták: az egylet tagjai 
nagy körültekintéssel — fe
hér kesztyűben, elegánsan — 
végezték a feladatot.

— Az iparoskörrel kiala- 
lakult jó kapcsolatnak mi
lyen gyümölcsei voltak?

— Sokban segítettek min
ket, például megengedték, 
hogy a Legényegylet zeneka

Gyógyító vállalkozás
A gyógy-idegenforgalom 

nagyatádi fejlesztése érdeké
ben összefogott a Napsugár 
Üdülőszövetkezet, a Korona 
vendéglátóipari, a HÍD Tra- 
vel pénzintézeti vállalkozás 
és a nagyatádi városi tanács 
kórháza, s a nagyatádi Hotel 
Solar szállodára valamint a 
nagyatádi kórházra építve 
„egészségvédelmi és rekreá
ciós központot” létesített Na
gyatádon. Ahogy Szűcs Jó
zsef, a HÍD Travel irodaveze
tője elmondta, a szálló eleve 
is gyógyszállónak épült: fog
orvosi rendelő, reumatológia 
volt az épületben. Az utóbbit 
most jelentősen átalakítot
ták: diagnosztikai helyiséggé 
vált. Ott a bejelentkezett 
vendéget — akiről még nem 
tudni, hogy egészséges-e — 
fogadja a belgyógyász szak
orvos, kikérdezéses belgyó
gyászati vizsgálatot tart, 
majd minimális időtartam 
alatt — egy vér- és másnap 
reggel egy vizeletvizsgálat — 
21 féle laboratóriumi tesztet 
állapítanak meg. Ez az alap- 
diagnosztika, ami rendelke
zésére áll minden vendégnek, 
akár külföldi, akár hazai. 
A külföldi polárokra azért 
számítanak, mert itt ol
csóbb ez a vizsgálat, mint 
nyugaton, a belföldiekre pe
dig azért, mert sok kisebb 
vállalatnak, vállalkozónak ez 
olcsóbb megoldás lesz, mint 
üzemorvosi rendelőt működ

ra az iparoskor kisebbik ter
mében gyakoroljon. A zene
kar eleinte csak 4-5 szemé
lyes volt: dob, harmonika, gi
tár, bendzsó, pianínó. Később 
azonban kibővültünk 3 hege
dűvel, egy nagybőgővel, 
szaxofonnal. Az énekesünk 
Radeczky Gyula volt. Szom
baton esténként az iparosok 
kerthelyiségében vagy nagy
termükben zenéltünk. Ezek a 
mulatságok közelhozták a fi
atal és idősebb iparosokat, 
akiknek sokat köszönhetünk.

Csonka Pál

tetni. A harmadik célzott 
vendégkör: a külföldi diplo
maták, üzletkötők, akik ilyen 
vizsgálatot rendszeresen 
vesznek igénybe.
A nagyatádi kórház a vizsgá
lati adatok alapján esetleg 
szükségessé váló gyógykeze
lésre általában alkalmas lesz. 
Az árak nekünk nem látsza
nak olcsónak: 110 márka szo
bánként (forintosítva). Ehhez 
számítandó az alapdiagnosz
tika ára (belgyógyászati vizs
gálattal): 295-245 márka kö
zött. az étkeztetési igények 
szerint különböző — ez 4 na
pi (3 éjszaka) ellátást jelent. 
Aki 8 napos „kiskúrát” vesz 
igénybe (kirándulással), an
nak 485-585 márka között 
kell fizetnie.

A diagnosztikai vizsgálato
kat egy ötmilliós gép megvé
tele tette lehetővé, ez a kór
házban minden beutalt szá
mára rendelkezésre áll, tehát 
minden rászoruló az egyéb 
kórházi szolgáltatásokhoz ha
sonló módon „élvezheti” ké
pességeit. Ahogy Bihari 
László, a HÍD Travel elnök
vezérigazgatója elmondta, a 
a vállalkozás 70 " (l-os szállo
dai kapacitás-kihasználtság 
esetén rentábilis, vagyis jóté
kony hatással lesz az eddig 
mostohán kereső laboratóriu
mi orvosok, aszisztensek, de 
más egészségügyi dolgozók, 
sőt az üdülőszálló részvénye
sei jövedelmére is.
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Szervezkedés — ami nincs 
(Állam elleni izgatás — 

minden)

Az akkori büntető törvény, 
a BHÖ. a demokratikus ál
lamrend elleni szervezkedést 
rendkívül súlyosan büntette, 
a vezetőre és kezdeményező
re halált, életfogytiglani vagy 
15 évig terjedő börtönt, a 
szervezkedésben résztvevőre 
pedig 5 évtől 15 évig terjedő 
börtönt rendelt kiszabni. Az 
általam megvizsgált ügyek 
közül egy akadt, amely ko
molyabb szervezkedésnek 
volt tekinthető. A többi ügy
ben vagy nem történt szer
vezkedés, vagy volt ugyan 
valami, de nem az említett, 
súlyos, állam elleni bűncse
lekmény.

Az első kategóriába tarto
zik az a koholt ügy, amellyel 
egy idős (73 éves) kaposvári 
ügyvédet távolítottak el a 
színről. Bűne 1945. előtti po
litikai múltja, vezető szerepe 
volt, s ezért 15 évi börtön
büntetést kapott — szervez
kedés címén.

Másfél év börtönnel sújtot
ták az egyik ,,falu bolondját", 
mert 1952. márciusában kije
lentette, hogy jönnek az an
golok. és többeket arra akart 
rábírni, hogy fegyverezzék le 
a falufelelös rendőrt (kine
vették). Az orvos-szakértői 
vélemény szerint a nevezett 
annyira beteg volt, hogy nem 
is lehetett volna felelősségi-.’ 
vonni.

A demokratikus államrend 
elleni izgatást a BHÖ. olyan 
általánosan fogalmazta meg. 
hogy abba mindent bele lehe
tett magyarázni — bele is 
magyaráztak. Ezzel a tény

állással felszámolták a szó
lásszabadságot — sőt még a 
gondolatot is büntették. Ami
kor pl. az egyik volt arisztok
rata naplót írt — amit senki
nek nem mutatott meg — 
maga a Legfelsőbb Bíróság 
minősítette a cselekményt iz
gatásnak. Rámutatva, hogy a 
naplót valamikor, valaki 
majd el fogja olvasni.

Izgatás volt minden: ha az 
egyéni paraszt kijelentette, 
hogy nem érdemes termékér
tékesítési szerződést kötni, 
vagy ha valaki viccet mesélt 
Sztálin halála után (Sztálin 
tetszhalott, mert sokaknak 
tetszett, hogy meghalt), a 
büntetése 2 évtől 10 évig ter
jedő börtön volt.

Az izgatás volt az a bűn
cselekmény, amelyet leg
gyakrabban használtak aktu
ális célok elérésére, illetve 
amely aktuális események
hez kapcsolódott. Felhasznál
ták a régi arisztokrácia, a ré
gi vezető réteg megsemmisí
tésére, a békekölcsönt meg
tagadók megbüntetésére, ko
holt vád alapján, a falusi 
hangadók kiemelésére, stb. 
Amikor Nagy Imre 1953. jú
lius 4-én rádióbeszédet mon
dott (a Tszcs-ből ki lehet lép
ni), és megindult a Tszcs-k 
felbomlása, koholt izgatási 
perrel statuáltak példát, hogy 
elejét vegyék a közös gaz
dálkodás megszűnésének.

Sokszor a beszolgáltatá
soktól, transzferálásoktól 
agyonsanyargatott paraszt 
tett végső és tehetetlen dühé
ben „izgató” kijelentést a 
kommunistákra, a padlást le- 
seprö végrehajtók előtt. Ter
mészetesen a kommunisták 
szidalmazása egyenlő volt a 
népi demokratikus államrend 
elleni gyűlöletre izgatásra, 
amelyért börtön járt.

Izgatásért Ítélték el azokat 
a művészlelkú fiatalokat (18- 
19 évesek) is, akik látván a 
paraszti sors nyomorúságát, 
rról verset írtak, és azokat 

egymásnak kritika végett 
megküldték.

Jól jellemzi a kort a követ
kező megállapítás: Ha valaki 
azt állította, hogy Magyaror
szágon nincsen szólásszabad
ság, azt izgatásért lezárták, 
mivel gvalázta a népi demok
ratikus államrendet, de ter
mészetesen akkor is lecsuk
ták, ha elmondta a vélemé
nyét.

Dr. Szollár Pál

(folytatás a júliusi számban)

Tanácstalanság?
A városi tanács dolgozói 

azt érzékelik, hogy egyre 
több falusi jön be panaszával 
Nagyatádra. Gondjait itt sem 
tudják orvosolni, hiszen ha a 
községi tanács nem dönt az 
ügyfél számára elfogadható
an, akkor a megyei tanácson 
keresheti igazát, a városi ta
nács nem felettese a községi
nek. Javasolhatnánk, hogy 
amennyiben a helyi tanácson 
nem fogadják személyesen a 
panaszost (ahogy ők jellem
zik az esetek egy részét), ak
kor levélben írják meg pana
szukat a helyi, majd a me
gyei tanácsra, bár a városi 
hivatalnokok úgy tapasztal
ják, hogy a panaszosok jelen
tős része nem tud irni-olvas- 
ni.

Hangyaszövetkezetekért
Szerkesztőségünk tagjai 

felkeresték otthonában Héj- 
jas Ferencet, a Független 
Kisgazda, Földmunkás és 
Polgári Párt kutasi elnökét. 
A kutasi kisgazdák a Han
gya—szövetkezetek országos 
hálózatához kívánnak kap
csolódni, mondta az elnök. 
Nem irigykedve, de megemlí
tette, hogy a szabási párt
szervezet már megelőzte őket, 
így az idei termeltetésre ott 
kedvezőbbek a feltételek.

APRÓHIRDETÉS
Balatonfelvidéki (révfü
löpi szürkebarát, olasz- 
rizling, rizlingszilváni) 
termelői, kannás bort 
árusítunk. Nagyatád. 
Zrínyi u. 35.

AÜD sped gmk
vállal:
— 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 áru fuvarozó kisipa
rosok jelent kezesét
— feladataink ellátásá
hoz — pótkocsis szerel
vényekkel is!
Nagyatád, Kodály Zol
tán u. 8.
Telefon: 83 12-041

Adatok 
a közhasznúakról
Gálovics József, a városi 

tanács illetékes osztályveze
tője az alábbi adatokkal jel
lemezte a közhasznúak nagy
atádi foglalkoztatásának
pénzügyi helyzetét;

1989. novemberében a köz
hasznú munkákra 223 ezer 
forintot fordítottak, ebből 67 
ezer forint terhelte a városi 
költségvetést, a többi az Ál
lami Foglalkoztatási Alapot. 
A munkavégzés által előállí
tott értéket 294 ezer forint
ban állapította meg a költ
ségvetési üzem. A hidegebb 
decemberben valamivel ki
sebb érték teremtődött, ará
nyosan több ráfordítással.
1990. márciusában 633 ezer 
forint volt a munka értéke a 
merült költség 285 ezer fő
mérőit költség 285 ezer fo
rint, amiből az állami alap 
191 ezer forintot fedezett.
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Felhívás

A nagyatádi városi ta
nács végrehajtó bizott
sága felhívással fordul a 
város lakosságához, hogy 
a DÉDÁSZ melletti új 
utca elnevezésére ja
vaslatot adjon.

Ugyancsak javaslatot 
vár a vb. azoknak az 
utcáknak, tereknek az 
új elnevezésére, amelyek 
jelenlegi megnevezése 
nem felel meg a lakos
ságnak (pl. az ÁPRILIS
4. utca visszakeresztelé- 
sét BAROSS GÁBOR 
utcává, már többen java
solták).

Fontosnak tartja a vb. 
azt, hogy megismerje a 
lakosság közvéleményét 
arról, hogy megfelelőnek 
lartja-e a jelenlegi cí
mert és zászlót, vagy új 
tervezését tartja indo
koltnak. ami tükrözi a 
város múltját, eredetét.

(Javaslataikat a szer
kesztőségünk tagjai ösz- 
szegvújtik — arcképük, 
nevük, munkahelyük az 
utolsó oldal alján.)

Szóval

TÚLÉLNI: 
háborút, áldatlan békét, 
épülésnek hazudott lepusztulást, 
uttalan sztráda úthengereit, 
tankot, gályapadot, 
árulást, áruitatást, 
ellenséges és testvéri fegyvert, 
nem.' vagy félig kimondott 
szavak szégyenét, 
lelkek zanzásítását, 
meg- és meg nem alkuvást, 
tévedhetetlenséget, csalatkozást; 
gyászaink, örömeink. 
Isten haragját, szeretetét, 
ölelést, öleletlenséget, 
foghoz vert garast, 
tunyító bőséget.
tiszta és tisztátlanságot, 
hazát, hazátlansagot, 
terrort, szabadság mámorát 
belénk kódolt rettegést, 
keselyűs agonizálást 
TÚLÉLNI.
hogy elmondhassuk, 
DE MIT IS? ...
Tálán, hogy MAJDNEM ÉLTÜNK 
Csak hat a kor, a viszonyok, 
az elvakításunk, elvakultságunk, 
a rugaszkodás és megtorpanásaink, 
hitünk, hitetlenségeink, 
hű és hűtlenségeink, 
az önzésünk s önfeláldozásaink, 
szóval, a CSAK HAT-ok . . .

1989. XI. 20.
Bőhm András

A város alapításáról

Horváthné Grézcy Mária, 
a nagyatádi városi könyvtár 
könyvtárosa kezdeményezé
sére a városi könyvtár és 
szerkesztőségünk számára in
terjút adott Dr. Pohl István 
nagyatádi lakos, aki tervezi, 
hogy rövidesen Kaposvárra 
költözik feleségével.

— Pécsett születtem 1928- 
ban. Apám malomban dolgo
zott. 1944. áprilisában kerül
tünk Lábod-Erzsébetpusztá- 
ra. Ott apám mindenes gé
pészfék volt, gyűjtőfogalom
ként: gazdaságii cseléd. Onnét 
kerültem 1945-ben Nagyatád
ra. 11 hold földet kaptunk, azt 
művelte a család. 1946-ban 
Horváth Jánosnál géplakatos 
tanuló lettem, 1950. február
ban szabadultam. 1951-től 
lettem a járási tanács gépesí
tési előadója a mezőgazdasá
gi osztályon.

Horváthné: Akkor ki volt a 
járási tanács elnöke?

— Igali György, aki Ka
posvárra távozott. Utána Ma
gyar Pista bácsi volt a meg
bízott elnök. Ezután 1956-ig 
tervelőadó, tervcsoport-veze- 
tő voltam, ehhez 4 évig Pes
ten népgazdasági tervezést, 
számvitelt, könyvvitelt tanul
tam

Horváthné: Milyen iskolai 
végzettséggel került a tanács
hoz?

— 8 általánossal. 1957. ja
nuár 1-től a tervcsoport meg
szűnt a mezőgazdasági osztá
lyon. Ekkor az igazgatási osz
tályra kerültem gyámügyi 
előadónak. 1962. július 1-től 
kttem a községi tanács elnö
ke Nagyatádon. Előtte több 
szakvizsgát tettem államigaz
gatásból, tanácsakadémiát is 
végeztem. Mindezt munka 
mellett.

.izerk.: Megbízták az el
nökséggel ?

— Igen. 1963-ban már 
megválasztottak. 1967-ben 
másodszorra is. Közvetlen 
előttem Tamás Lajos bácsi 
volt az elnök. Úgy tudom, ő 
kérte a felmentését, hogy 
nagy a feladat az ő számára, 
és Bolháson lett tanácselnök.

Horváthné: Kik dolgoztak 
akkor a tanácson?

— Elnök, elnökhelyettes 
(Szabó János), titkár (Gergely 
Nándor), pénzügyes (Lőczi 
János, Nemes Teréz), adó
ügyes (Cserti Ferenc — ő 
később elkerült Gödöllőre), az 
igazgatásnál Horváth István
ná Annuska, aki nemrég 
ment nyugdíjba és Stóniné. 
Kisegítők voltak még a köz
ségi rendőrök. ök nem 
egyenruhában jártak. de 
mindenki úgy hívta őket, 
hogy községi rendőrök. Egyi
kük volt Cserkesz József, a 
másik Tratnyek István, a 
harmadik Szarnék Ferenc 
Ott volt még a volt községi 
kocsis Lóki Pista bácsi, és a 
kertészetben Várkonvi Sán
dor.

Horváthné: Lovaskocsival 
jártak? Szolgálati autó nem 
volt?

— Nem. A lovaskocsi más
ra kellett, de autó nem volt... 
Akiket már én vettem fel: 
Vörös Mária, Prokli József, 
Kövesdiné Tóht Mária, SzigeJ 
ti Istvánná, jelenleg Dr. Szir- 
tesné, ő volt a tanácstitkárnő, 
azután Molnár Feri adócso- 
portvezetö. A neje is odake
rült adóügyi előadónak. Sza
bados Sándor építész, Suriné, 
Durgó Tibort az igazgatási 
részhez hoztuk át, és Vígh 
László. A várossá szervezés
hez volt szükség Szabados 
Sándorra és Vígh Lászlóra.

Horváthné: A várossá fej
lesztés gondolata mikor fo
galmazódott meg?

— Azzal fogalmazódhatott 
meg — véleményem szerint 
—, hogy 1961-ben elkészült 
Nagyatád általános rendezé
si terve. 1962-ben, amikor 
engem megbíztak a vb-elnöki 
teendőkkel, kimondottan az 
volt a feladat, hogy Nagyatá
dot várossá kell szervezni. 
1963-ban már részletes ren
dezési tervet is készítettünk, 
ami már részletekre bontva 
határozta meg a feladatokat, 

(az interjú magnófelvétele a 
könyvtár helytörténeti anya
gában hozzáférhető — foly
tatását következő számaink
ban közzétenni szándékozunk 
— a szerk.)

Kép és szöveg: 
Kovács Géza

„ünneplő”

(hozzászólás a legutóbbi szá
munkban, azonos címmel kö
zölt összeállításunkhoz — a 
cikk több ember fölháboro- 
dását okozta, de szerkesztő
ségünk csak ezt az egy reagá
lást kapta meg lapzárta előtt)

Csodálkozással olvastam a 
lap májusi számában Dergez 
L. március 15-éröl szóló írá
sát, melyben az akkor még 
ellenzékinek nevezett pártok, 
ellenzéki megemlékezésként 
hirdetett ünnepségéről a Szo
cialisták képviselőit hiányol
ta. Ez, hasonlattal élve olyan, 
mintha azt kérdezné: az asz
talosok iparos gyűlésén miért 
nem voltak ott az ácsok? 
Mert nem hívták, sőt oda ak
kor el sem várták őket!

A szocialista párt Nagy
atádon sem használta fel vá
lasztási propaganda céljára a 
nemzeti ünnepet, de a tiszte
let és a megemlékezés ko
szorúját március 15 reggelén 
képviselői elhelyezték Kos
suth Lajos szobránál. Úgy. 
ahogy azt tették az elmúlt 
években is. Jóllehet akkor 
sem a hivatalos hatalom kép
viselőiként, hanem az ifjú
ság körében, őrizve 1848. for
radalmának emlékét.

Lassú István



1990. június GÖRGETEG CILI SEGESD ALSÓSEGESD BELEG NAGYATÁD RINYATAMÁSI AGARÉV BAKHÁZA SZABÁS HÁROMFA 7

Szerkesztőségünk az év 
elején levelet küldött Romá
niába, a Hargita megyei Ba- 
lánbányára. A kapcsolatfel
vétel célja aZ volt, hogy oda
utazzunk, majd tájékoztas
suk olvasóinkat arról, hogy 
milyen az a vidék. A válasz
adó Rácz> Attila úr jobbnak 
látta, ha előbb ók utaznak 
ide. így aztán ajándékokkal 
érkeztek, és a testvérvárosi 
kapcsolat megalapozásának 
szándékával? Vendéglátójuk 
volt a Rózsafabot kisvendég
lő, a Szoborpark, a tanács, az 
ipari és a Babav iskola, a 
kórház, a konzervgyár, a 
TIT. Jól érezték nálunk ma
gukat: fotókat küldtek váro
sunkról, várják a nagyatádi
akat.

Dr. Bedé Sándor 
nyitotta mtg a Hotel Solar 

fotókiállítását

Az ember ritkán hiszi el. 
hogy Magyarországnak van 
olyan vidéke, amelyik tisz
ta. Ahogy jön az ember Nagy
atádra, a faluk rendezettek, 
mindenhol tüsténkednek az 
emberek, meg van művelve 
rendesen a határ. Nincs el
szórt nejlonzacskó, nem he
vernek roncskocsik az út 
mentén. Nekem idejövet a 
legkellemesebb benyomása
im voltak erről a vidékről.. . 
Nehezen álltunk rá az uta-

Fijlu Ak is

zásra, hisz egy nagylemez 
felvételében vagyunk éppen. 
Utólag belátom, nagyon meg
érte Azért is. hogy meglát
tunk egy nagyon szép vidé
két. A másik meglepetés ez a 
kis szálloda volt. Nagyon 
hangulatos. ..minden fene 
benne van”: kis ékszerdoboz
nak látszik Egész biztos, 
hogy a környék egyik cent
ruma lesz.

A szálloda mindig centrum: 
hol kulturális, hol a pénz cso
portosul köré, a vállalkozá
sok. máshol a konferenciák

A kel fotós kollega kiállí
tását ajánlom a figyelmükbe. 
Nagyon nehéz szakmát vá
lasztottak1 Mi harminc éve 
együtt élünk a fotós kolle
gákkal. Megszoktuk, hogy a 
koncert közben lent szalad
gálnak. tótágast állnak, es 
mindent elkövetnek azért 
hogy egy olyan pillanatot 
kapjanak el. amit általában 
az ember nem vesz észre . . . 
A világ, azt hiszem. így ha
lad előre, hogy ilyen millió 
pilllanatbol tevődik össze, 
ami mellet mi mindig elszala
dunk Elszaladunk, az em- 

lekkepeink összemosódnak 
Egy marad tulajdonkeppen: a 
fotós, aki ezt észrevette, el
lette. És ma is az 1800-as ev
ek végéről, az 1900-as évek 
elejéről rácsodálkozunk a tör
ténelemre: miket kaptak el 
a fotósok!

Szamunkra hízelgő, hogy a 
szakmánkkal foglalkozik eM 
Soós György es Gombás End
re. es nem véletlen, hogy mu
zsikával nyitják meg a kiál
lítást. Szívből gratulálok a 
két fotósnak, és ha már ilyen 
szépen együtt vagyunk, ak
kor egy kis zajt is csapunk
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Petrasovics Anna - másodszor

Deák Zoltán rajza

Istenem: az ember, melyben hiúság lakozik.
Gyönge gyökerű fa, mely szellőtől is ingadozik.
Azt szereti, ha nem zavarja semmiféle szél.
Mégis-mégis meghajlik minduntalan szegény
No, persze vannak mások.
Nőnek még faóriások!

Ezek mellett sok a gyönge gyökerű fa. 
melyek hajszál gyökerükkel beléjük kapaszkodhatnak. 
Szélcsendben büszkén tornyosodnak ezek mellett.
ám, ha jő a vihar legtöbbször az erős roppan meg:
A rárakodó férges terhek miatt.
s szégyenszemre ő marad a satnyák alatt . . .

Istenem! Az ember gyönge, hazug, megalkuvó.
Sosem lesz, nem lehet soha hozzád méltó.
Ha tudná, hogy élete küszködés az Élettel,
Téged kérne, könyörögne, hogy hadd maradjon melletted.
De Te megmondanád neki, hogy köztünk vagy.
S leküldenéd öt is a földi pokolba.

Istenem! A fát sokféle féreg rágja.
Gyökerébe más a gyökerét vájja.
Törzsét megdönti szélvész hatalma.
Korona—lombját maga szaggatja . . .
Istenem! Az ember gyarló.
Ember! Te még nem vagy az Istenhez való!

Hadi Henriett

Is te nem: az ember

APRÓHIRDETÉS

Családi ház építésére alkalmas, szép déli fekvésű, 171 □-öles 
telek; kis, bontásra váró házzal, Nagyatád, Munkás u. 53. sz. 
alatt eladó (villany, víz, gáz van). Érdeklődni lehet: Nagy
atád. Komáromi u. 12. Rónai. 11-920-as telefon.

Május 19-én újra Nagyatá
don járt a szociáldemokraták 
nagyasszonya. Gyűlésen vett 
részt — a helyieken kívül pé
csiek, pestiek, kaposváriak 
ültek a termben. Bakos Jó
zsef mondta: Nagyatádon 
nem büszkélkedhet talán 
egyetlen helyi szervezet sem 
azzal, hogy országos vezetői 
meglátogatták volna, az 
MSZDP elnöke pedig már 
másodszor volt a városban.

Petrasovics Anna: Belpoli
tikai veszélyhelyzetben fo
gant, önpusztító párt az 
SZDP. A „szociál-”alatt kom
munistát sejt a nép, az ön
pusztítás oka pedig az, hogy 
a tagság 80 %-a munkás, a 
többi pedig munkásbérért 
dolgozó, perifériális értelmi
ségi. Szólt a választási sze
replés politikai, szervezeti 
okairól, a kampány gyengesé
géről. Meghatározta az SZDP 
jellegét (nyugati típusu, bal

LAPSZEMLE - SZEMLESÜTVE
Lapunk májusi számában 

,.A KÖZHASZNÜAKRÓL” 
közölt riportunkat a címla
pon a 3. oldalra ígértük, s a 
8. oldalon jelent meg. A fotó
kon gyerekeket is láthatunk, 
több felnőttet is. Természe
tesen nem mindnyájan tar
toznak a „közhasznú munká
sok ” kategóriájába. Azért e 
riport kapcsán közöltük e ké
peket, mert megjelenítik azt 
a társadalmi és természeti 
környezetet, amelyben a köz- 
hasznúak élnek. Azoktól, aki
ket ez a közlésmód megsér
tett. bocsánatot kérek.

A Somogyi Hírlap május 
14-i számában „Betörők jár
tak a nagyatádi papnál” cím
mel a Petrovics László és 
Csonka János lábodi lakosok 
elleni vádiratot ismerteti 
(Nagy). A cikk arról tudósít, 
hogy milyen sok pénzzel, 
arannyal, dollárral akarták 
megkárosítani a rablók a pap 
házvezetőnőjét, aki megsé
rült a betöréskor. A fiatal

közép munkáspárt), és beszélt 
a helyhatósági választásokon 
követendő stratégiáról: A po
litikában arra helyezzük a fő 
hangsúlyt. ami összeköt a 
többi demokrata párttal, mert 
konstruktív politikai erőként 
szeretnénk résztvenni Ma
gyarország talpraállitásában.

Erre rímelt a parlamenti 
pártok meghívott helyi kép
viselői közül a jelenlévő He
gedűs László (SZDSZ) felszó
lalása: A demokráciáért ví
vott harcnak első ütközete 
volt csak a parlamenti képvi
selők választása. Ennél fonto
sabb lesz a helyhatósági vá
lasztás, és a legfontosabb a 
harmadik ütközet: a gazdasá
gi élet fontos pozícióinak el
foglalása. Ebben nagy szere
pe lesz a munkástanácsok
nak, a munkavállalói érdek
képviseletnek — ezért lehe
tőséget lát az SZDSZ és az 
MSZDP együttműködésére.

asszony elkeseredetten pana
szolja, hogy azóta sokan zak- 
laják: honnan volt ilyen va
gyona. Elmondta: tényleg 
volt 20 dollárja, de sem ék
szerben nem dúskál, sem meg 
nem verték a betörők. A 
Hírlap ugyanebben a számá
ban „Gombás Endre és eM. 
Soós György kiállítása Nagy
atádon” című cikk a követ
kező szöveget adja Dr. Benkó 
Sándor szájába:

„Közben azon gondolkod
tam, hogy egy tizenhétezer 
lakosú város, ki tud állítani 
20-25 tagú gyermekkórust, s 
erre mindenki méltán lehet 
büszke”. Benkó Sándor nem 
orvosdoktor, a műszaki egye
temen dolgozik. Látta a gyer
mekkórust, nem mondhatta 
20-25-nek a 65-70 kóristát’ 
A somogyi újságírás nevében 
bocsánatot kérek tőle is, plé
bánosunk házvezetőnőjétől is 
olvasóinktól is.

Kovács Géza 
felelős szerkesztő
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Modellezősikerek

Május 4-én Kaposújlakon 
mérkőzött a megye 4 model
lező klubjának 25 versenyző
je. Nagyatádot a városi mű
velődési központ csapata kép
viselte az alábbi összetétel
ben: Kucskó László, Krápecz 
László, Kiss András, Dobás 
Norbert, Szakonyi András 
(2. sz. ált. iskola), Pénzár 
László (Babay iskola) — ed
zőjük Gyulai Tibor tanár. 
Pénzár harmadik, Szakonyi 
ötödik helyezést ért el.

Május 12-én rendezték a 
festői szépségű, zalaegerszegi 
Gébárti tónál az önjáró vitor
lás hajómodellek idei Dunán- 
túl-bajnokságát. 7 megyéből 
10 klub 40 versenyzője közt 
képviselte a városi művelődé
si központ csapatát Kucskó 
Annamária, Kucskó László, 
Mezei Krisztián és Pénzár 
László (edzőjük Pénzár Jenő). 
A borús időben a szél több
ször elállt, gyakran irányt 
változtatott, de lelkes ver
senyzőink így is sikerrel sze
repeltek. Kucskó László ötö
dik, húga kilencedik lett, míg 
Pénzár László 3 futamot meg
nyerve állhatott két csoko- 
nvavisontai versenyzővel a 
dobogóra — második lett. A 
csapatversenyben 1. Csoko- 
nyavisonta, 2. Nagyatád, Mű
velődési Központ, 3. Győr.

Pénzár .Jenő

Sporthírek

Háromfán volt a diák
olimpia körzeti sakk verse
nye. Eredmények: 
3-4. osztályos leányoknál:
1. Kiskó Bernadett (Babay 
iskola) fiúknál: 1. Berényi 
Tamás (Háromfa) 
5-6. osztályos leányoknál:
1. Gottvald Ágnes (Babay) 
fiúknál: 1. Kardos Balázs 
(Lábod) 
7-8. osztályos leányoknál: 
1. Szekeres Katalin (Lábod) 
fiúknál: 1.' Tratnyek Ferenc 
(Háromfa)

Április 21-én zajlott le a 
MÁTYÁS KIRÁLY NAGY
ATÁDON rendezvénysorozat 
keretében a „HOLLÓVÁG- 
TA” elnevezésű futóverseny 
(208 fő, 5 km). A legtöbb in
duló a nagyatádi 2. sz. ált. 
iskolából jött (51), de sokan 
voltak a Babay, az 1. sz., va
lamint a lábodi (20), taranyi 
kutasi, görgetegi általános is
kolákból is.

A városi tanács sportcso
portja és a NADISZ május 
elseje tiszteletére kispályás 
labdarúgó-tornát rendezett. 
Az 5-6. osztályos iskolások
nál a 2. sz. ált. iskola „Két- 
balláb" csapata nyert, a 7-8. 
osztályosoknál szintén a 
nagyatádi 2. sz. iskolások 
győztek a segesdiek előtt. A 
női csapatok közül 1. a Gim
názium. 2. az ÁFÉSZ, 3. a 
Babay, mig a férfiaknál 1. a 
„Flamingó”, 2. a CSKCS, 3. 
a „Herkules”, 4. Ötvöskónyi,
5. a Danuvia, 6. Bodvica 
együttese.

Május 15-töl Gosztolya Jó
zsef látja el az ügyvezető el
nöki teendőket a Nagyatádi 
Városi Sportegyesületnél.

Sportműsor

VI. 2. 9. 00 Kerékpár — 
olimpiai napok 3. próbája 
(30 és 50 km-es táv) 
17.00 Városi sporttelep 
Nagyatád — Szentgotthárd 
NB. II. férfi kézilabda mér
kőzés
VI. 3. 17.00 Városi sporttelep 
Nagyatád — Tab 
megyei labdarúgó mérkőzés 
VI. 16. 16.00 Városi sport
telep
Nagyatád — Tata 
NB. II. férfi kézilabda mér
kőzés
Városi kispályás labdarúgó 
bajnokság
VI. 4- 7-ig 18.00 órakor

2. sz. iskola
VI. 11-14-ig 18.00 órakor

2. sz. iskola
Üszó-tanfolyam: Kiva-
dáron VI. 19-30-ig 1. tur
nus

A „Nagyatádi sakkhiradó” 
május 11-i számából idézzük:

Áz „Egyéni verseny” két 
fordulója alapján a verseny
sorozatban 1. Fekete Lajos 
(15 pont), 2. Béres Kornél 
(14 p.), 3. Fejér Zoltán (12 p.), 
4. Kiss Attila (12 p.).

A gyerekek versenyében 
Kucskó László 9 pontos, Szol- 
lár László 5 ponttal a máso
dik. A versenybe bárki, bár
mikor bekapcsolódhat!

„Meddig tűri a természet 
az emberi beavatkozást?” 
címmel Dr. Rótt Pál előadás
sorozatot tart a nagyatádi 
TIT-klubban. A havi egy elő
adásból az első június 5-én 
17 órakor kezdődik. A prog
ramot a TIT és a Magyaror
szági Zöld Párt nagyatádi 
csoportja rendezi.

^Giqqafádi
7. csütörtök
17 óra:
A véres játék (F. Ili.)
19,30 óra:
A légy 2. (16 éven felülieknek) 
(K. I.)

8. péntek
17 és 19,30 óra
A légy 2.

10. vasárnap
17 és 19,30 óra
A kék bársony (16 éven felüliek
nek, F. III.)

11. hétfő
17 és 19,30 óra
Szenvedély és hajsza (16 éven fe
lülieknek, F. I.)

14-15. csütörtök-péntek
17 és 19,30 óra:
Cyborg (16 éven felülieknek.
K. I.)

17. vasárnap
17 és 19,30 óra:
Az aranyfiú (F II.)

18. hétfő
17 és 19,30 óra:
Szorul a hurok (F. III.)

21. csütörtök
17 órakor:
Az istenek a fejükre estek 2. 
(F. III)

Gurulós
A város és környéke ma

gángazdaságainak, kertjei
nek leggyakoribb, és — ed
dig — legjövedelmezőbb nö
vénye a málna. Májusban 
mégis mindig a málnaháború 
fenyeget, elsősorban a piaci 
információk hiánya miatt. E- 
zért fokozott érdeklődés kí
sérte a segesdi művelődési 
házban a helyi tsz, a nagyatá
di ÁFÉSZ, a zalaegerszegi 
Hűtőipari Vállalat és a Kis
gazdapárt által szervezett tá
jékoztatót.

Dr. Tóth István, a megyei 
NÖVÁLL igazgatója az egyre 
szigorúbb minőségi követel
ményeket támasztó nyugati 
piacról szólt, ahová 1992-től 
a termelőknek — vizsgálattal 
hitelesített — minőségi ga
ranciákat kell adni. Az átté
rés elősegítésére „faluprogra
mot” indítanak, először Se- 
gesden, a védekezés techno
lógiájának fejlesztésére (szak
tanácsadás, minimális vegy
szer-terhelés, de jó minőség). 
E téren elért eredményekről 
beszélt Porcsa István (NÖ
VÁLL) és Wirth László (SU- 
MITOMO CORPORATION).

infizitníh&r
19,30 óra:
Tutajosok (16 éven felülieknek)
(F. I.)

22. péntek
17 és 19,30 óra:
Az istenek a fejükre estek 2.

24-25. vasárnap-hétfő
17 és 19,30 óra:
Drágám, a kölykök összementek
(F. III.)

28-29. csütörtök-pétnek
17 és 19,30 óra:
A ragadozó
(16 éven felülieknek, K. II.)

július 1. vasárnap
17 óra:
A mélység titka (K. 1.)
J. Q, .30 óra:
őrület (F. II.)

2. hétfő
17 és 19,30 óra:
A mélység titka

(A müsorváltoztatás jogát a So
mogy megyei Moziüzemi Vállalat 
fenntartja magának!)

JEGYÁRAK:
F. I. : 25.-Ft (az 1-3. sorban 8.-Ft)
F. II. : 36.-Ft (az 1-3. sorban 11.-Ft)
F. III.: 50.-Ft (az 1-3. sorban 24.-Ft)
K. I. : 50.-Ft (az 1-3. sorban 38.-Ft)
K. II.: 60.-Ft (az 1-3. sorban 50.-Ft)

forintok
A zsúfolt teremben (több 

mint 200 gazda) akkor lett 
feszült csend, amikor Szőke 
János, a Pingvin Kft. ügyve
zetője a felvásárlási árakat 
ismertette. A külkereskedők 
ugyan még nem kötöttek 
szerződéseket, de érzékelték, 
hogy az árak nyomottak, mert 
jelentős készletek (főleg jugo
szláv, lengyel) halmozódtak 
’el, és az export-támogatás is 
18 " 0-kal csökkent. A reke- 
szes málnáért 80-90 pfennin- 
get fizet kilónként a külföldi 
partner (ezt még rekeszbérle
ti és -használati díj is terhe
li). A hűtöipar képviselője — 
megfelelő minőségű gurulós 
málnáért — maximum 40 Ft 
kg-ot ígért, a hordós („lé-”) 
málnáért 20 Ft-ot. E hír hal
latán a termelők kimentek a 
teremből.

Kérdés marad továbbra is 
hogy a Medárd napján kez
dődő málnaszezonig jelentke
zik-e más felvásárló — új. 
kedvezőbb árajánlattal —, 
hogy megtörje a kialakult 
monopol-helyzetet . . .

Kovács Antal
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Lehet, hogy már Jézus is 
ejtőernyős volt?

(Bob szövegeiből)

Az első ejtőernyős biztosan 
Lucifer volt.

(a szerkesztőség szöv.-ből)

Nyaraláshoz kétszemélyes 
sátrak kölcsönözhetők a 
Nagyatádi Művelődési Ház
tól.

A DIÁKOLDAL vendége:
Szabó Gyula műsorvezető

— Kértünk tőled egy top
listát, s Te azt válaszoltad, 
hogy most inkább maradjon 
el a lista. Miért?

— Ilyenkor májusban ren
geteg új lemez jelenik meg. 
júniusra már nem lenne igaz 
a sorrend.

— Sokszor hallani a fiata
loktól a „RAP”, a „FUNKY” 
szót, olvasható a házak olda
lán. spray-vel felfestve. Ezek 
a discóban is menő stílusnak 
számítanak?

— Én kezdettől fogva eze
ket a stílusokat szerettem, no 
meg a SÓUL zenét. Szerin
tem itt a városban a discóba 
járók 75 %-a most már erre 
tart igényt.

— És a 25 % mit szól a Te 
műsoraidhoz?

— ök bosszankodnak, hogy 
az én műsoraimban nincs 
„tipikus slágerzene”, de a mi 
discónkban az történik, amit 
a többség akar.

— Idén milyen kiemelkedő 
világesemény lesz a műfajod
ban ?

— A legnagyobb zenei cse
mege szerintem a ROLLING 
STONES nyári európai tur
néja lesz, a másik érdekesség 
pedig MADONNA turnéja, 
ahol az a meglepetés, hogy 
az előzenekar a népszerű

Konzerválta a TDDSz ART 
1989. Vásároltuk Budapesten, 
a FIDESZ-aktivistáktól.

TECHNOTRONIC együttes 
lesz.

— Melyek azok az új 
együttesek, amelyek a nyári 
discókban népszerűek lesz
nek ?

— A kedvenc zenei stílu
somban megmaradva is van 
egy-kettő, igazán a „semmi
ből” jövő előadó és együttes 
akik meghatározzák az idei 
nyár zenéjét. Áprilisban a 
nyugat-berlini OPEN-AIR 
fesztiválon debütált fantasz
tikus sikerrel, s azóta a slá
gerlistákat vezeti a SNAP és 
a BEATS INTERNATIONAL. 
Nekem egyébként most — és 
remélem, amikor a lap meg
jelenik a discó-látogatóknak 
is — a legkedvesebb két 
new-vorki szóló lemez. Mind
egyik „RAP” stílusban „fo
rog”:’ KYZ-E — stomp! és 
MC HAMMER — U Can’t 
Touch This. Ha mégis kell a 
lista. így folytatnám: JUNG- 
LE BROTHERS — What „U” 
Waiting .... 2 IN ROOM — 
Do What You Want, SNAP
— The Power. ICE MC — 
Cinema. BEATS INTERNA
TIONAL — Dub Be Good To 
Me. ARTHUR BAKER — 
The Message Is Lőve, BIZ 
MARKIÉ — It’s Spring Aga
in, MANTRONIX — Got To 
Have Your Lőve, LEILA K.
— Rok The Nation, 3 RD 
BASS — Brooklvn Queen.

DISCO NAGYATÁDON

Művelődési központ — TINI
DISCO június 9, 23
„LECSÓ — KLUB” — DIS
CO 2000 június 16. 30

Szimultán a Rózsafabot 
vendéglőben

A művelődési házban pén
tek esténként sakkozók derí
tették ki, hogy Magyarorszá
gon az írásbeli emlékek sze
rint Beatrix királynő volt az 
első női sakkjátékos. Ezért 
a Mátyás-programok sorába 
egy szimultánt is szerveztünk 
Szíva Erika nemzetközi női 
mester, négyszeres magyar 
bajnok részvételével, aki 27 
táblán játszott a nagyatádi 
urakkal. fiatalemberekkel, 
néhány kislánnyal. Csinos 
vedégünk 54 perc elteltével 
aratta első győzelmét. Az üz
letvezető Boros László így be
szélt arról, hogy miért támo
gat közösségeket, akciókat a 
városban:

— Gyermekkoromban sok 
mindenre nem volt lehetősé
gem. Most amit tudok megte
szek. hogy megvalósulhassa
nak események, amikre van 
igény, érdeklődés, amiben 
van fantázia. Segítünk a moz
gássérülteknek, támogatjuk a 
városszépítő egyesületet, vál
laltuk a romániai Balánbá- 
nyáról érkezett küldöttség 
vendéglátását . . . Nagyatádon 
lakunk, mindannyiunk ügye, 
hogy milyen lesz ez a város, 
milyen ;az itt lakók közér
zete . . .

Szíva Erika ellen csupán 
Krivarics Róbert tudott par
tit nyerni, Horváth Zoltán 
és Tálos László döntetlent 
ért el. a játék örömét, a sakk
sport látványosságát pedig 
minden jelenlévő átélhette.

O. I

Felrobbant az időzített 
bomba a gyomromban

Délután 6 óra. Széchenyi 
tér sarka, ahol az ember a 
Zeneiskola vagy a templom 
felé befordul. Nagyatád. Ma
gyarország. Európa?

Nyár a májusban. Hosszú
hajú fiú, biciklin. A haja 
többszínű. Megadtam számá
ra az elsőbbséget. Ahogy át
sütött a nap a kezében tartott 
valamin, akkor láttam, hogy 
mi van a kezében. Nem hi
valkodva lobogtatta, de el 
sem dugta. Nem szégyelte. 
Hiszen azért vitte, hogy 
spray-vel ráfújja a házfalak
ra a jelet. Megállítottam mel
lette az autót, megkérdeztem, 
hogy tudja-e, hogy mi van a 
kezében. Megállt. Azt mondta 
hogy tudja. Megkérdeztem, 
hogy tudja-e, hogy azok 
akiknek ez volt a jele, több
millió embert öltek meg. De- 
hát igazuk volt azoknak a 
német embereknek, akik a 
zsidókat megölték! — mond
ta. Ekkor robbant föl gyom
romban a bomba.

Mi motiválhat egy jólszi- 
tuált. biciklitulajdonos srácot 
arra, hogy ilyen nyugodtan a 
pofámba vágja? hogy kiok
tasson. hiszen érthetetlen, 
hogy én nem értem, milyen 
egyszerű ez. Megdöbbentem, 
biztosan megijedhettem. Va
lamit mégis megérzett, mert 
mosolyogva begyűrte inge alá 
a sablont, és elkerekezett . . . 
Tragédia, hogy egy fiatalem
ber viccelődik, firkálódik a 
tömeghalállal. Vagy ez már 
nem is játék számára? Hiszen 
nevet mondott, iskolát, ahová 
jár . . .

Már nem tudom hány óra 
van, és egyáltalán hol va
gyok . .

pM. S. Gy.. K. G

Deák Zoltán 
Gimnázium 

grafika

Hubay Sándor 
Városi Tanács 
városépítészet

Kovács Antal 
Városi Tanács 

városgazdálkodás

Kovács Géza 
Művelődési Ház 

felelős szerk.

eM. Soós György 
OlÖTÉRT 
laptervező

Takács Ferenc 
Nyomda 

techn. szerk.

Nagyatád a varos es városkornyék lakos
ságának lapja. Szerkesztőség: városi Ta
nács 7500 Nagyatád, Április 4. u. 0. Foga
dónap: kedd. Telefon: 83 12-666. mellék: 
28. Kiadja: Nagyatádi Városi Tanács VB. 
Nagyatád. 7501. Pf.: 45. Telefon: 83'12-66fc 
Telex: 13-430. Felelős kiadó: Hoffmanne 
Dr. Németh Ildikó. Készült a Somogy 
megyei Nyomdaipari Vállalat nagyatádi 
telepén. Felelős vezető: Mike Ferenc 
igazgató.

IsSN -0239-141«
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A tartalomból:

Éhségsztrájk Nagyatádon

3. oldalon

Lesz-e vegyiüzem 
Nagyatádon?

9. oldal

Aranylakodalom 
Bakházán
2. oldalon

Interjú a város 
alapításáról (II. rész) :
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Kedves Pista! Kedves Olvasó!

Fortalézia /Brazília/, Bodvica, Tarany, Kisatád, Budapest 
és másutt

Munkatársaimmal együtt köszönöm a megható gratulációt. 
Érzem, megérdemeltük. Hiszünk a Találkozásokban. Ha nem 
augusztusban, akkor szeptember után .. . Felelős kiadónk 
közölte velem, hogy a lapkiadásra társult tanácselnökök 1990. 
június 11-i koordinációs bizottsági ülésükön egybehangzóan 
úgy döntöttek, hogy 1990. július 1. után nem adják ki a 
Nagyatád lapot.

Kedves Pista! Kedves Olvasó!

Kovács Géza úr és munkatársai részére 
Nagyatád 

Kedves Gézám!

Unnkahúgom Gabika jóvoltából — korábban Édesapám 
segítségével olvasom a lapotokat. Köszönöm az élményt, 
amit 14000 km távolságból és ennyi idő után is kaphatok Tő
letek. Gratulálok! A várható augusztusi hazatérésig is szere
tettel ölel barátod. Eröss Pista

Te is így érzed, de hadd írjam le ennek a fehér-fekete 
lapnak is: minket a 14000 km összeköt és nem elválaszt, mert 
Unokahúgunk átvette tisztelt Édesapánk értékadó gondos
kodását. Ami elmúlt, ami megszűnik, az már végérvényesen 
a miénk, közös titkunk marad, amit a Találkozások ünnepi 
alkalmain kedélyesen kifecsegünk egymásnak. A hétközna
pokon pedig tesszük a dolgunk, ahogy Sütő András irta: 
„Ahogy lehet, amíg lehet.”
Baráti ölelései: Kovács Géza felelős szerkesztő
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ÜDVÖT ÉS ÁLDÁST

Bakházán, ebben az alig 
kétszáz lekes faluban, a 
Kossuth utca 85-ös házban 
élik nyugdíjas napjaikat 
Vucskicsék. A közelmúltban 
nagy eseményre jött össze 
a nagycsalád: gyerekek, vök, 
menyek, unokák, és a déd
unoka, és Dr. Szendi József 
veszprémi megyéspüspök is 
ebből az alkalomból köszön
tötte meleghangú levélben 
az idős házaspárt. Idézzük: 
„Krisztusban kedves híveink
nek Vucskics Károly és 
Egyed Juliannának, jubiláló 
házaspárnak üdvöt és áldást 
az Ürban—kezdődik a kö
szöntő, majd így folytatódik: 
—Az ember élete sok hétköz
napból és néhány kiemelkedő 
ünnepből áll. Önök most egy 
ilyen valóban jelentős és 
bensőséges ünnephez érkez
tek el, amikor családjuk, 
egyházközségük körében 50. 
évfordulóját ünnepük házas
ságuknak ... Én az egyház
megye főpásztora megkö
szönöm Önöknek, hogy 
áldozatos és buzgó, munkás 
és imádságos életükkel min
dig példát adtak három gyer
meküknek, unokáiknak, az 
egész egyházközségnek igazi 
keresztény életre. Külön kö
szönöm a férjnek, hogy mint 
az egyházközség pénztárosa 
segíti lelkipásztorát, a fele
ségnek pedig, hogy a miséző
hely figyelmes gondviselője, 
önzetlen őre és szépítöje. 
ök látták el a harangozás 
szép feladatát is. E gondola
tok jegyében küldöm Önökre 
gyermekeikre, unokáikra, a 
háromfai és az Önökért 
imádkozó bakházai egyház
község minden tagjára, szent
miséjük minden résztvevő
jére főpásztori áldásomat. ”

Most ezen a kellemes, nyá
rias májusi napon itt ülünk 
a takaros porta szépen nyírt 
pázsitjára kitett karosszé
keken az árnyat adó barackfa 
alatt, beszélgetünk. Az ősz 
hajú, hetykebajszú, piros
pozsgás, szikár parasztember 
viccelődik is, amikor korát 
kérdezem:..csak két hetes va
gyok” . Juliska néni zömök.

jó húsban lévő, mégis fürgén 
mozgó parasztasszony.
Idézik a múltat:

—Legénykoromban átjáró- 
gattam pajtásaimmal Három
fára a táncmulatságokra, mi
sékre. Ott vételeztem szemre 
életem párját, szent fogadal
mat tettünk, hogy az elet 
gondjait megosztjuk, a terhek 
viselésében egymás ségítésé- 
re leszünk. Hálát adhatunk 
a jó Istennek, hogy kegyel
mével mindig támogatott 
bennünket, bár sokszor igen 
nehéz próbák előtt álltunk.
—Amikor férjemet bevitték 
katonának, itt hagyott enge- 
met két gyermekkel, a har
madikkal pedig várandós vol
tam. Sajnos a front alatt 
távol Bakházától, egy bun
kerban, igen mostoha körül
mények között, minden hozá- 
értő segítség nélkül született, 
és pár nap múlva meg is halt.

— 45 tavaszán bocsáj tóttá k 
el bennünket Nagykanizsán 
az alakulattól. Gyalog, to
ronyiránt vágtunk neki az 
útnak. Gondolatban már itt
hon jártam, amikor orosz 
őrök állítottak meg bennün
ket, kérve a „bumácskát”. az 
igazolást. Hiába mutattam a 
pecsétes papírt. . . Bajára. 
Debrecenbe, Románián ke
resztül a Kaukázusba hurcol
tak bennünket, ott voltam 
a georgeszi munkatáborban 
1947. . júliusáig. Dolgoztam 
építkezéseken. vasiparban, 
mezőgazdaságban és egy évig 
még szakácskodtam is.

Bakházán éltek és dolgoz
tak a kis földjükön mind
addig, amíg a tsz-szervezés- 
kor be nem erőszakolták őket 
a szövetkezetbe. Idegössze- 
rappanást kapott Károly 
bácsi, aztán beletörődött sor
sába . . . Később a földműves 
szövetkezetnél ö lett a fel
vásárló.

— Jól elvagyunk. nem 
unatkozunk. Ad a ház és a 
kert mindig munkát. Estén
ként pedig a tv-t nézzük, be
szélgetünk. A gyerekek is 
elég gyakran ellátogatnak 
hozzánk, no meg a falubeliek 
is - mondják szinte egyszerre.

Dór esi Sándor

A Nagyatádi Helyőrség Pa
rancsnoksága és a Helyőrsé
gi Klub értesíti a kedves ér
deklődőket, hogy az intézmé
nye nyitottá vált.

* * *

Vállaljuk különböző ren
dezvények, családi estek le
bonyolítását. Várjuk érdeklő
désüket.

* * *

A Helyőrség parancsnoki 
teendőket Bödi -Ferenc alez
redes vette át. Munkaidő 
alatt a honvédségi telefon
számon érhető el. Fogadó
napját minden hónap 3-ik 
hétfőjén 14-16 óráig a hely
őrségi klubban tartja.

OOC)CXXX)OOOOOOOOOOOOOOC)OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hagvja pénzét

mindiü rendelkezésére

Ez évben is önökkel,

Önökért

a

Takarékszövetkezet.

boooooooooooooooooooooocxxíööoooooooooocxDooooooooo

Harmadszor...
Harmadszorra is határozat

képtelen volt a nagyatádi tanács
ülés nyári ülésszaka, legutóbb jú
nius 12-én. Tóth Ferenc tanács
tag kérte a nyilvánosságra hoza
talát annak, hogy kik maradtak 
távol a választottak közül. Kide
rült, hogy 1 kivadári, 3 bodvicai. 
4 Aradi utcai, 2 Hunyadi utcai, 2 
simongáti, 1 kisatádi, 2 ötvösko- 
nyi, 1 Jókai utcai, 1 Zrínyi-Korá
nyi utcai és a nyugati városrész
ből 1 tanácstag távolmaradása 
miatt nem lehetett dönteni a sú
lyos kérdéseket felvető — példá
ul intézmények sorsát eldöntő — 
kérdésekről.

Sok meghívott és tanácstag fel
lélegzett az elnapolás hallatán: 
talán elvégezhet valami kerti 
munkát a tanácsülés helyett, 
amíg megjön a mindennapi eső. 
Hiszen Medárd napján is esett, 
azóta is naponta. Rothad mai
minden. A levél se szárad: lehe
tetlen a védekezés. Terebélyese
dik a tehetetlenség érzése. Ami 
eldől, megdől, az csak a gabona.

1990. február 1-től maga
sabb kamatot fizetünk a 
nálunk elhelyezett betétek 
után.

1 évre lekötött betétek

után évi bruttó 23,75

2 évre

3 évre

A pénztárjegyre

után évi

a o

n o

az értékjegyre 1 
kamatos kamattal 
kamatot fizetünk.

24.37

25,00 0
i)

3 hónap

22,00 "0 
év után
26.20

A nálunk elhelyezett min
den 10.000 Ft betét után 
sorsjegyet adunk, amely- 
lyel személygépkocsit és 
sok más értékes nyeremé
nyeket nyerhetnek betéte
seink.

Sorsolás: 1991. februárban.

Vállalkozásaiban segítjük.

Magunk is vállalkozunk! 8z
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Éhségsztrájk Nagyatádon Őrizzük meg múltunkat!

Egy fiatalasszony kereste 
fel szerkesztőségünket 1990. 
június 22-én délelőtt. Beje
lentette, hogy július 19 óta 
éhségsztrájkot folytat, s er
ről értesítette 19-én feladott 
leveleiben a Magyar Köztár
saság Legfelsőbb Bíróságá
nak elnökét, a Legfőbb 
Ügyészség elnökét, az igaz
ságügyi minisztert, a népjó
léti minisztert, az MTI-t, a 
Magyar Televízió elnökét, 
Dr. Antall József miniszterel
nököt és az OTP elnökét. El
mondta, hogy nem saját ma
gának akar reklámot (nevét, 
lakcímét megadta), de a hiva
talok (esetében főként a Du
naújvárosi Papírgyár, az OTP 
Fejér megyei intézményei, 
valamint a bíróságok) lélek
telen ,,ügyintézése” ellen 
más módon már nem lát le
hetőséget a tiltakozásra. Meg
győződése. hogy nem egyedi 
eset az övé. Nagyon sok csa

UTCANEVEKRŐL
A Városi Tanács Titkársá

gán jelenkezett Kanizsai Zol
tán, Nagyatád. Gyár utcai la
kos, és a lapunk júnusi szá
mában közzétett tanácsi fel
hívásra több javaslatot is 
tett :

Egyetért azokkal, akik a 
mai Április 4. utca nevét Ba
ross Gábor utcává visszake
resztelnék. szívesen venné, 
ha a Mártírok utcája helyett 
visszakapná régi nevét a 
Szent Imre utca, a Szabó De
zső utca helyénvalóbb elneve
zése lenne a Nagyatádi Szabó 

ládnak van OTP-tartozása, 
bárkivel közülük előfordul
hat, hogy alacsony jövedel- 
műekké válnak, és OTP-tar- 
tozásuk törlesztésére a na
gyon kevés pénzük egyhar- 
madát akkor is levonatja a 
takarékpénztár, ha abból 
„négy élet alatt se fogy el a 
tartozás, ha nagycsaládok 
élete lehetetlenül is el”.

A fiatalasszony élete csa
lódásokkal, kettészakadt vál
lalkozásokkal terhes. Építkez
tek, férje vállalati kölcsönt 
vett föl, a dunaújvárosi OTP- 
töl építési kölcsönt is kaptak. 
Mielőtt elkészültek, elváltak. 
Három gyerekkel ideköltö
zött az asszony, férje a ház
ban maradt. Ha eladnák a 
házas ingatlant, megszűnne 
az adósság. A férj nem mű
ködött közre a házeladásban. 
A dunaújvárosi végrehajtó 
árverezne, de azt nem enge
di meg sem az ottani OTP, 
sem a papírgyár- A férj fize
tésképtelen, az asszony 
pereskedésre kényszerül. Le
veleire nem válaszol a gyár, 
a bíróság. Márciusban a Leg
felsőbb Bírósághoz fordult, 
június 18-ig válasz sem ka
pott. Most is csak azt, hogy 
az 1985. júniusi bontóperük
kel kapcsolatos keresetére 
egy év után már nem lehet 
jogorvoslattal élni. Fekete
kávét, teát, limonádét iszik, 
étvágyát cigarettával nyom
ja el. Orvosa szerint három 
hét múlva, 1990. július 9-én 
várhatóan abba az állapotba 
fog kerülni, hogy többé nem 
tud már fölállni. Ezt a három 
hetet ajánlotta föl a felsorolt 
felelős vezetőknek arra, hogy 
életéről gondolkodjanak.

K. G.

István utcanév, a DÉDÁS7 
mellett kialakuló új utca ne
véül pedig a Czinderi utca 
nevet ajánlja.

Szerkesztőségünk tagjai is 
több helyi polgárral beszél
gettek az utcanevekről. Volt 
aki a rövidebb „Baross utca” 
elnevezést javasolta, mások 
szerint a „Tallián utca” is 
visszakaphatná nevét, vagy 
ha az ottlakók nem kívánják 
megváltoztatni a Korányi ut
ca nevét, akkor az új utca is 
megkaphatná, s a Koch Ró
bert utcából lehetne újra 
Czinderi utca.

Búvópatakként, fel-felcsil- 
lantva jelenik meg a helytör
ténet ügye városunk közvé
leménye előtt. Az elmúlt 
években a könyvtár város
történeti kiállításai, a párt
programok egy-egy utalása, 
a művelődési ház Rinyától a 
Dráváig pályázata, a Város
szépítő Egyesület 
világháborús emlékmű fel
állítását célzó kezdeménye
zése, az Ágoston Vencel em
lékkiállítás és más esemé
nyek jelzik az igényt.

A nagyatádi polgárok őr
zik régi tárgyaikat, emlékei
ket, dokumentumaikat, tör
téneteiket, tapasztalataikat, 
ök fordultak Horváth Ist
vánná könyvtároshoz azzal, 
hogy megóvását javasolják, 
vállalják a hajdan köztisz
teletnek örvendő tanítók, 
jegyzők, bírók sírjainak. 
Horváth Ferenc Bőd vicán 
ápolja a múlt emlékeit, né
hány társával menti az érté
keket, kezdeményezi köz
kinccsé tételüket. A kollégium 
padlásán összegyűjtött hely 
történeti anyag várja a nap
világra kerülést. E lap hasáb
jain többször is jelentek meg 
írások, mondatok múltunk
ról. Durgó Tibor, Posta Jó
zsef, s biztos mások is sok. 
ma már nem látható utca
részletről, épületről készí
tettek fotókat, Sárdinecz Já
nos mesél, számtalan emléket 
mutat a fiatalabb generációk
nak Nagyatád történetéről. 
A sor folytatható. Naponta 
beszélgetnek, beszélgetünk 
arról, mit árultak régen, 
milyen volt egy - egy utca, s 
hogyan nevezték, mennyi 
különleges szerszámot lát
tunk az iparosok műhelyei
ben, hogy érdekes szokásaik, 
hagyományaik. közösségeik 
voltak az itt élő embereknek. 
A mi múltunkról, a mi váro
sunkról, gyermekeink tör
ténelméről van szó. Azt vala
mennyien látjuk, hogy évek 
óta sok - sok szándék talál
kozik, szakad szét, tűnik el, 
bukkan fel ismét, de nem 
lesz belőlük semmi.

Fontos, hogy a polgárok 
törekvései, személyes érdek
lődése, tenniakarása egymást 
segítve, támogatva, kiegé

szítve városunk helytörténe
tének gondozására az embe
rek szabad szándékai szerint 
megszerveződjenek, összefo
gás, közösen megfogalmazott 
elképzelések, célok szüksége
sek ahhoz, hogy a helytörté
net ügye tartósan a közgon
dolkodás részévé váljék.

második • hogy méltó helyre kerüljön a
helyi kulturális életben. A 
helyi társadalom összefogása, 
az itt lakók megfogalmazott 
akarata szükséges ahhoz, 
hogy biztonságban tudjuk 
múltunk értékeit.

A művelődési házban vár
juk mindazok jelentkezését, 
akik szívesen vennének részt 
egy állampolgári alapon 
szerveződő helytörténeti
egyesület megalakításában, 
hogy személyesen beszéljük 
meg, mit tudunk tenni.

Ormai István

Közlemény 
a Nagyatád lap 

sorsáról
Czipóth Dezső városi ta

nácselnök-helyettes 1990. jú
nius 25-én Ludán Imre vá
rosi múvelődésiház-igazgató- 
val megállapodott abban, hogy 
a Nagyatád című lap fenn
maradása érdekében a Városi 
Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1990. július 12-1 ülése elé ter
jeszti a tanácselnök az alábbi 
közös javaslatukat:

„A Nagyatád c. lapot 1990. 
augusztus 1-től a Gábor An
dor Városi Művelődési Köz
pont adja ki, a jelenlegi kia
dó jogutódjaként. A városi 
tanács vezetése a lakosság 
rendszeres tájékoztatását, a 
lapon keresztül, elengedhe
tetlen feladatának tartja, 
ezért anyagi támogatást ad a 
kiadáshoz. A lap felelős kia
dója a művelődési központ 
igazgatója lesz, ő nevezi ki a 
felelős szerkesztőt, s a kiadói 
feladat átadásáról intézkedő 
vb-határozat kézhezvétele 
után megkeresi a nagyatádi 
lakosság tájékoztatásában ér
dekelt vállalkozókat, vállala
tokat. szövetkezeteket, intéz
ményeket és pártszervezete
ket, hogy a lapkiadás finan
szírozásában való közremű
ködésre kérje őket.*'
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Beszélgetés az új nemzeti tantervről
(Beke László háromfai iskolaigazgató és Dr Kisnemes János nagyatádi római katolikus plébános beszélgetése 

a városi művelődési központban.)

Beke: Az iskola értékrend
jében rövidesen változás lesz. 
Az eddigiekben ez ideológiai
lag volt meghatározott. A 
marxista értékrend azonban 
az embertől kissé távol állt: 
elsősorban ismereteket akart 
közölni, főleg természettudo
mányos ismereteket. Magára 
a pszichikumra, az emberre 
mint idegrendszerből össze
álló anyagi halmazra igen 
kevés ismeretet közvetített 
ez az iskola. Ebből adódóan a 
mai gyerekek keveset tudnak 
önmagukról, nem tanultak 
meg az iskolától magatartás
formákat. Egy polgáriasodó 
társadalomban e tekintetben 
teljes változás következik be, 
miután a polgári társadalom
nak egyik kritériuma valami
képp az önzés, az individum. 
Struktúrálisan is nagy válto
zás lesz az iskolarendszer
ben: sokféle fenntartó lesz 
(magánszemély, felekezet, ál
lam, polgárjogi társaság). E- 
miatt nagyon széles skálájú 
iskolarendszer épül ki. Mi
lyen legyen az iskola által 
közvetített embereszmény? 
— ezt meg kell határozni! 
Mik legyenek azok az emberi 
értékek, amelyeket a gyere
keknek magában kell hordoz
nia ( képességek, készségek ). 
Itt el kell mondanom, hogy a 
vallásos eszmerendszert em
berközpontúnak tartom.

Dr. Kisnemes: Kétségtelen, 
hogy más emberszemléletet 
kell fölfognunk ahhoz, hogy 
az új generációt felneveljük! 
Ennek az elképzelésnek nem 
materialista alapokra kell 
épülnie, tehát nem azzal az 
elgondolással kell valami jót 
kihozni egy nevelési mód
szerben, az embernevelésben, 
hogy „mit kapok érte”. Ha
nem mi az az érték, amit én 
adni tudok a társadalomnak. 
Ebben már az áldozatkészség, 
az önzetlenség mutatkozik 
meg. Az eddigi társadalom
ban a szinte forintban meg
határozott mérce szerinti 
adok-kapok fölfogás uralko
dott. Ez a fölfogás abban is 
megnyilvánult, hogy egy ál

talános iskolás gyerek neve
lésében, tanításában forintra 
mérték a szülők azt, hogy há
nyast kapott. Belenevelték a 
materialista fölfogást: nem 
azért tanult, mert az a köte
lessége! Harmadik nevelési 
cél tehát a kötelességre neve
lés az óvodáktól a munkás 
évekig. Nemcsak a családta
gokkal, az osztálytársakkal, 
az elöljárósággal szembeni 
kötelességérzetre, hanem én, 
mint a vallási közösség kép
viselője, egyben Istennek 
megbízottja mondom: az Is
tennel szembeni kötelezettsé
gekre is nevelni kell! Ez tud
niillik olyan gondolkodásmó
dot képes kialakítani az em
berben, ami szerint én akkor 
is megteszem a feladatomat, 
a kötelességemet, a jót, ha 
azt nem látják, ha azért köz
vetlenül nem is jutalmaznak. 
Viszont elkerülöm a rosszat, 
ha senki se látja, akkor is, 
mert a fölső hatalom, az Is
ten azt látja. Az ilyenfajta 
neveltetés olyan embertípust 
hoz létre, amelyik minden 
körülmények között ugyanaz, 
tehát a kétszínűséget is ki
zárja.

Az ilyen emberre rá lehet 
bízni nemcsak a saját anyagi 
vagyonát, hanem az egész 
társadalomét, ugyanakkor 
más emberek vezetését, irá
nyítását is. Bármilyen iskola
típus jön létre, ott minden
képp az erkölcsi nevelés sze
repeljen tantárgyként, gya- 
korlandó anyagként. Ennek a 
számonkérése is meglegyen 
minegyik iskolatípusban: aki 
vétett, részesüljön retorzió
ban, aki pedig átlagon felül, 
hősies fokban gyakorolta az 
előbb vázolt erényeket, kapja 
meg az elismerést!

Beke: A kötelességteljesí
tést nem tudtuk eddig érzel
mileg alátámasztani. A val
lásos ember számára ez is 
megvolt, mert Istennek tet
sző dolgot kívánt tenni. A 
kérdés az. hogy a nem vallá
sos ember számára lehet-e 
helyettesíteni az Istent. Hisz 
nem lesz mindenki vallásos! 
Azt az „isteni pluszt” kellene 
visszaadni az embereknek!

Dr. Kisnemes: Nem lehet. 
Istennel semmi nem lehet 
adekvát. A maximumnál nem 
lehet semmi „maximumabb”.

Beke: Az áldozatvállalás
ról: Vallási alapon lehetsé
ges, de materialistaként nem 
lehet áldozatot vállalni, csak 
úgy, ha tudom, hogy mit ka
pok érte. Például szeretetet. 
Az erkölcsi nevelésről: Vár
hatóan a „mindent megenge
dek” felé mozdul el az okta
tás. Nézni kell az egyén ké
pességét, de magát a teljes 
embert is!

Dr. Kisnemes: Volt eddig 
egy alapelv: Hadd bontakoz
zon ki a gyerek! Láttuk, mi 
lett ebből. Csak erkölcsi elvek 
alapján, irányított formában 
történhet meg a kibontako
zás.

Beke: Most attól tartok, 
hogy azok fognak háttérbe 
szorulni, akik nem vallásosak.

Dr. Kisnemes: A vallásos 
emberekben már eleve van 
tolerancia. Legföljebb azok 
iránt lesz kissé intoleráns a 
vallásos ember, akivel sze
mélv szerint konfliktusba ke
veredett. Az emlékezete ott 
nem hagy ki . . . A retorziót 
nem a vallásos emberek fog
ják alkalmazni! . . .

Beke: Az erkölcsi nevelés
sel — úgy gondolom — min
den pedagógus egyetért. 
Csak amit eddig tettünk, az 
nem volt annyira hatékony, 
mintha nekiállnánk morali
zálni, élethelyzeteket terem
teni az erkölcsórán, ahol le
het ítélkezni, hogy mi a jó, 
mi a rossz. Itt külön kell vál
ni az oktatásnak: az egyik 
vallási alapon magyarázza a 
„jó” és „rossz” fogalmát, a 
másik általános emberi érté
kek alapján.

Dr. Kisnemes: Minden is
kolatípusban szükséges a val
lási oktatás, hiszen az évek 
során nemcsak más-más 
problémákkal került szembe 
az ember, hanem szellemi 
képességei is változnak.

Beke: A nevelés nemcsak 
az erkölcs síkján szakadt 
meg. A főiskolákon, egyete
meken szakképzés folyt, sem
mit nem tudtak az emberről. 
Nem volt a vizsgarendszer
ben az általános műveltség 
követelése sem. Ebből adó
dik, hogy fiataljaink össze
roppannak egy lelki problé
mánál.

Dr. Kisnemes: A mi taní
tásunk alapja Jézus Krisztus, 
öt hirdetjük, nem pusztán 
róla beszélünk. A példabeszé
dek élethelyzetet jelentenek 
Jézus minden ember számára 
követendő, akár hisz Istenben 
vagy túlvilágban, akár nem.

Beke: Hasonlóképp ehhez, 
a vezetői mentalitásomban 
meghatározó volt Mózes: 
„Népet, ellenére, nem boldo
gíthatsz! Megtalálni azt a ké
nyes egyensúlyt, hogy meg
feleljek Istennek, megfelel
jek a népnek és eltaláljak a 
Célhoz!”

Dr. Kisnemes: Lesz egy or
szágos, de tág direktíva a ne
velésre; Ezen belül a kisebb, 
helyi közösségeknek kell ki
alakítani a tantárgyak rend
szerét. Például Nagyatádnak 
a saját helyzete fogja megha
tározni az iskolarendszerét. 
A nyár folyamán össze kell 
jönni egy társaságnak, akit 
közelről érint az oktatás, ne
velés, annak valamiképp a 
mozgatója, tényezője. Itt kell 
eldönteni azt, amit tenni aka
runk az iskolákban: szülők
kel, pedagógusokkal, köztisz
teletben álló emberekkel — 
ha vannak —, idősekkel, fia
talokkal. Kialakítani a meg
egyezést a nevelésről!

Beke: Meggyőződésem,
hogy el kell kezdeni beszélni 
erről. Az a félsz a pedagógu
sokban feloldódik, ami miatt 
nem mer úgy cselekedni, 
ahogy gondolkodik.

Dr. Kisnemes: A pedagó
gusba belenevelték, hogy ami 
nincs leírva, arra nem moz
dul. Valamikor júliusban ösz- 
sze kell hozni ezt a beszélge
tést!
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LAPUNK JÚLIUSI SZAMA A NAGYATÁD ÉS 
VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉS A KAPOSVÁRI 

KÖZÚTI ÉPÍTŐ VÁLLALAT TÁMOGATÁSÁVAL 
JELENIK MEG.

„Minden második villanyoszlopon van égő a (aranyi 
otcákban. Egyelőre elégedjenek meg ennyivel!"

„Történelem van mögöt
tünk.” — így kezdte beszédét 
Somosi József taranyi tanács
elnök. az önállóvá vált község 
első falugyűlésén, majd így 
folytatta: „Az 1989. novem
ber 8-án itt, a taranyi műve
lődési házban tartott falu
gyűlésen vetődött föl élesen, 
hogy a falu legyen önálló. 
1990. április 15-töl, húsvét
hétfőtől ez így van ... Na
gyon sok munkát, időt, gon
dolkodást, utazást igényelt. . . 
Simon Máriától, a megyei 
tanács területi referensétől 
kaptam segítséget, talán még 
meg is gyanúsítottak ben
nünket, annyit járt ide a fa
luba, sőt a munkahelyemre 
is. Télen rendkívüli tanács
ülést tartott a Háromfai 
Községi Közös Tanács, és ott 
a jelenlévő 24 tanácstag 
mindegyike arra szavazott, 
hogy a taranyiak kérésére a 
különválás történjen meg. 
Megköszönöm a háromfai ta
nács jelenlegi vezetőinek, ta
nácstagjainak a támogatást...

Mi ezután a nagyatádi ta
nács felé orientálódunk. Ed
dig se sok minden kötött 
minket Háromfához, ezután 
annyi sem. A nagyatádi ta
nács szakembereivel megál
lapodtunk abban, hogy heti 
2 alkalommal. 4-4 órában 
adósok, pénzügyesek itt lesz
nek. segítik új apparátusun
kat . . .

A háromfaiakkal az osztoz
kodás egy egész napon át 
tartott, néha vitával, asztal
csapkodással. A közös tanács
nak több mint 2 millió forint
ja maradt az elmúlt évről, 
mert például Taranvban el
maradt a közvilágítás korsze
rűsítése. a koporsóhűtő is 
csak most érkezik meg. A 
pénz ránkesö részét megkap
tuk. a feladatokat elvégeztük 
(ekkor hangzott el a címbeli 
két mondat — a szerk.). A ta
ranyi tanácson takarékoskod
tunk a létszámmal, a vb-tit- 
kár és a tanácselnök mellék
foglalkozásban dolgozik.”

A tanács költségvetéséről 
elmondta a tanácselnök, hogy 
minden taranyi lakos szemé
lyi jövedelemadója ide folyik 
be, bárhol is van a munka
helye, s ezt a pénzt az állam 
ki is egészíti. Végülis idén 
14 millió Ft a tanács bevéte
le, ebből fejlesztésre 3 millió 
350 ezer Ft jut, s ez mind az 
iskola felújítására kell.

„A taranyi szőlőhegy min
dig a taranyiaké volt. A me
gyei adós szakértő az osztosz- 
kodáskor kiszámolta, hogy a 
Háromfára befolyt összes adó 
75 "o-a minket illet — mond
ta Somosi, — nem tettünk 
tehát rossz lóra a különvá
lással.”

Amikor szót kaptak a 
résztvevők (közel százan vol
tak szombaton, késő este a 
moziteremben), először a ta
nácsi dolgozók béréről fag
gatták az elnököt. Egyikük 
sokallta, másikuk kevesellte 
az 5-9 ezer forintokat. A zú
golódás miatt kissé megsér
tődve mondta a tanácselnök, 
hogy szeptemberig „így ma
radnak a bérek”. Kozma 
Miklósáé iskolaigazgató is 
szót kért: „Jóska (az elnök) 
több ízben mondta, hogy ma
gára hagytuk a különválás 
intézésében. Kérem, ne érez
ze ezt sértőnek, hanem a 
megtisztelő feladat végrehaj
tásának! A novemberi falu
gyűlés megbízta öt, a falu 
elöljáróját, hogy járjon el a 
falu érdekében. Megfelelt a 
feladatnak, az egész falu, de 
legalább a 700 aláíró nevében 
megköszönöm a munkáját.”

( A meghívott újságírónak az 
az érzése volt a falugyűlésen, 
hogy a bizalom megvan a közü
gyek iránt érdeklődő taranyiak- 
ban a vezetőik iránt. Amiről 
vannak ismereteik, arról határo
zott álláspontot alakítanak ki, 
véleményükért kiállnak. Nem
csak rajtuk múlik, ha nem 
ismernek minden tényt, minden 
szabályt. Ha az önkormányzati 
választásokon ki tudják válasz
tani képviselőiket, s azok válasz
tóiknak szóvivőivé válnak, min
den bizonnyal parlamentárisabb 
lesz a jövő falugyűlése is.)

K. G.

Lábodi buszváró Helyesbítés

Új autóbusz-váró épült Lábod 
község központjában Az építő
mester hibájából egy „kicsit" 
késve, júniusban vehették hasz
nálatba a falu lakói. Az épület 
— úgy tűnik — törhetetlen, így 
talán nem jut elődjének sorsára, 
s praktikussága mellett díszítő 
elemévé válik a falu képének. A 
buszváró 280 ezer forintba ke
rült. építéséhez a tanács megyei 
pályázaton nyert támogatást.

L. I.

Vegyeskórus

Ez év februárjában vegyes
kórus kezdte meg próbáit a vá
rosi művelődési házban. Pauker 
Zoltán karnagy vezetésével szer
dánként hölgyek és urak 25-30 
fős csoportja nagy jókedvvel 
lelkesedéssel és szorgalommal is
merkedett a művekkel. Néhány 
hét után már látszott: mindenki 
komolyan gondolja a közös 
éneklést, örömmel vesz részt a 
munkában. Nem egészen négy 
hónap után fellépésre készültek 
izgatottan a kórustagok. A nagy
bajomi énnekkar meghívásának 
eleget téve, velük közösen adtak 
gyönyörű estet a nagyatádiak. 
Minden szépségét, erejét, hangu
latát megmutatták a daloknak. 
Életörömöt, az emberi érzések 
mélységét, élményt varázsoltak 
a terembe, köszönet érte! Hisz 
értéket teremtettek! Gazdagab
bak lettek ők is. közönségük is.

O. I.

1990
A rendszerszolga siráma
Uram! Azt mondtad, tegyem a dolgom. Hogy mi. a dolgom, azt nem 
Te mondtad meg. hanem a Főnök és a Szabályok. Tettem, amit a 

I önök diktált és a Szabályok. Láttam, nekünk egyre rosszabb. Az 
életünk is. a kedvünk is. a főnökünk is.
Uram! Azt mondod, tegyem a dolgom. Látom, egyre jobb a kedvünk 
is, a főnökünk is. Nem diktál már. '.csak megfigyel a Hatalom. Moso
lyognak. és nem változnak a Szabályok. Az életünk ugyanolyan: 
egyre rosszabb.
öreg és ifjú túltápláltak sziszegik rám a búvársört az ezüstös krimó- 
ban: Mindent tudok rólad! Még „a Főnökség gyáva talpnyalója", de 
már „Kapitalista szar alak” is a titulusom. Tükörnek érzem magam. 
Nyílt tekintetűnek, tisztának.
Uram, össze fognak törni!

1990. január
K. G.

A talpnyalók diszkrét bája
Esők után napsütés. A sugarak erejét a víz. a fehér felületek vakítóvá 
sokszorozzák. Nyüzsgés. Régi vezérek, elhagyottak. Újak (leendők?) 
körül tumultus. Ismerősek. Akik a régieket magukra hagyták.
Hogy is van ez? A Rain mán jut eszembe: Ki kezd? Ki lesz az első? 
köpönyegek forognak. Meleg van. Az ember alkalmazkodó képességé 
lenyűgöző, de ez már kaméleon. Elrejt, eltakar. Mindent, ami nincs. A 
talpnyalók a régiek. Új cézárok ne legyenek! Hajlongás. Demokrácia. 
Rain mán: Ki kezd? Ki lesz az első? Ki lesz a győztes?

1990. június
F A

A Nagyatád havilap júniusi 
számában közölt, „ Petrasovits 
Anna — másodszor" című írással 
kapcsolatban az alábbi levelet 
kaptuk:

„Hegedűs László az SZDSZ 
vezetőségének nem tagja. Arra 
vonatkozólag, hogy az SZDSZ 
nevében nyilatkozzon, semmiféle 
felhatalmazást nem kapott, az 
ott tett kijelentései az SZDSZ 
elképzeléseivel nem esnek egybe.

Nagyatád, 1990. június 20.

Tisztelettel Dr. Fábos László
Nagyatádi SZDSZ Elnök

Népművészeti kiállítás 
Nagyatádon

Jó közérzetünk egyik függvé
nye a kellemes környezet. Ennek 
kialakításához segítenek hozzá a 
szép textilek, a faragott munkák, 
a kerámiák. Ritka eset, hogy egy 
kiállításon együtt szerepel a mú
zeumban őrzött archaikus tárgy 
és annak ma is tovább élő, fej
lődő „utóda”. Ilyen alkalmat te
remt a művelődési központ 
JÚLIUS 13-tól 30-ig megtekint
hető kiállítása. A kaposvári 
Rippl-Rónai Múzeum néprajzi 
anyagából válogatott, és a me
gyében élő népi iparművészek 
munkáiból rendezett kiállítást 
ajánljuk a Kedves Olvasónak és 
ismerőseinek a figyelmébe:

Gosztonyi Zoltán fa - és csont
műves népi iparművész kismére
tű, mívesen megmunkált haszná
lati tárgyait. Kalmár Lajosnc 
hímzett textiljeit, Aleksic Márta 
gyapjúszövéseit Hanzel László 
to.iáspatkoló munkáit, Falusi 
Béla és Falusiné Térjék Éva vala
mint Buni Gabriella kerámiáit. 
Pássá Ferenc bőrdíszmű-tárgyait.
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A város
(a júniusi számunkban

Szerkesztő: Mi volt a vá
rossá szervezés, az általános 
rendezési terv koncepciója?

Dr. Pohl István: Amikor a 
tanácsra kerültem, Nagyatád 
poros falu volt, némi , ipar
ral: konzervgyár, cérnagyár, 
nyomda . . . ezek kis létszám
mal. kevés feladattal... 
1963-ban sajátrezsis építő
brigáddal indítottuk a város
sá fejlesztés első lépéseit: 
asztalosok, ácsok, kőművesek 
dolgoztak itt. 1970-re nagyon 
szép, jól prosperáló, 80-100 
fős üzemmé fejlődött a bri
gád. így gyorsan lehetett 
egyik feladatról a másikra 
átcsoportosítani az építőipari 
kapacitást. Az építők fő fela
data a meglévő állami épüle

Bubin András képversé
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U U U U 

U U U U
U U U U U

„AZ^HT

VAqyjjJÍK „Székely ballada”

OT£XA„ 

kmotoav
A Vódtelenítve, A

VI-» <y a iá t a 1 an x t v a; -IV

LÁ- elszegényítve, -ÁL

GOI,
megeanyarítva; 
névtelenítve, ,»0G

HOGy ezótalanítva; yGGH

tala- lélektöretve, 
Káinoaítva.

HOL Nyelvtelenítve, L0H j

0®T-
bontalanítva; 
jövőtlenítve,

-TT0

HqH múlttalanítva;

! LB-
tövestől tépve, 
földdel szakítva; -BL

GmK elvegy íttetve, K^G

BB^NB"
szélbe ezóratva. "BH®BB

tek rendbetétele volt. Amikor 
üzemmé fejlődött, lakásokat 
is építettek; vízműnél, Dózsa 
utcában orvoslakásokat
(1969-ben), pedagóguslaká
sokat ... Valami mindig hi
ányzott!

Horváthné Gréczy Mária 
könyvtáros: A tanácsi appa
rátuson kívül kik segítettek 
még önnek a munkában9

Dr. Pohl: A tanácstagság. 
Havonként üléseztünk, a vég
rehajtó bizottság pedig két
hetente. Gergő Sándorné, 
Dr. Krivalics Lajosné peda
gógusok, Jaklovics Ferenc 
rendőrőrs-parancsnok, Tóth 
Ferenc konzervgyári szállí
tásvezető, Szakonyi Dániel 
postamester. Holota Imre, 

Zelkó Imre, Kanizsai Zoltán, 
Horváth Ferenc, aki koráb
ban ÁFÉSZ-elnök is volt, és 
még sok nevet sorolhatnék 
az aktív tanácstagé’; közül. 
Minden mozzanatát az appa
rátusi döntéseknek meg kel
lett velük beszélni, ahogy a 
várossá szervezés feladatai 
megkívánták.

Szerk.: A pártbizottságnak 
milyen szerepe volt a város- 
sáfejlesztésben?

Dr. Pohl: Suri György, ké
sőbb Kiniarz Sándor volt a 
pártbizottság titkára. Részt 
vettek a tanácsüléseken, vb- 
üléseken. Együtt tárgyaltuk 
meg a feladatokat . . . 1963-
ban készült el Peregi Tamás 
és Kováts Gáspár munkája 
révén (a Budapesti V. A. T. I. 
mérnökei) a tervek. Nehéz 
volt a végrehajtás. Gépkocsi 
kellett, például a szemétszál
lításhoz (addig nem is volt 
baj, amíg nem kellett érte fi
zetnie a lakosságnak), felfej
leszteni a kertészetet, mert 
szerettük volna, hogy szép 
legyen a város.

Horváthné: Akkor megvolt 
a rózsalugas is a parkban!

Dr. Pohl: Igen, és a tiszta
sági fürdő is üzemelt. . . Ki
jelöltük a szennyvíztelep he
lyét a város déli részén. Gra
vitációs úton nem lehetett 
odavinni a szennyvizet, ezért 
egy átemelő rendszert kellett 
építeni a fürdő mellett, a 
benzinkút megszüntetésé
vel ... Hozzáfogtunk a Sza
badság park kiépítéséhez.

Horváthné: Ott még mo
csár volt akkor. 1961-ben, 
amikor ideköltöztünk, nádas 
volt a park helyén.

Dr. Pohl: Mély gödrök is, 
mert valamikor téglagyár 
volt ott. Felvonulási épületet 
létesítettünk ünnepségek, ka
tonai eskütételek céljára. 70 
ezer m' földet kellett odaho

zatni. A konzervgyár rekon
strukciós építkezésével ezt 
meg lehetett oldani 1965-ben. 
így a községnek nem került 
pénzbe . . . Szerettük volna 
hogy legyen nagyüzeme a te
lepülésnek, hisz az ipar min
denképp elöreviszi egy város 
fejlődését. . . Meg kellett 
kezdeni az intézmények fej
lesztését is: a gimnázium új 
szárnya 1962-ben épült, az 
ipari iskolát 1968-ban adtuk 
át, majd az Aradi utcai 60 
férőhelyes bölcsödét is. Az év 
októberében kollégiumot nyi
tottunk a volt kaszárnya 
épületében.

Szerk.: Közvetlenül az át
alakítás előtt is kaszárnya 
volt?

Dr. Pohl: Volt abban min
den. A malomiparnak egy 
szárító részlege, ideiglenes 
lakások, MÉH-telep, de nagy 
része az épületnek kihaszná
latlan és romos volt . . . 1969 
június 21-én raktuk le a kór
ház alapkövét. Nehéz volt 
elérni, hogy Nagyatádon kór
ház épüljön. Vagy a terület 
nem felelt meg (a Danuviá- 
nál), vagy a felajánlott épület 
(simongáti kastély). Szeret
ték volna a kaposváriak, ha 
a megyei kórház bővítése 
történik meg: nem tartották 
indokoltnak, hogy Nagyatá
don kórház létesüljön.

Szerk.: Miért lett ilyen 
nagy a kórház?

Dr. Pohl: Egy nagy körzet 
ellátását kellett megoldani 
Elképzelés volt a tisztasági 
fürdő gyógyfürdővé történő 
átszervezése. Korábbi víz
minták ezt lehetővé tették. 
A reumatológiai gyógyítást 
el is lehetett kezdeni 1969 
november 1-töl Dr. Nyeső 
József vezetésével. Akkor
tájt létesült az OTP-fiók és 
az Állami Biztosító irodája 
is. A kereskedelmi hálózat 
fejlesztése sok gondot oko
zott.
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alapításáról (II. rész)
közölt riport folytatása)

Ma sem kielégítő a helyzet. 
Jelen volt kezdettől fogva az 
állami kereskedelem is, a 
szövetkezeti is. Mindegyik 
szeretett volna fejleszteni, de 
részben a községi pénzre szá
mítottak mindketten.

Szerk.: A nagyatádi piac 
akkor is drága volt?

Dr. Pohl: Mindig drága 
volt, most is az.

Horváthné: hogyan vált
meg a tanácstól? Úgy vettem 
észre, hogy nagyon szeret
hette a munkáját. Miért dön
tött úgy, hogy nem folytatja 
tovább?

Dr. Pohl: Nem kellemes 
kérdése Láttam, hogy mi fo
lyik körülöttem. 1969-ben 
született döntés arra, hogy a 
csurgói és a nagyatádi járás 
egyesül. Ahelyett, hogy meg
mondták volna, hogy mi az 
elképzelés, fegyelmit varrt A 
nyakamba a járási vezetés... 
Emlékeznek: 1969-70 telén 
volt az a nagy hó. Este még 
nem esett, reggelre besza
kadt a vásárcsarnok teteje. 
A vád: nem gondoskodtam a 
hó ledobáltatásáról. Aztán: 
nem kértem építési enge
délyt a járástól a simongáti 
kastélyban lakások kialakítá
sához. Jutalmamat visszatar
tották. de az elnökhelyettes, 
a titkár kapott.

Szerk.: Akik végülis a
végrehajtásért felelősek, 
nem?

Dr. Pohl: Én ezt a fegyel
mit megfellebbeztem. Lát
tam. hogy arra megy a játék, 
hogy a két járás egyesítése
kor ne legyen több elsőszá
mú vezető, mint amennyire 
szükség lesz . . . Úgy gondol
tam, hogy így nem akarok 
tanácselnök lenni, más pedig 
akar . . . 1969-ig engem csak 
dicsértek, a kitüntetéseimnek 
a számát sem tudom . . .

Horváthné: Ki követte ma
gát a tanácselnöki székben?

Dr. Pohl: Hamvas János. 
Később beszélgettünk vele 
erről. Ügy mondta nekem, 
hogy nagyon szeretné, ha 
maradnék, hogy megyei el
képzelés az, hogy ő legyen az 
elnök és én az elnökhelyet
tes. ö ezt már több mint fél 
éve tudja, de megtiltották 
neki, hogy velem közölje. 
Nekem az volt a vélemé
nyem: „ha velem akartál dol
gozni, senki sem tilthatja 
meg, hogy közöld velem, 
hogy mi legyen.” És elmen
tem.

Szerk.: Volt olyan idő
szak. amikor Hamvas János 
a pártbizottság vezetője lett. 
Akkor keresték-e önt, hogy 
a tanácsi munkába visszatér
jen?

Dr. Pohl: Nagyatádon nem. 
Amikor Dr. Kovács Ferenc 
a nagyatádi járási hivatal el
nöke Kaposvárra került vá
rosi tanácselnöknek, ő hívott 
oda, de nem mentem, ö azt 
szerette volna, ha elnök vagy 
titkár leszek ott .. . 1984-ben 
amikor Hamvas János ismét 
tanácselnök lett, megkere
sett, hogy segítsek neki. Sze
rinte szétzilált az apparátus 
nem az a munka folyt, amit 
ő otthagyott. Tényleg nagyon 
sok volt az elmaradt akta .-.. 
Akkor már nyugdíjas voltam. 
Még 3 évet lehúztam a ta
nácsnál.

Szerk.: A rendetlenség bü
rokratikus jellegű volt, vagy 
erkölcsi, szakmai hiányossá
gokból fakadt?

Dr. Pohl: Például: épült a 
Hangulat presszó. Tanácsi 
pénzből. Végül a kaposvári 
kereskedelmi vállalatnak 
nem kellet, az ÁFÉSZ fog
lalta el, de a tanácsnál nem 
tudták, kié az épület. Vala
mennyi állami épület az első 

kezelő nevén volt nyilván
tartva, pedig már a harma
dik szervhez is átkerült. . . 
Azzal, hogy felépítették, az
zal, hogy koccintottak az 
üzembevételre, azzal befejez
ték a teendőket. Hogy az mi
ként lesz üzemeltetve . . .?

Lejegyezte: Kovács Géza

tyúLűui tnözitiuístw

5. csütörtök
17 óra:
Pilóták a kék égen (F. II.)
19,30 óra:
Halálos fegyver II. (F. III.)

6. péntek
17 és 19,30 óra:
Halálos fegyver II.

8. vasárnap
17 és 19,30 óra:
Kötéltánc (F. II.)

9. hétfő
17 és 19,30 óra:
A tengeralattjáró (F. II.)

12. csütörtök
17 óra:
Könnyű vér (F. I.)
16 éven felülieknek!
19,30 óra:
Good bye Emmanuelle (F. III.)
18 éven felülieknek!

13. péntek
17 és 19,30 óra:
Good bye Emmanuelle

15. vasárnap
17 óra;
Lambada, a tiltott tánc (K. I.)
19,30 óra:
Céllövölde (F. I.)
16 éven felülieknek!

16. hétfő
17 és 19,30 óra:
Lambada. a tiltott tánc

19. csütörtök
17 óra:
Marslakó a mostohám (K. I.)
19,30 óra:
Mélytengeri szörnyeteg (F. III.)
16 éven felülieknek!

(Az interjú első részének 
megjelenése után sokan meg
állítottak bennünket az ut
cán, elmondták emlékeiket a 
város utóbbi 50 évéről. Sze
rettük volna, ha a Nagyatád 

közli az ö gondolataikat is, 
és városunk első tanácselnö
kének, Hamvas Jánosnak a 
véleményét! — a szerk.)

20. péntek
17 és 19,30 óra:
Marslakó a mostohám

22. vasárnap
17 óra:
A vadnyugat fiai (F. II.)
19,30 óra-
Gyilkos lövés (F. III.)
16 éven felülieknek!

23. hétfő
17 és 19,30 óra:
Gyilkos lövés

26. csütörtök
17 óra:
Rendőrakadémia V. (F. III.)
19,30 óra:
Rocky IV. (K. I.)

27. péntek
17 óra:
Rendőrakadémia V.
19,30 óra:
Rocky IV.

29. vasárnap
17 és 19,30 óra:
Vak végzet (K. I.)

30. hétfő
17 és 19,30 óra:
Higgy neki, hisz zsaru (F. Ili )
16 éven felülieknek!

A músorváltoztatás ú°gát a mc 
gyei moziüzemi vállalat fenntart 
ja magának!

JEGYÁRAK:

F. I. : 25.-Ft (az 1-3. sorban 8.-Ft)
F. II. :: 36.-Ft (az 1-3. sorban ll.-Ft)
F. III.:: 50.-Ft (az 1-5. sorban 24.-FI)
K. I. :_50.-Ft (az 1-3. sorban 38.- Ft)
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Koncepciós perek Somogybán
(befejező rész)

Komámasszony, hol a stuk- 
ker? Az áldozatok — háborús 
bűnösök

Bizony, nemcsak könyvek
ben, hanem aktákban is ta
lálkoztam olyan esettel, hogy 
a házkutatást végző hatósá
gi személyek rejtették el a 
fegyvert, vagy robbanóanya
got a kiszemelt „gyanúsí
totténál. Az egyik ügyben a 
bekerítetlen szérüskertben 
lévő nyitott polyvásfészerből 
került elő a pisztoly, a má
sikban a szorgos házkutató az 
íróasztal-fiókban talált egy 
kézigránátot. Mindkét ügy 
1947-ben folyt és politikai 
háttere volt (kommunisták 
contra Szociál Demokrata 
Párt). Egyébként mindkét 
ügyben felmentő ítéletet ho
zott a B listázásokkal még 
meg nem tisztogatott bíróság
— később már nemigen volt 
a vádlottaknak ilyen szeren
cséjük.

A BHÖ. 33-34. pontjaiban 
szereplő lőfegyverrel és rob~ 
banóanyaggal való visszaélés 
büntetése 6 hónaptól 5 évig 
terjedő szabadságvesztés volt
— de erre a bűncselekmény
re 1945. és 1954. között fo
lyamatosan statáriális ítélke
zés volt bevezetve. Ez azt je
lentette, hogy akit rögtönité- 
lö bíráskodás során bűnös
nek találtak, annak a bünte
tése elsősorban halál volt, 
s az ítélet ellen nem lehetett 
fellebbezni. Nem volt tehát 
mindegy, hogy a löfegyver- 
rejtegetőt közönséges vagy 
statáriális eljárásban von
ták-e felelősségre — s ebben 
a kérdésben nem volt közöm
bös az osztályhelyzet sem.
A háborús büntettek vizsgá

lata során sok megalapozott 
ítélettel találkoztam, ame
lyek a tényleges háborús 
bűnösök felelősségre vonását 
célozták (katonaszökevényt 
bújtató családot kivégzö nyi
las funkcionárius, a Délvidé
ken embertucatokat jég alá 
lövő nemzetőr, stb.). Itt is 
előfordultak azonban . tör
vénytelen ítéletek. Amikor 
1944-45-ben a szovjet csapa
tok elfoglalták hazánkat, a 
katonák nem mindig tar
tották be a hadi törvények 
rendelkezéseit. Előfordult 
rablás, fosztogatás, a békés 
polgári lakosság bántalma
zása, nők megerőszakolása. 
Néha ezek ellen a lakosság 
védekezett, s a vele erösza- 
koskodókat megölte. Ezekben 
az esetekben az elkövetőket 
nem polgári bűncselekmé
nyekért (emberölés, stb.) 
vonták fp1eln<?<;ófTre, hanem a 
í°gszabályt teljesen kicsavar
va, háborús bűntettért, mivel 
a nevezettek „részt vettek 
emberek törvénytelen kivég
zésében”. Nem vizsgálták a 
vádlottat mentő körülmé
nyeket sem (jogos védelmi 
helyzet stb.) hanem rendkí
vül súlyos büntetéseket szab
tak ki (halál, 10-15 évi bör
tön). Ezzel a cinikus értelme
zéssel tehát azok, akik áldo
zatai voltak a háborús bűn
cselekményeknek, háborús 
bűnösökké váltak.

A parasztság felszámolásá
nak eszköze: a közellátási 
bűncselekmény.

A BHÖ. 269-270. pontjai
ban írt közellátási bűncselek
mények nem kis szerepet ját
szottak a régi paraszti réteg 
megsemmisítésében, felszá
molásában. Leggyakrabban a 
beszolgáltatási kötelesség el
mulasztása volt az. ami miatt 
a nyakas parasztokat börtön
be dugták. Az ügyeket futó
szalagon gyártották, a nyo
mozást a tanács 1 8-os ív
nagyságú feljelentése helyet
tesítette. Az eljárt hatóságok 
(a bíróságra is vonatkozik) 
nem törődtek annak tisztázá
sával. hogy mi volt a mulasz
tás oka, vétkes volt-e a pa
raszt vagy sem. A hátralék 

ténye meghatározta a bűnös
séget és a büntetést is. A bí
rósági ügyintézés formalitá
sát jól mutatja az, hogy nem
ritkán 30-40 ügyet tűztek ki 
tárgyalásra ugyanarra az idő
pontra — el lehet képzelni, 
mennyi idő jutott egy-egy 
ügyre.

Közellátási bűncselekmény 
volt az is, ha valaki a saját 
sertését, kecskéjét, stb. enge
dély nélkül levágta — itt 
sem számított, hogy miért... 
A közellátási szabályokat 
olyan mértékig „fejlesztet
ték”, hogy előírták a szántás, 
vetés, betakarítás időpontját 
—és ha valaki késett, börtön
be került. Nem számított, ha 
hó volt a földön, vagy a fagy 
akadályozta a szántást, a ha
táridőt be kellett tartani. 
Meg volt határozva a szántá
si mélység, az aratásnál a 
szemveszteség — s ha valami 
hibádzott, mindig börtön volt 
a vége.

Jellemző ügy: a vádlott 48 
kát. holdon gazdálkodó kulák 
volt, akinek 1948. december 
31. napjáig 36 kát. hold földet 
fel kellett szántani, ezen be
lül 17 holdat őszi gabonával 
el kellett vetni. A hatóság a 
vádlottat 1948. november 10. 
napján — tehát jóval a meg
adott határidő előtt letartóz
tatta és mindvégig fogva is 
tartotta, így lehetetlenné tet
te az előírt kötelezettség tel
jesítését. A vád az volt , hogy 
a gyanúsított a hátralévő 
időben úgysem tudta volna 
a munkát elvégezni. Hiába 
hivatkozott a vádlott arra, 
hogy csillagfürt termelésére 
szerződése volt, és ezt a nö
vényt szeptember - október 
hónapokban kellett learatnia, 
kicsépelnie (ha ezt nem teszi, 
szintén bezárják), ezzel már 
végzett. így a megkezdeti 
szántás-vetést be tudná fe
jezni. Nem számított az sem. 
hogy a vádlott családja 1948. 
november 20-ig a teljes terü
letet felszántotta és elvetette 
— a bíróság az illetőt bűnös
nek találta és rövidebb tar
tamú szabadságvesztésre, va
lamint pénzbüntetésre ítélte. 

Dr. Szollár Pál

KÖZLEMÉNY
a pártvagyon elszámolásáról

Szocialista Párt Város és 
Környéke Szervezete hatá
lyos kormányhatározatok 
alapján a helyi tanácsoknak 
átadta az MSZMP vagyoná
ból kezelésébe került ingatla
nokat.

1. 1989. december 30-ig. 
kezelői jogáról lemondva, a 
bennük levő bútorzattal 
és ingóságokkal együtt, té
rítés nélkül, végleges hasz
nálatra a községi tanács
oknak átadta a Lábod, Ku
tas, Segesd, Somogyszob 
községi pártirodákat. A Ku
tas községben korábban meg
tartott irodarészt 1990. június 
1-el ugyancsak a községi ta
nács rendelkezésére bocsátot
ta.

2. 1990. április 27-i föld
hivatali bejegyzéssel a Nagy
atádi Városi Tanács kezelésé
be került a volt MSZMP 
székház épülete és a Korányi 
u. 2. szám alatti párthelyiség. 
A felsorolt ingatlanok fölött 
az érintett települések taná
csai rendelkeznek.

A Szocialista Párt Város 
és Környéke Szervezete iroda 
céljára Nagyatádon az Ápri
lis 4. utca 7. szám alatti he- 
1} iséget tartotta meg. A párt 
teljes vagyonleltárát július 
1-ig az Országos számvevő
széknek átadja. Az elszámo
lást a számvevőszék hivatott 
hitelesíteni.
Nagyatád, 1990. június 11.

Szocialista Párt 
Város és

Környéke Szervezetének 
Elnöksége

★ ♦ ♦

A fentiekkel kapcsolatban 
Hoffmanné Dr.Németh Ildi
kó a Nagyatádi Városi Tanács 
vb-titkára a tárgyban az a- 
lábbi tényeket közli: Az 
MSZP szervei a tanácsok fele 
elszámolási kötelezetséggel 
nem tartoztak. Vagyont ad
tak át hasznosításra, a saját 
maguk által kiválasztott mó
don. Az MSZP nagyatádi 
szervezete az 1.384.036.-Ft 
értékű ingóvagvonból búto
rok, felszerelések, műszaki 
cikkek. . 723.032.-Ft értékű 
vagyoni adott át a nagyatádi 
városi tanácsnak kőnvvjóvá- 

irással — hasznosításra. 
661.004.-Ft ingóvagyont az 
MSZP saját céljaira tartott 
meg.
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Nagyatád múltjából ■ Pártviszonyok a századelőn (II. rész)
1908. május 9-én a nagy

atádi kerületben megalakult 
a kisgazdák egyesülete. Egyik 
fö szervezőjük Karbuczky 
József községi biró volt. A 
Függetlenségi 48-as párt el
nöksége május 19-re hívta 
össze a választókerület pol
gárságát ..egv pártkülönbség 
nélkül tartandó nagygyűlés
re, hogy a kerület polgársága 
az új képviselőjelölt szemé
lyében megállapodjék. Ba
logh József földműves állott 
elő először, és ajánlotta maga 
részéről Szabó Istvánt.” A je
löltek közül „elsőnek Szabó 
István nyilatkozott, az égre 
emelt szemekkel kezdte az 
eszmék uralmát és új. jobb 
és szebb gazdasági berendez
kedés hajnalát hirdeti. Gör- 
dületesen beszélt azután to
vább a nép elnyomatásáról, s 

arról, hogy ha 30 évig a nép 
választotta az úri osztálybe
lit, most helyénvaló, ha egy 
népbelit választ. Kijelentette 
végül, hogy a jelölést lelkes 
örömmel elfogadja” — ol
vashatjuk a korabeli Nagy
atádi Hírlapban. Nagyatádi 
Szabó István párt és képvise- 
löválasztási agitációja során 
azt a paraszti életideált fo
galmazta meg, hogy előbb 
egy tehénre szert tenni, majd 
házat, egy kis földet venni 
a faluban . . .” Ahogy a Nagy
atád Hírlap beszámolt róla: 
„... mindenütt diadalmenet
ben járt Nagyatádi Szabó Ist
ván, akit helyenként bandéri
ummal, rezesbandával fogad
tak és hosszú kocsisorokban 
kísérték községről község
re .. .” Az augusztusi válasz
táson Szabó István 1961 sza

vazatot kapott, 44-gyel töb
bet mint ellenfele. A követ
kező hónapok Szabó és párt
hívei számára további szer
vezéssel, lázas gyülekezéssel 
teltek el. 1909. végére a 
nagyatádi járás 31 községe 
közül már 20-ban megalakult 
az egyesület helyi szerveze
te, így például Beleg, Henész, 
Görgeteg, Lábod, Háromfa, 
Kisbajom, Ötvös, Kónyi, 
Nagykorpád, Szabás, Hosszú
falu, Bodvica, Kuntelep, Ri- 
nyaszentkirály községekben 
is.

Üjabb párt is jelentkezett 
Nagyatádon: 1910. április 10- 
én a Korona szálló nagyter
mében megalakult a Nemze
ti Munkapárt. A szociálde
mokraták közreműködésével 
pedig 1912. szeptember 15-én 
nyílt meg Nagyatádon a 

Munkásotthon. Róluk az első 
adat: 1901. március 3-án 
Pécsett tartották a szociáldt - 
mokrata értekezletet, azon 
már részt vett Nagyatád kül
dötte is. Erről Baranya me
gye főispánja értesítette So
mogy főispánját, és közölte a 
megyéből részt vettek névso
rát, köztük Rezenga Pál 
nagyatádi lakos nevét is. A 
szociáldemokraták az 1905-ös 
választásokon már Nagyatá
don is tudtak képviselőjelöl
tet állítani Pelczéder Ágoston 
személyében.

Az elkövetkezendő évek, 
a háború éveiről alig marad
tak források, a helyi lap is 
megszűnt 1914-ben.

Dorcsi Sándor 
(a fenti írás a szerzőnek egy na
gyobb terjedelmű, bővebb tai- 
talmú tanulmányából való — hely
szűke miatt jelentősen rövidített 
változat—a szerk.)

Paramount Kft.
„Paramount" — angol szó, 

jelentése: legelső, mindenek 
fölött való. A cég emblémá
ján havas hegycsúcs látható, 
mégis csalódunk, ha földrajzi 
utal Ásnak sejtjük a jelképet. 
A Paramount vegyszergyár 
ugyanis a ködös-lapos angliai 
Lydneyben van. s a címbeli 
néven 1990. május 22-én je
gyezték be új vállalatát Ma
gyarországon. A cég egyik 
igazgatója Horváth Lajos 
aki a mi vidékünkön 
született. Ezért szeretné a 
Paramount Kft Nagyatádon 
megépíteni újabb vegyszer
gyárát. A cégbejegyzés után 
3 nappal lakossági fórumot 
rendeztek — városi taná
csunk közreműködésével 
— a nagyatádi művelődési 
központban. Horváth úr így 
beszélt üzemükről:

— 14 eve indult Angliában 
a Paramount vegyiüzem. 
Évek óta exportálunk termé
keinkből Franciaországba, 
Ciprusra. Kanadába. Közel- 
Keletre. Singapourba. 1992- 
ben szabad piac lesz Európá
ban. tehát Magyarországról 
ugyanúgy lehet kereskedni, 
mint pl. Ausztriából Angliá
ból. Anglia sziget. Tehát ha
jon kell elszállítani az árut, 
ami lassú (repülogept n a fla
konos termékek ritrr. szállít
hatóak)

A Paramount az angliai 
fejlesztését idén befejezte, 
mindenképp Magyarországon 
épít új üzemcsarnokot. Egy 
éve kezdtük meg a cég 
magyarországi megalapítá
sát. Én ide képzeltem el a 
gyárat, Nagyatádra. Négy év 
múlva 250 munkahelyet biz
tosítunk, újabb 4 év múlva 
jelentősen továbbfejleszte
nénk az üzemet. A Danuvia 
mögött jelöltek ki számunkra 
3 hektáros területet. Egy kis 
lakatosüzem van ott jelenleg, 
Kisebb átalakítás után, abban 
az üzemben megindulhat a 
termelés. Mi nyersanyagokat 
hozatunk ide. azokból hideg 
technológiával, csak az alap
anyagok összekeverésével, 
kéztisztító szereket palacko
zunk itt. 85 termékünk kö
zül 10 fajtát készítenénk 
Nagyatádon.

A fórumra nemcsak a helyi 
vállalatok igazgatói, mérnö
kei jöttek el, hanem azok is. 
akik a vegyigyártól féltették 
a lakóhely levegőjét, földjét.

A Magyarországi Zöld Párt 
az MSzDP és az MDF helyi 
képviselői felszólalásukban 
támogatták az üzem létesí
tését.

Henézi Péter viszont így 
szólt : Mi az Arany János 
utcában lakunk, ahova tud
tunk és megkérdezésünk 

nélkül Önök oda szerenének 
telepedni. A mi gyerekeink 
feje fölött egyetlen intéz
mény, pártszervezet sem 
dönthet! Nem a termékek el
len van kifogásunk, hanem a 
gyártás ellen . . . Aki oda, a 
dombra, vízzáró talajhoz, 
szélirányba vegyi üzemet en
gedélyez, annak fogalma 
sincs, hogy mire ad enge
délyt.
Horváth Lajos igazgató vá
lasza :

— Mi nem akartuk ma
gunkat ide belopni, de addig 
nem volt értelme ilyen fóru
mot tartani, amíg a céget 
nem alapítottuk meg.

Kovács Antal (tanácsi osz
tályvezető) : Amit akarunk, 
az elsősorban a munkahely 
teremtés, korszerű technoló
gia telepítése, a működő tőke 
bevonása a város gazdasági 
vérkeringésébe. Nem akar
juk, hogy a város környezet
védelme egy fikarcnyit is ro
moljon. A gyárnak meg kell 
felelnie az 1992-ben életbe 
lépő „közöspiaci szabványok
nak" is! Ezért a szigorú ma
gyar előírásokon túl, még 
körnvezetvédelmi hatásvizs
gálatot is végeztetünk az an- 
^o! céggel. Az északi telepi- 
tésnél nem kell értékes me
zőgazdasági földeket igénybe 
venni (a város déli részén 
csak ilyen terület lenne ), és 
a kamionforgalmat nem kell 

keresztülvinni a városon. A 
telepítés fölött szigorú kont
rollt végeznek a környezetvé
delmi, közegészségügyi és 
munkavédelmi hatóságok is. 
Örömünkre és megnyugtatá
sunkra a Zöld Párt is őrkö
dik a környezetvédelmi ért* - 
kék fölött Nagyatádon.

Frank István mekérdezte. 
hogy nem rontja-e a város 
reklámját — például a mező
gazdasági termékek értékesí
tésében, az idegenforgalom
ban — az, hogy vegyi üzeme 
van. — Én szívesebben in
nám azt a bort, ami a gyár
kapunk melletti szőlőből 
származik, mint bármely 
más szőlészetből a város h - 
rületéröl! — mondta Horváth 
úr — Nálunk nincs kéménv. 
mert nincs füst. Heti 1 m 
környezet barát, tisztitószei rs 
víz távozik a gyárból a tech
nológiai folyamatban, de ez 
sem minden héten. A vegyi 
gyár nem rontja a város rek
lámját, sőt emelni fogja a 
rangját az országban.

Czipóth Dezső tanácselnök- 
helyettes a zárszavában ú j; a 
kihangsúlyozta, hogy a kör
nyezetvédelmi hatásvizsgála
tok eredményének ismereté
ben ismét lakossági fórumé* 
rendez a városi tanács e- a 
Paramount Kft.

K. G.
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Még több szabadságot a görgetegi fiataloknak?
A NAGYATÁD lap 1990. már

ciusi számában megjelent ,,Több 
szabadságot a görgetegi fiatalok
nak” c. cikkre szerenék pár 
gondolattal válaszolni, mint a 
cikk által érintett NADISZ-titkár.

A cikk a görgetegi NADISZ 
titkárát „támadja”, miszerint 
a titkár nem hagyja dolgozni, 
érvényesülni a tenni vágyó 
fiatalokat. Sőt ez a NADISZ 
titkár — a cikk által lefestett 
— még nem is demokratikus, 
hisz rajta múlik minden, ö 
dönti el ki mit tehet, mit 
nem. Ezek szerint személyi 
kultuszt is magáénak mond
hat. Egy életerős társaság ve
szi körül, amellyel nem dol
gozik együtt. Ez a cikk értel
me nagy vonalakban.

Én, mint a görgetegi alap
szervezet titkára, úgy érzem 
tettem annyit a közösségért, 
—sőt talán nem tűnik nagy
képű kijelentésnek, hogy töb
bet — mint bármelyik tag 
a közösségből. Az elődeim 
közül is akad pár ember, aki
nél talán többet tettem az 
alapszervezetért, és jobban 
összefogtam a 20-30 főből ál
ló kis közösséget.

A közösség választott, nem 
önhatalmúlag lettem a kö
zösség vezetője. Ehhez igye
keztem mindig is hű lenni. 
A programok szervezésében 
a fő feladat általában nekem 
jutott.. A megbeszélések al
kalmával volt olyan egyén, 
aki vállalkozott a feladatok 
megoldására, elvégzésére, de 
amikor a vállalt feladat vég
rehajtására került volna sor 
mindig valami közbejött, és 
nem tudta elvégezni, s akkor 

már vagy én, vagy a szerve
ző titkár feladata lett.

Arra mindig nagyon odafi
gyeltem, hogy mindenki ön
ként vállaljon feladatot, nem 
én osztottam ki, nehogy az 
legyen az utóhangja, hogy ez 
most parancs. Általában csak 
olyan feladatokat tudtunk 
teljesíteni, amelyek a szóra
kozás keretein belül szere
pelnek. Politikai vitakörre, 
esetleg sportra, komolyabb 
dolgok megoldására nem ke
rült sor. A szórakozás fogal
ma is kimerült ott. hogy bu
li a Derby együttessel. Ami 
szintén sok szervezési fela
dattal járt. Sőt az akkori se
gítség lett volna a legfonto
sabb — büfékben árusítani 
jegyet árulni, tombolát elad
ni, stb. Sajnos erre már ke
vés jelentkező akadt, ha igen, 
akkor sem látta el rendesen 
a feladatát, mindenkinek a 
buli volt a fontosabb. A ta
karítói szerep is, a bulik 
után, mindig a titkárnak és a 
szervező-titkárnak jutott, ami 
plusz két órát jelentett haj

mali 3-4 órakor. Olyankor 
már mindenki álmos volt. 
Pedig, ha többen lettünk vol
na, előbb végzünk . . .

Volt olyan tag is. aki a 
szervezetet 3-4000.-Ft-tal 
akarta megkárosítani, és utá
na még jópofát vágott, és 
semmi lelkiismeret-furdalása 
nem volt. És kijelentette, 
hogy ez a hobbija. Még so
rolhatnám a sort sok példá
val. Azt hiszem elég ennyi a 
szabadságra vágyó görgetegi 
fiatalokról.

Lovász Marianna

Iskolaigazgatók — 
megméretés után

A lábodi és a Babay József 
általános iskolában rendez
tek a közelmúltban igazgató
választást. Nagyatádon be
vonták a választás előkészí
tésébe a nagyobb helyi párto
kat is — közülük kettő mély
reható vizsgálatokat is tar
tott a tanintézetben. A neve
lők titkos szavazásának ered
ményeképp a lábodi tanács 
végrehajtó bizottsága — a 
több évtizede igazgató Ko
vács Sándor helyett — egy 
évre Ifi Gézánét, a nagyatádi 
vb pedig 5 évre Tamás La
jost bízta meg az igazgatói 
teendők ellátásával.

Falunap Görgetegen

A gyermeknapot előrehoz
ták szombatra Görgetegen 
és falunapként rendezték 
meg. Szervezök-rendezök 
voltak: a vöröskereszt, a
sportkör, a tsz, a tanács, a 
pedagógusok, Födi Szilvia 
népművelő és még sokan má
sok. A gyerekek akadályver
senyeken, sorversenyeken, 
focizásban mérték össze 
ügyességüket, de jócskán volt 
szórakoztató program a fel
nőtteknek is: gólyalábakon 
„száguldoztak”, sört ettek tá
nyérból kanállal.

A tanár-diák kézilabda
mérkőzésen a gyengébb nem 
viaskodott. Az egésznapos 
mulaságot az iskolaudvaron 
rendezett bál, azt pedig a 
hűvösre fordult idő zárta.

Sporthírek

Június 2-án rendezte meg 
a városi tanács sportcsoporl- 
ja az olimpiai napok kerék
pár-túráját. amelyen 168-an 
vágtak neki a kijelölt távok
nak (25 km. de 22-en 50 km-t 
tettek meg). A Babay iskola 
indította a legtöbb verseny
zőt (43), de sokan voltak a 
többi városi iskolából, sőt Lá- 
bodról, Taranyból, Kutasról. 
Görgetegről. Segesdről is.

A Babay iskola a gyermek
napot vidám sportprogram
mal, parkerdei kirándulással 
ünnepelte (kislabda-hajítás 
lengöteke-verseny, karika
dobás botra, közös főzés).

Június 7-én sportnap volt 
a nagyatádi 2. sz. iskolában 
zenés sportgimnasztika, vál
tóversenyek. súlyemelés, ko
sárdobás, kötélmászás, kötél
húzás, stb.

Júliusi úszásoktatás: 17-től 
28-ig (Tamás Lajos oktató) 
Július 31-augusztus 11 között 
úszásoktató: Boros Báilnt.

A labdarúgó csapatok át
igazolási időszaka: július ló
tól augusztus 15-ig.

(Lapunk sporthíreit hónapról hó
napra Fekete Lajosné állította 
össze. Munkáját ezúton is köszö
ni, a sportszerető olvasók nevé
ben, a felelős szerkesztő.)

Deák Zoltán 
Gimnázium 

grafika

Hubay Sándor 
Városi Tanács 
városépítészet

Kovács Antal 
Városi Tanács 

városgazdálkodás

Kovács Géza 
Művelődési Ház 

felelős szerk.

eM. Soós György 
OFOTERT 
laptervező

lakács Ferenc 
Nyomda 

techn. szerk.

Nagyatád a város és városkörnyék lakos
ságának lapja. Szerkesztőség: Városi Ta
nács 7500 Nagyatád. Április 4. u. 9. Foga
dónap: kedd. Telefon: 83 12-006. mellék: 
28. Kiadja: Nagyatádi Városi Tanács VB. 
Nagyatád. 7501. Pf.: 45. Telefon. 83 12-666. 
Telex: 13-439. Felelős kiadó: Hoffmanne 
Dr. Németh Ildikó. Készült a Somogy 
megyei Nyomdaipari Vállalat nagyatádi 
telepén. Felelős vezető: Mike Ferenc 
igazgató.
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